ÅRSREDOVISNING 2013

Kv Kronoberg,
Stockholm

Vi är
Specialfastigheter
Specialfastigheter är en säker, trygg
och aktiv fastighetsägare med
fokus på långsiktiga relationer. I ett
nära samarbete med våra kunder
definierar vi vad som krävs idag
och  i  framtiden. Specialfastigheter
äger och förvaltar allt från kriminal
vårdsanstalter och  ungdomshem till
domstolsbyggnader och polis
fastigheter. Speciella verksamheter
som  ställer  höga krav, inte minst
på  säkerhet.
Vår ägare är staten och vi f örvaltas
genom Finansdepartementet.
Ägaren ställer krav på verksam
heten, något som styr våra mål
och strategier. Vi arbetar utifrån
tre affärsområden – Kriminal
vård, Försvar och rättsväsende
samt Institutionsvård och övriga
specialverksamheter. Våra  kunder
finns över hela landet. Detsamma
gäller Specialfastigheters cirka
120  medarbetare. Vårt huvudkontor
är i  Linköping.
Fastighetsinnehavet har en
lokalarea på drygt 1,1  miljoner
kvadratmeter. Marknadsvärdet
uppgår till 19,5 miljarder kronor.
2013 omsatte vi 1 858  Mkr med ett
resultat på 1  3 01 Mkr. Våra största
kunder är Kriminalvården, Rikspolis
styrelsen, Statens institutions
styrelse,  Försvarsmakten och
Försvarets materielverk.
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2013
2013 stod Säkerhetspolisens nya huvudkontor

klart för inflyttning. Det r epresenterar Special
fastigheters styrka –  unika fastigheter med
mycket höga  krav på säkerhet.

”Ett av Sveriges ledande
fastighetsbolag”

Intäkter, Mkr

1 858

Driftöverskott, Mkr

1 449

Marknadsvärdet, Mkr

19 455

Intäkter från fastighetsförvaltning

Driftöverskottet ökade till

Marknadsvärdet för

ökade till 1  858  (1 767) Mkr, vilket

1 449 (1 354) Mkr, en förbättring

förvaltningsfastigheter ökade

förklaras av tillkommande hyra för

med 95 Mkr, huvudsakligen

till 19 455 (18 712) Mkr. Den

projekt samt ändrade hyresavtal.

hänförlig till ökade hyresintäkter.

orealiserade värdeförändringen
blev 425 (410) Mkr.
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ÅRET I KORTHET

Resultat, Mkr

Lokalarea, kvm

1 301

1 109

Resultatet uppgick till 1 301 (1 328) Mkr. Sänkt bolagsskatt

Specialfastigheters fastighetsinnehav

2012 medförde samma år en engångsintäkt om 324  Mkr

har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner

avseende uppskjuten skatt. Frånsett denna effekt har

kvadratmeter.

årets resultat ökat med 297 Mkr, främst beroende på
ökade hyresintäkter, positivt resultat av fastighets
försäljningar samt lägre finanskostnader inklusive positiv
orealiserad värdeförändring på finansiella instrument.

”Årets resultat
har ökat med
297 Mkr”

Bruttoinvesteringar, Mkr

Projektvolymen, Mkr

497

1 927

Bekräftat ratingbetyg

AA+

Bruttoinvesteringar inklusive

Projektvolymen för pågående

Standard & Poor’s har bekräftat

fastighetsförvärv uppgick till

projekt uppgick till

betyget AA+/Stable outlook för

497 (1 117) Mkr.

1  927 (1 919) Mkr.

Specialfastigheters långa u
 pplåning
och behållit A-1+ för den korta
upplåningen.
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I januari 2014 invigdes Säkerhetspolisens nya huvudkontor.

Invigning av Säkerhetspolisens
huvudkontor i Solna
Hösten 2013 flyttade
Säkerhetspolisen in i
sina nya lokaler i Solna.
Arbetet med det nya
huvudkontoret började
2006 och innebär nu att
Säkerhetspolisen kan
samla hela sin verksam
het under ett tak.

6
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Fredagen den 9 augusti över

Ett långsiktigt grönt hyresavtal är

lämnades nyckeln och vid en

tecknat på 25 år och parterna har

ceremoni den 20 a
 ugusti signe

förbundit sig att aktivt jobba med

rades det slutgiltiga hyresavtalet.

hållbarhetsfrågor.

Den högtidliga invigningen
genomfördes den 22  januari

– Det här är ett teknikintensivt hus,

2014  med justitieminister

med unika krav på säkerhet, vilket

Beatrice  Ask på plats.

kommer att ställa stora krav på oss,
säger Torbjörn Blücher, Fastighets

Fastigheten, som har en lokalarea

chef på Specialfastigheter. Men

på totalt cirka 35 000 kvadrat

vi står väl rustade. Det här är ett

meter, är klassad som skydds

samverkansprojekt som vi är mycket

objekt.

stolta över! n

NOTISER

Renodling av fastighetsbeståndet
Specialfastigheter avyttrade i slutet

samt Örebro kommun. Försälj

krav. Köpeskillingen för båda

av året två fastigheter i Ö
 rebro

ningen är ett led i att y tterligare

fastigheterna uppgick till 225  Mkr,

till Örebro kommun. Fastigheter

renodla Specialfastigheters

det vill säga cirka 13 800  k ronor per

na har varit uthyrda till Special

fastighetsbestånd med fokus

kvadratmeter  LOA.

pedagogiska skolmyndigheten

på kunder med höga säkerhets

n

Lansering av Ansvars
kod för leverantörer
Specialfastig
heter har
under 2013
tagit fram en

Specialfastigheter
får ny Vd

ansvarskod
för sina

Ansvarskod
Sä
kerhet i fokus
för lev
erantörer

leverantörer.
Vi vill vara

Styrelsen för Specialfastigheter

ett f öredöme i hållbarhetsfrågor

Sverige AB beslutade under året

inom fastighetsbranschen. Då

att utse Åsa Hedenberg till Vd för

ingår även att de leverantörer som

Specialfastigheter Sverige AB.

Specialfastigheter köper tjänster

Åsa Hedenberg har sedan 2010

och produkter från, själva ska ha

haft motsvarande tjänst på Huge

ett genomtänkt och strukturerat

Fastigheter AB, dessförinnan var

hållbarhetsarbete.

hon under nio år Vd för Uppsala
hem. Hon tillträder den 1  april 2014.

– Statligt ägda bolag ska ha en
genomtänkt och förankrad policy

”Sommaren 2013
invigde vi vår första
solcellsanläggning
vid anstalten i Norrtälje. En solcellsyta
på cirka 500  kvadratmeter uppskattas ge
en årsproduktion på
60 000 kWh.

Nytt samarbets
avtal med Statens
institutionsstyrelse

Förutom en gedigen erfarenhet

och strategi samt fastställda mål för

av fastighetsbranschen, har Åsa

att hantera hållbart företagande,

Hedenberg under lång tid enga

konstaterar Henrik Nyström, chef

Under 2013 har Specialfastigheter

gerat sig i ledarskapsfrågor, bland

Verksamhetsstöd på Specialfastig

och Statens institutionsstyrelse

annat i kvinnligt ledarskap inom

heter. Koden t ydliggör ansvar inom

reviderat sitt gemensamma samar

Ruter Dam och som ledamot i juryn

områdena miljö, mänskliga rättig

betsavtal. Avtalet behandlar bland

för Årets unga ledare.

heter, arbetsvillkor, antikorruption

annat frågor om mötesformer,

och affärsetik samt jämställdhet och

hyresofferter, investeringsprojekt,

mångfald. Läs mer på sidan 45. n

hållbarhet och utvecklingsarbete. n

n
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Specialfastigheter driver 
projekt om h
 ållbara förvaltningsoch byggprocesser
Specialfastigheter har varit drivande
i  frågan om Building Information
Modeling (BIM) i statlig fastighets
förvaltning och i byggandet. Idag
pågår ett gemensamt utvecklings
projekt, som initierades efter ett
seminarium för cirka två år sedan
där man diskuterade vikten av att de
offentliga organisationerna går före
och driver på utvecklingen genom
tydligt kravställande.

Lars Lidén, utvecklingschef på Specialfastigheter, är en av
initiativtagarna till utvecklingsprojektet.

Specialfastigheter s amarbetar

ling av arbetssättet. Målsättning

detta område. Här togs två viktiga

med Akademiska Hus AB,

en är också ett enhetligt arbets

b eslut, dels att man ska arbeta

Fortifikationsverket, Riksdags

sätt och kravs tällande i projekt.

fram en gemensam vokabulär,

förvaltningen och Statens fastig

dels att fortsätta ses i  d etta nät

hetsverk, för att gemensamt ut

Förutom det egna utvecklings

veckla strategier och kravställning

arbetet har man både haft sam

verk för en gemensam utveckling.

för BIM i såväl projekt som förvalt

verkan med övriga branschen

Under 2014 kommer det gemen

ning. Samtliga fem är övertygade

samt ett internationellt samarbete.

samma utvecklingsarbetet att

om att BIM är en förutsättning för

I juni 2013 arrangerades i Stock

inriktas mot pilotprojekt för att

en resurseffektiv och långsiktigt

holm ett nordiskt möte där även

testa BIM i praktiken. De fem

hållbar förvaltnings- och bygg

en representant för Storbritan

organisationerna kommer att

process. Fokus ligger på sam

niens ”BIM Task Group” deltog.

h jälpas åt att utveckla olika nytto

arbete kring implementering av

Och i slutet av oktober reste Lars

områden och erfarenheter kom

BIM i förvaltning, vilket förväntas

Lidén till Bryssel för att närvara

mer att spridas dels mellan de

leda till ett gemensamt effektivt

vid en EU-konferens med ett

ingående organisat ionerna men

nyttjande av resurser vid utveck

intressant erfarenhetsutbyte inom

också till branschen i övrigt. n

Nytt Whistleblowersystem för ökad trygghet

8
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Specialfastigheter har implemen

också för att skydda medarbetare

terat ett Whistleblowersystem

och organisation. Den som upptäcker

för att skapa  möjlighet att påtala

missförhållanden ska enkelt kunna

oegentligheter som exempelvis

göra en anmälan, vilket antingen kan

korruption, mutor och jäv, men

ske via telefon eller e-post. n

NOTISER

Ljusdagen 2013 belyste byggprocessen
Den 10 september var det dags

hållbara installationer samt

för årliga Ljusdagen, arrangerad

drift och underhåll med robusta

av belysningsbranschen. Drygt

p rodukter och ljuskällor.

300 deltagare var nytt rekord
och Mats Abrahamsson, Special

Som fastighetsägare och

fastigheter, var en av dem.

b eställare kan vi bland annat
funktionsbeskriva produkten

Mats Abrahamsson (till vänster) vid årets
upplaga av Ljusdagen.

I sitt föredrag betonade Mats tre

bättre. Likaså kan vi bli bättre på

viktiga områden; förvaltnings

avtalsskrivning och uppföljning

förespråkar vi alltid samverkans

skedet med en nöjd slutkund, det

samt bevakning under byggtiden

lösningar, där alla intressenter är

vill säga vår hyresgäst, långs iktigt

i projekten. Sist, men inte minst,

med från början.

n

En värd full av
möjligheter

Vadå klimat?

Specialfastigheter

tiden är en klimatResurser för fram
arbete mellan
kampanj – ett sam
Specialfastigheter.
Kriminalvården och

ska vara en känd och
attraktiv arbetsgivare.

Januari 2013 g
 odkände
Finansinspektionen
Specialfastigheters
MTN-program på
10  000 Mkr.

Detta har engagerat hela
bolaget under året och
tillsammans har vi tagit
fram vårt EVP, Employer
Value Proposition. Läs
mer på sidan 46. n

Klimatkampanj
i samarbete med
Kriminalvården
Klimatkampanjen, för att

besparingar, har fortsatt under

Business Arena
2013 – en mötesplats
för branschen

året. Det här är ett framgångs

Specialfastigheter deltog för tredje

rikt samarbete mellan Special

året i rad på Business Arena, norra

fastigheter och Kriminalvården

Europas ledande mötesplats för

som pågått under flera år. n

fastighets- och samhällsbyggnads

öka m
 edvetenheten kring
koldioxidpåverkan och energi

sektorn. n
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Vd har ordet

2013 kan sammanfattas som ett starkt
år för Specialfastigheter. Årets resultat
blev 1  301 (1 328) Mkr.

”Specialfastigheter
står sig starka
i  konkurrensen”

Stabil resultatutveckling

området samhällsfastigheter, men

positiva o
 mdömen. Hela p
 rocessen

2013 blev ett starkt år för Special

Specialfastigheter står sig starka

har omgärdats av extremt höga

fastigheter. Hyresintäkterna ökade

i konkurrensen med långsiktiga

säkerhetskrav, vilket har gjort

framför allt beroende på färdig

kunder och kontrakt.

detta till ett speciellt och lärorikt

ställda projekt samt ändrade

samarbete som vi är mycket stolta

hyresavtal. Årets resultat blev 1  301

Ny kundnära organisation

över. Vi på Specialfastigheter fort

(1 328) Mkr. Marknadsvärdet av

Den nya organisationen som fullt

sätter att utveckla vår unika ställning

våra fastigheter uppgick till 19 455

ut genomfördes under året har fått

på marknaden inom d
 etta  område.

(18 712) Mkr och ökningen beror

ett mycket positivt m
 ottagande.

på investeringar samt orealiserade

Tydliga ansvarsområden och

Ansvarsfullt företagande

värdeförändringar.

arbetssätt ger möjlighet till ett

Specialfastigheter driver ett aktivt

större helhetsfokus. Det i sin tur

hållbarhetsarbete för ett ansvars

Tydligt fokus

skapar en nära och långsiktig sam

fullt företagande. Det är vårt ansvar

Specialfastigheter är idag ett av

verkan med våra kunder.

som statligt bolag och är även

Sveriges ledande fastighetsbolag
inom området samhällsfastigheter

10

av strategisk betydelse för att nå

En av Sveriges

våra övergripande ekonomiska

med inriktning mot säkerhet. Det

säkraste fastigheter

avkastningsmål. Våra hållbarhetsmål

är en följd av det ägaruppdrag

Den 20 januari 2014 var vi med på

är tillsammans med våra över

som tydliggjordes under 2013.

invigningen av Säkerhetspolisens

gripande ekonomiska avkastnings

I  första hand ska vi fokusera

nya huvudkontor i Solna. Redan

mål det som styr vilka aktiviteter och

på fastigheter med nationellt

under hösten flyttade de in i

satsningar vi genomför. Vi arbetar

säkerhetsintresse. Som en naturlig

sina nya lokaler. Det här är ett av

långsiktigt g
 enom förvaltning med

följd av det har vi nu renodlat vårt

Specialfastigheters största nypro

hög kvalitet och vi bygger hållbart

fastighetsbestånd, med bland

duktionsprojekt och därför är det

samt energieffektivt.

annat försäljning av s pecialskolor

extra glädjande att det har varit ett

runt om i landet. Intresset från

mycket framgångsrikt s amarbete.

Etik ska genomsyra alla våra affärer.

omvärlden är fortsatt stort inom

Säkerhetspolisen har gett oss

Under 2013 har vi utarbetat en

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

VD HAR ORDET

”Ett speciellt
och lärorikt
samarbete som
vi är mycket
stolta över”

Säkerhetspolisens huvudkontor, Solna

ansvarskod gentemot våra leveran

av vårt MTN-program på 10 000 Mkr

säkerhetskrav. Vår nya kundnära

törer, för ett tydligt och affärs

godkändes av Finansinspektionen

organisation har på ett märkbart

mässigt samarbete. Även här har vi

i  början av året.

sätt gett oss möjligheter att utveckla

på Specialfastigheter tagit en aktiv

verksamheter i nära samverkan med

och ledande roll, något som har

Nya utmaningar

väckt intresse i  vår omvärld.

I december beslutades att

nya och befintliga   kunder.

Fortifikationsverket behålls i sin

Per den 1 april 2014 löper mitt

Finansiering

nuvarande form. För Special

förordnande som Vd ut och då

Strax före årsskiftet kunde vi

fastigheters del innebär det att

kommer Åsa Hedenberg att ta

konstatera att Standard & Poor´s,

vi inte ser något större förvärv av

över ett välskött bolag med många

efter sin årliga genomgång av

försvarsfastigheter i närtid. Vår

spännande utmaningar framåt. n

Specialfastigheter, bekräftat

starka ekonomiska ställning ger oss

bolagets starka rating AA+ med

dock stora möjligheter att förvärva

Håkan Steinbüchel

stabila utsikter. En årlig uppdatering

och bygga nya fastigheter med höga

Tf Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelsen

”Tillsammans
med våra kunder
definierar vi vad
som krävs idag
och i framtiden”

12
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F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

13

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter
är Sveriges ledande
fastighetsägare inom
fastigheter med mycket
höga krav på säkerhet.

Koncernens verksamhet innebär

ska fokus på att minimera statens

att långsiktigt äga och förvalta

totalkostnader vara vägledande.

fastigheter med höga säkerhets

Specialfastigheter kan också, på

krav för offentliga verksamheter.

en konkurrensutsatt marknad äga,

Det är allt från kriminalvårds

utveckla och förvalta fastigheter

fastigheter och domstolsbygg

där det på annat sätt föreligger ett

nader till polisfastigheter och

säkerhetsintresse, samt bedriva

ungdomshem. De fem största

annan därmed förenlig verksamhet.

kunderna är Kriminalvården, Riks
polisstyrelsen, Statens institutions

Vår vision

styrelse, Försvarsmakten och För

Specialfastigheter – det säkraste

svarets materielverk. Tillsammans

och mest attraktiva fastighets

med våra kunder definierar vi vad

bolaget för ett tryggare samhälle.

som krävs idag och i framtiden.

Vår affärsidé

Vårt uppdrag

Intäkter från
fastighetsförvaltning, Mkr
2 000

och affärsmässigt äga, utveckla

långsiktigt och affärsmässigt äger,

och förvalta fastigheter med höga

utvecklar och förvaltar fastig

säkerhetskrav i Sverige, där det

heter i Sverige för kunder med

föreligger ett nationellt säkerhets

verksamh eter som ställer höga

intresse. För denna verksamhet

säkerhetskrav.

Driftöverskott, Mkr

Direktavkastning, %
10

1300

1449

1 858
1309

1 767
1686

1 500

1100

1 704

8

1354
1300

6

8,0

8,3

7,8

7,5

7,6

2012

2013

1141
1487

1 250

14

ett hållbart företagande, där vi

1500

1 750

1 000

Specialfastigheter agerar utifrån

Specialfastigheter ska långsiktigt

2009

2010

2011

2012

2013
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VERKSAMHETEN

Våra gemensamma
kärnvärden
Säkerhet

Långsiktighet

Närhet

Samverkan

Våra kärnvärden följer oss i
v ard agen och genomsyrar hela
verksamheten. Varje medarbe
tare ska reflektera över hur de
påverkar hans eller hennes arbete
i mötet med kunden. Kärnv ärdena
ska följa utvecklingen och de
förutsättningar vi arbetar utifrån.
Vi ska vara ett Specialfastigheter.
Här utgör kärnvärden, gemen
samma plattformar och målbilder
en viktig grund  i  a rbetet. Det är så
vi  b lir ett tydligt och framgångs
5 år i korthet

rikt företag.

Soliditet, %

				

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr

1 487

1686

1 704

1 767

1 858

Driftöverskott, Mkr

1 141

1 309

1 300

1 354

1 449

Resultat före skatt, Mkr

416

1 102

936

1 381

1 673

Årets resultat, Mkr

300

804

686

1 328

1 301

6,5

17,4

13,5

24,3

20,2

13,1

14,8

12,3

19,2

14,9

8,0

8,3

7,8

7,5

7,6

1 244

1 387

1 422

1 472

1 574

Uthyrningsgrad, %

99,0

98,2

98,6

98,7

98,8

Överskottsgrad, %

76,8

77,7

76,3

76,7

78,0

Lokalarea, kvm/1 000

1 101

1 120

1 120

1 110

1 109

Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr

2 544

852

901

1 117

497

15 242

16 171

17 230

18 712

19 455

29,7

31,2

31,8

34,2

38,1

Avkastning på eget kapital, %

40

Justerad avkastning på eget kapital, %

35

Direktavkastning, %

38,1

30
25

34,2
29,7

31,2

31,8

20
15
10

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr

5
0

Hyra per kvadratmeter, kr

Soliditet, %
2009

2010

2011

2012

2013
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Mål och strategier
Ägarens mål
Ägaren har följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter:
Lönsamhetsmål*

Utdelningspolicy

Kapitalstruktur

Specialfastigheters mål för lönsamheten är

Specialfastigheters utdelningspolicy är att

Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen

ett resultat efter skatt efter återläggning

till ägaren dela ut 50 % av årets resultat efter

är en soliditet i intervallet 25–35 %.

av värdeförändringar och därtill hörande

skatt efter återläggning av värdeförändring

uppskjuten skatt på 8 % av genomsnittligt

ar och därtill hörande uppskjuten skatt. De

Soliditet, %

eget kapital.

årliga utdelningsbesluten ska även beakta

ÅR

* Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå
justeras beroende på fastighetsportföljens
sammansättning.

koncernens framtida investeringsbehov och

Justerad avkastning på eget kapital, %

Utdelningen har uppgått till, Mkr

ÅR

ÅR

2009

2010

13,1

14,8

2011 2012
12,3

2013

19,2

2010

29,7

31,2

2011 2012
31,8

34,2

2013
38,1

finansiella ställning.

14,9

Över den senaste femårsperioden har
Specialfastigheters justerade avkastning på
eget kapital i genomsnitt uppgått till 14,9 %,
vilket väl överstiger målet på 8,0 %.

2009

2009

2010

310

340

2011 2012
312

2013

365

481

Utdelat totalt under 5 år: 1 808 Mkr. 

Hållbarhetsmål
Utöver de övergripande e
 ko-

gripande interna mål, vilka också

ner så varje enhet och medarbetare

nomiska mål bolaget har från

är bolagets hållbarhetsmål och

kan bidra och   påverka.

ägaren, gäller f öljande över

beslutade av styrelsen. Dessa bryts

Medarbetare

Effekt ivitet
Kunder

Utfall 2012/2013

Mål 2014

Mål 2018		

Strategier

NMI 2012: 73

NMI: 74

NMI: 76

Beskrivs på

Jämställdhet: 17 % kvinnliga ledare.

Jämställdhet: 20 % kvinnliga ledare.

Jämställdhet: 25 % kvinnliga ledare.

sid 46–48

Antikorruption: Ingen (0) form av

Antikorruption: Ingen (0) form av

Antikorruption: Ingen (0) form av

korruption, givande eller tagande

korruption, givande eller tagande

korruption, givande eller tagande

av muta accepteras.

av muta accepteras.

av muta accepteras.

Överskottsgrad: 78 %

Överskottsgrad: 75 %

Överskottsgrad: 75 %

Beskrivs på

Avtalstrohet: 78 %

Avtalstrohet: 85 %

Avtalstrohet: 90 %

sid 34–37

NKI: 70

NKI: Lägst 72 (år 2015)

NKI: Lägst 75 (år 2017)

Beskrivs på
sid 22–33

Säkerhet

Miljö

16

Ingen (0) skada.

CO2: Minskat med 9,3 %.
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Incidenter ska upptäckas, hanteras

Incidenter ska upptäckas, hanteras

Beskrivs på

och rapporteras så att ingen (0)

och rapporteras så att ingen (0)

sid 18–19

skada uppstår.

skada uppstår.

CO2: Minska 8 % per år.

CO2: Minska 8 % per år.

Beskrivs på

Total energiförbrukning

Total energiförbrukning

sid 43

– genomsnitt: 199 kWh/m2

– genomsnitt: 170 kWh/m2

VERKSAMHETEN

”Målen skapar
en förståelse och
delaktighet”
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Säkerhet är vårt
varumärkeslöfte
Specialfastigheters inriktning mot ”en säker
värd” har under 2013 påverkat strategiska beslut i
den dagliga verksamheten. Mats Lindmark, ny
säkerhetschef på företaget, har en tydlig bild
av Specialfastigheters styrkor och en hög ambition
att följa vad som krävs inför framtiden.
Vad betyder egentligen
en säker värd?

27001:2005 certifiering gällande
ledningssystem för Informations

uteblir intresse och engagemang

I grund och botten är det ett

säkerhet. Resultatet ska vara att

o mkring säkerhetsfrågorna.

varumärkeslöfte till våra kunder. De

våra kunder alltid ska kunna lita på

bedriver verksamheter med många

oss och känna sig trygga med oss

gånger extremt höga krav på

som fastighetsägare.

Ni säger att ni är ledande
inom området. Vad vill du
helst lyfta fram?

fastigheter måste kunna leva upp

För att lyckas måste vi verka nära

Inom säkerhet talar vi idag om in

till. I flera fall kan vi tala om ”rikets

våra kunder med stor lyhörd

formationssäkerhet, fysisk säkerhet,

säkerhet”, vilket naturligtvis på

het och samverka kring viktiga

personsäkerhet, incidenthantering

många områden påtagligt påverkar

frågor. Löftet mot marknaden

och kontinuitetsplanering där

vårt arbete. Hur vi arbetar finns tyd

ger oss också en tydlig position,

krishantering utgör en viktig del för

ligt beskrivet i vår affärsplan och i

där vi har en tydlig ambition att

att snabbt kunna agera i allvarliga

vårt gemensamma ledningssystem.

forts ätta vara i framkant inom

situationer som kräver särskilda

Att skydda vår egen och våra

området s äkerhet. Tre viktiga

insatser och resurser. Inom samtliga

kunders informationstillgångar är

framgångsfaktorer i säkerhets

områden samverkar vi med våra

högt prioriterat hos oss. Vi är därför

arbetet är medvetenhet, intresse

kunder, vilket ger oss en värdefull

mycket stolta över vår ISO/IEC

och engagemang. Utan med

bild av deras behov och viktiga

säkerhet, något som vi på Special

vetenhet om förekommande risker

områden. Däremot kan vi aldrig
redogöra öppet för exakt vad vi
gör. Det här är av naturliga skäl

”I flera fall
kan vi tala
om ’rikets
säkerhet’ ”

sekretessbelagda frågor.
Våra kunder har olika typer av verk
samheter, vilket också ställer olika
säkerhetskrav. T illsammans gör vi
omvärldsanalyser, för att befinna
oss steget före och stå rustade när

18
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”Arbetet med säkerhet ska vara en
naturlig del i det dagliga arbetet och
ska på lämpligt sätt inplaneras i den
normala affärsverksamheten”
Utdrag ur Specialfastigheters säkerhetspolicy

så behövs. H
 elhetstänkandet är

klasser. Vi har över åren byggt upp

att diskutera aktuella frågor på

oerhört viktigt, därefter påverkar

stor kunskap om hur man skapar

de  regelbundna kundmöten som

det den dagliga verksamheten.

det skyddet. Vi önskar bli uppfatta

vi  genomför.

Däri skiljer vi oss från många andra

de som en resurs och tillgång hos

fastighetsägare, som i huvudsak

våra kunder. Vi står redo om något

fokuserar på fysisk säkerhet.

sker och vi vet hur vi ska agera för

Vilka är de viktigaste
framtidsfrågorna?

att minimera tillbud och minska

De viktigaste områdena är med-

Vi håller också utbildningar och

konsekvenserna i händelse av att

vetenhet, intresse och engage

medverkar i olika säkerhetsnätverk.

något inträffar.

mang. De är direkt a
 vgörande för

Dessutom är vi med i  flera säker
hetsforum i Sverige och  Europa.

att säkerhetsfrågor inte stannar
Många av Specialfastigheters

vid att vara en pappersprodukt.

medarbetare har en daglig kontakt

Att följa med i utvecklingen på

Vad ställer kunderna för krav?

med våra kunder, vilket innebär

säkerhetsområdet och att fortsätta

Det är en blandning av funktions

att de måste ha hög medvetenhet

att verka nära våra kunder ger oss

krav, men också av förväntningar.

om de risker och krav som ställs.

bättre förutsättningar att ligga i

Ibland är det myndighetsregler

Vi genomför därför en säkerhets

framkant. Idag har vi en tydlig säker

som till exempel handlar om att

utbildning för alla medarbetare i

hetspolicy som vi a
 rbetar utifrån. Vi

leva upp till olika typer av skydds

företaget. Därefter har vi möjlighet

ska hålla vårt löfte – en säker värd. n
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Marknadsöversikt

Specialfastigheter
bevakar kontinuerligt
marknad och omvärld.
Här samarbetar vi
med olika experter
och aktörer. Vad har
präglat 2013? Vår
samarbetspartner
Savills har gett sin bild
av året som gått.

Svensk ekonomi

ekonomiska läget medförde att

Tillväxten i den svenska ekonomin

Riksbanken sänkte reporäntan med

var måttlig under 2013 och BNP-till

ytterligare 25 punkter i december.

växten bedöms ha uppgått till cirka

Det innebär att räntorna sannolikt

1   procent. Året inleddes relativt

kommer att vara låga under 2014.

svagt med svaga framåtblickande
indikatorer, vilka dock återhämtade

Fastighetsmarknaden

sig väsentligt mot slutet av året.

Läget på fastighetsmarknaden

Trots den positiva vändningen för

styrs i större eller mindre utsträck

barometerindikatorerna, såsom

ning av mer eller mindre relate

konjunk turinstitutets mätningar

rade faktorer såsom till exempel

samt inköps- och exportchefsindex,

det generella ekonomiska läget,

så vände aldrig den för Sverige

arbetsmarknad, tillgång till eget

viktiga industrikonjunkturen som

och lånat k apital, institutionernas

många förväntat sig. Det osäkra

allokering till fastighetsplaceringar

ekonomiska läget har inneburit

samt räntekostnader. Transak

att hushållen har varit mycket

tionsvolymen 2013 uppgick till

återhållsamma i sin k onsumtion

99  miljarder kronor, vilket var cirka

och sparandet ligger kvar på

åtta procent lägre än föregående

historiskt sett höga nivåer. Mer

år. Omsättningen ligger i linje med

positivt är att sysselsättningen

det långsiktiga medelvärdet och

har ökat, arbetslösheten är stabil

intresset för fastighetsinvesteringar

och antalet nyanmälda platser till

är mycket starkt, vilket speglas av

arbetsförmedlingen har ökat, vilket

uppgången i transaktionstakten då

talar för en stabil arbetsmarknad.

antalet transaktioner ökade med
13  procent under året.

För fastighetssektorn är ränteläget
kande faktorer. Inflationstrycket

Fastighetsmarknaden
för publika fastigheter

har varit mycket lågt och den

Intresset för samhällsfastigheter

för fastighetssektorn viktiga KPI

är mycket starkt och konkurrensen

(oktober) landade på -0,1 procent,

för de objekt som säljs på markna

vilket innebär negativ eller ingen

den är ofta stor. Trots det starka

indexering av de allra flesta hyres

intresset så var omsättningen

avtal. Det svaga inflationstrycket

avseende samhällsfastigheter

kombinerat med det relativt svaga

blygsam under 2013 och uppgick

och inflation viktiga värdepåver

20
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till 5 miljarder kronor, vilket mot
svarar cirka 5  procent av den totala
omsättningen. Orsakerna till detta
kan dels vara att säljintresset är lågt
och att kommuner och landsting ej
är villiga att sälja innan valet 2014.

Värden och avkastningskrav
Direktavkastningskravet är ett
centralt nyckeltal inom fastighets
branschen och är ett avkastnings
mått som mäts som en fastighets
normaliserade driftnetto (intäkter
minus kostnader) i förhållande till
marknadsvärdet. Skillnaden i pris
och avkastning mellan de bästa
objekten på marknaden och fastig
heter med olika former av problem
är fortsatt mycket stor. Mycket på
grund av att konkurrensen för de

Kv Kronoberg,
Stockholm

bästa objekten har pressat ned
avkastningskraven till historiskt sett
låga nivåer för dessa. n
Text: Savills

Transaktionsvolym
per verksamhet

Transaktionsvolym, Mkr
Utländska investorer
Svenska investorer

Transaktionsvolym fastigheter

Äldrevård, specialboende

Utbildning

Publika kontor

Övrigt/blandat

Vård

Andel av totala volymen

20000

Transaktionsvolym avseende samhälls- och övriga
fastigheter samt andel samhällsfastigheter
Samhällsfastigheter
20%

Andel, %
18%

160 000

Medel
150 000
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15000
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Källa: Savills
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Rätt kund
i rätt fastighet
Specialfastigheters kunder bedriver unika
verksamheter med höga krav på säkerhet, i  många
fall handlar det om skyddsobjekt. Det innebär att det
finns ett tydligt behov av specialanpassade lokaler.
De ska fungera idag, men också i framtiden. Genom
långsiktighet, närhet och samverkan uppfyller  vi våra
kunders önskemål.

”Tillsammans
med våra
kunder kan
vi skapa goda
f örutsättningar”
Torbjörn Blücher
Fastighetschef

Specialfastighets ledande ställning
inom säkerhet gör oss till en stark
aktör. Vi har en gedigen kunskap

Vad är Specialfastigheters
uppdrag?

och erfarenhet. Viktigt i ett fram

Vi på Specialfastigheter har en

nära samverkan med våra kunder,

tydlig uppgift från våra ägare;

något som har blivit tydligare i vår

att i   Sverige äga, utveckla och

nya organisation, där vi idag möter

förvalta fastigheter med m
 ycket

kunderna på ett ännu bättre sätt.

höga s äkerhetskrav. Som en

Inom företaget har vi alla ett mål

skapade en kundorienterad

följd av detta har vi renodlat

–  vi arbetar långsiktigt, hållbart

organisation med tre affärs

vårt f astighetsbestånd och riktar

och affärsmässigt för våra kunders

områden, har vi fått ett större

oss nu mot fastigheter med ett

och ägares bästa.

kundfokus. Affärsområdena har

gångsrikt säkerhetsarbete är en

nationellt säkerhetsintresse. Ett

22

utkristalliserats utifrån vår kund
struktur; Kriminalvård, Försvar och

föredra inom dessa verksamhets

Hur påverkar den nya
organisationen arbetet?

områden, där vi nu ser en ökad

I och med att vi bröt upp våra

och övriga specialverksamheter.

konkurrens.

g eografiska regioner och istället

Det vi har eftersträvat, och

statligt ägande är av flera skäl att
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Några av våra kunder

Kv Kronoberg,
Stockholm

som vi sett under året, är en

kunder. Vi kan vara proaktiva och

Specialfastigheter. Förtroende,

ökad tydlighet – att vi är ett

vi kan samverka i allt från lokal

lyhördhet och flexibilitet är något

Specialfastigheter, oavsett

utveckling och miljöarbete till

som våra kunder uppskattar.

vilken kund det handlar om eller

säkerhetsfrågor.

De tre affärsområdena ger nya

Basen är en trygg och effektiv

Kan du ge exempel på hur
arbetet ser ut i vardagen?

möjligheter till effektiva helhets

fastighetsförvaltning, vilket

Varje affärsområdeschef är

lösningar, vilket skapar ett fort

innebär att kunderna snabbt och

ansvarig för kundkontakterna på

satt gott samarbete med våra

enkelt kan nå rätt medarbetare hos

en övergripande nivå. Vi har under

var i landet man befinner sig.
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året kunnat se ett ökat ansvars- och

processen och fastigheten, vilket

kunderna i deras  verksamhet. Vi

helhetsperspektiv hos våra kunder,

gör oss väldigt stolta.

värdesätter en öppen dialog om

vid exempelvis upprättande av
hyresavtal. Dessutom har förvaltare

båda parters verksamhetsplaner,

Under året har en kund-

behov och önskemål så att vi kan

och drifttekniker nära samarbete

undersökning genomförts

med våra kunder. Förvaltarna an

Specialfastigheter genomför

svarar för att uppsatta mål uppfylls

en NKI-undersökning (Nöjd

Årets resultat, 70 (70), är stabilt

för fastigheterna i såväl kundrela

Kund Index) vartannat år. Den

och fortsatt högt för branschen,

tion som ekonomi och teknik.

går ut till samtliga våra kunder.

men samtidigt nådde vi inte upp

Undersökningen är ett viktigt

till det uppsatta målet som var 72.

verktyg på flera sätt. Den indike

Nu a
 nalyserar vi resultatet, sam

Ett av Specialfastigheters

största nybyggnationsprojekt

prioritera rätt.

rar behov och förväntningar. Den

tidigt som vi tar fram handlings

stod klart 2013

hjälper oss även att prioritera

planer i syfte till förbättringar.

2010 började vi bygga Säkerhets

våra resurser på bästa sätt för en

Viktigt är också att fokusera ännu

polisens nya huvudkontor i Solna,

tillfredsställande kundnöjdhet.

mer på våra styrkor. Det våra

men själva projektet hade inletts

Utifrån resultatet, NKI-värdet,

kunder uppskattar ska vi fortsätta

betydligt tidigare än så. Under året

arbetar vi vidare med det löpande

vara bra på. Nästa undersökning

har Säkerhetspolisen flyttat sin

förbättringsarbetet.

blir år 2015 och vi siktar då på ett

verksamhet till de nya lokalerna,

NKI på 72.

helt enligt tidplan. Projektet har

Vid de regelbundna kundmötena

varit framgångsrikt och Säkerhets

som genomförs sker därefter

polisen är mycket nöjda med

uppföljningar, vilket är viktigt för

Vilka framtidsperspektiv är
mest aktuella i nuläget?

Flera av våra kunder har u nder
en längre tid brottats med
besparingsk rav, något som också
har präglat 2013. Olika omvärlds

”Förtroende, lyhördhet och
flexibilitet är något som våra
kunder uppskattar”

krav styr verksamheter, vilket
innebär att beslut kan förändras
med kort varsel. Våra affärs
områden för nära diskussioner
med våra kunder, för att vi ska
kunna motsvara deras behov och

24
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”Det våra
kunder uppskattar ska vi
fortsätta vara
bra på”

önskemål. Fastigheter byggs om,

planeras för ytterligare projekt.

för våra kunder idag. Samtidigt

för att kostnadseffektivt anpassas

Flera kunder har aviserat ett

ger det oss helt andra möjligheter

utifrån verksamheter i ett lång

ökat lokalb ehov de kommande

att ligga steget före och strate

siktigt perspektiv. Bland annat

åren, utifrån förändringar och

giskt tänka framåt.

har affärsområdet Kriminalvård,

nya  b ehov.

i nära samverkan med vår kund

Allra sist vill jag nämna vikten

Kriminalv ården, fortsatt arbetet

Vi ser även över det framtida

av att vi, som statligt ägt bolag,

med att skapa verksamhets

lokalbehovet inom Kvarteret Tre

är ett föredöme vad gäller miljö

anpassade lösningar. Äldre,

Vapen i Stockholm. En vision har

och socialt ansvarstagande. Som

omoderna anstalter och häkten

tagits fram, det vill säga hur den

exempel kan nämnas att vi idag

har a
 vvecklats och a
 vyttrats.

kan utvecklas med nya bygg

erbjuder våra kunder möjlighet

rätter och effektiviseringar inom

att teckna gröna hyresavtal, för en

b efintlig fastighet.

minskad miljöpåverkan. Det här är

Långsiktiga hyresavtal med en
annan kund, Statens institutions

bara ett av flera miljösteg som vi

styrelse, har bland annat lett

Att kunddialogen har utvecklats

tar tillsammans med våra kunder.

till att vi påbörjat ett stort antal

ytterligare under året har också

Och nya satsningar kommer, vilket

om- och tillbyggnader. Dessutom

medfört en ännu bättre förståelse

vi alla ser fram emot. n
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Fastighetsutveckling

Investeringar

Specialfastigheter har en stark

Koncernens totala investeringar

försäljningspris om 263,3 Mkr

position på marknaden. Före

inklusive fastighetsförvärv uppgick

huvudsakligen avseende:

tagets nära kundrelationer och

vid årets slut till  497 (1 117) Mkr,

n	

en långsiktighet med hyresavtal,

varav från projekt 495 (786) Mkr.

som kan löpa upp till 25 år, utgör

Läs mer om våra projekt på sidan 38.

n	

detta är Specialfastigheter inte

Förvärv

n	

lika konjunkturkänsliga som andra

Specialfastigheter följer aktivt

fastighetsägare i branschen.

marknaden och den ökade efter

en stabil grund. Som en följd av

Försäljning har skett med ett totalt

Institutionen Slagsta 2:11
i Eskilstuna kommun
Institutionen Håkanstorp 1:1
i  Vingåkers kommun
Elevhemmet Sigtuna 2:276
i Gnesta kommun
Fastigheterna Lövsta

n	

frågan på samhällsfastigheter där

1:62,1:64,1:66,1:70

Långsiktigheten ger oss möjlig

säkerhetskraven är höga. Vissa

i Trosa kommun

heter att tillsammans med våra

fastigheter rymmer vid köptillfället

k under utveckla fastighets

nuvarande kunders befintliga verk

beståndet. Detta gör vi genom

samhet, andra skräddarsys för att

att erbjuda nya eller ombyggda

kunna erbjuda nya verksamhets

lokaler, som tillgodoser kundens

anpassade lokaler. Förvärv kan

verksamhetsbehov.

också leda till nya kunder.

Institutionen Tullstorp 180:50

n	

i Malmö kommun
Elevhemmet Gnesta 31:10–31:12

n	

i  Gnesta kommun
Anstalten Fiskgjusen 2

n	

i Mariestads kommun
Ekeskolan Eriksberg 2

n	
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Strategisk inriktning

Avyttringar

Under året har företaget renodlat

Specialfastigheter väljer att avyttra

fastighetsbeståndet genom att

fastigheter där kundernas verk

avyttra ett antal fastigheter som

samhet förändras och inte längre

inte stämmer in på Specialfastig

ryms inom vårt huvudsakliga

heters ägaruppdrag. Samtidigt

verksamhetsområde. Därmed

s trävar vi efter att utöka vårt be

frigörs kapital som kan investeras

stånd med befintliga kunder eller

i andra delar av verksamheten. All

med kunder som har verksamheter

avyttring sker på ett ansvarsfullt

med höga krav på säkerhet.

sätt i nära dialog med kunden.
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i Örebro kommun
Birgittaskolan Tofsmesen 1

n	

i Örebro kommun

FA S TIGHE TER

Våra 5 största kunder

Våra 5 största fastigheter

Kriminalvården

n	

Rikspolisstyrelsen

n	

Kv Kronoberg 18, Stockholm

n

Statens institutionsstyrelse

n	

n

n	

Kv Tre Vapen 4, Stockholm

n	

Lövsångaren 1 och 2, Kumla

Försvarsmakten

n	

n	

Försvarets materielverk

n	

Kv Kavalleristen 3, Stockholm

Marknadsvärde

Investeringar inkl

Halldalen 4:3, 4:5, Södertälje

Kontoret
i Sundsvall

fastighetsförvärv, Mkr

förvaltningsfastigheter, Mkr
3 000

20000
1)
18 712

17500

16 171

1)

15000

15 242

1)

12500

2 544

2 000

17 230

1)

2 500

19 455

1)

1 500
Kontoret
i Örebro

1 000

2009

2010

2011

2012

852

Kontoret
i Göteborg

901

Kontoret
i Borås

497

0

2013

Huvudkontoret
i Linköping

1 117

500
10000

Kontoret
i Stockholm

2009

2010

2011

2012

2013

Fotnot 1) Förvaltningsfastigheter under uppförande
redovisas enligt verkligt värdemetoden 2009–2013.

Våra affärsområden:
Kriminalvård
Kontoret
i Lund

Hyresintäkter, kr/kvm

Uthyrningsgrad, %

Geografisk spridning

1700

100

Försvar och rättsväsende

Specialfastigheter äger och förvaltar totalt
99,0

98,2

98,8

98,7

98,6

113 (119) fastigheter fördelade på tre affärs

1525

75

områden. Geografiskt har fastigheterna en

1574

spridning över hela landet.

1472

1350

50

1422
1387

1175
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Kriminalvård
Försvar och rättsväsende

1244

Institutionsvård och övriga
0
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2010

2011

2012

1000

2013

2009

2010

2011

2012

		
specialverksamheter

2013

Kontraktsportföljens förfallostruktur, Mkr

Kontraktsportföljens förfallostruktur, Mkr
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Den genomsnittliga återstående löptiden i hyresportföljen är 17,3 (16,3) år.
Kontraktsportföljens förfallostruktur framgår av diagrammet ovan.
2014

2015

2016

2017
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2019
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2034

2035
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2036

27

2037

2038

Anstalten
Saltvik

Affärsområde:
Kriminalvård

Bo Gelin
Affärsområdeschef

allt som rör verksamheten på kort

projekt som vi genomfört under

och lång sikt. För att skapa oss

året är att få en ökad säkerhet, men

en bättre bild av Kriminalvårdens

även bättre miljöer för de intagna

verksamhet har jag prioriterat att

och de som arbetar inom Kriminal

besöka större delen av fastig

vården. Just miljön är en viktig

heterna under året.

faktor i ett framgångsrikt arbete.

Vilka är de främsta fördelarna
med den här närheten?

Hur ser du på de närmaste åren?

Det skapar framför allt en kunskap

politisk vardag med svängningar

om kunden och deras verksamhet,

och ibland oväntade beslut. Därför

inte bara idag utan också inför

värdesätter vi på Specialfastig

Att växla från regionindelning till
affärsområden innebär en
avsevärd förändring. Hur har det
märkts i det dagliga arbetet?

framtiden. Kriminalvården står inför

heter närheten och långsiktigheten,

flera utmaningar, där vi på Special

eftersom vi vill arbeta tillsammans

fastigheter vill och kan vara med

för bästa möjliga lösningar. Även

för att stötta framtida beslut. Vi

om förutsättningar ändras, har vi en

Skillnaden är att företaget nu får ett

diskuterar nybyggnation, till- och

trygghet i en gemensam målbild. n

helt annat helhetsgrepp, där alla

ombyggnader och eventuella ned

arbetar på ett enhetligt sätt. Som

läggningar. Många gånger handlar

affärsområdeschef kan jag nu fullt

det om viktiga strategiska beslut

ut fokusera på kunden. Det märks

för kostnadseffektiva lösningar som

bland annat i att jag under året haft

fungerar långsiktigt.

en mycket tät kontakt med Kriminal

28

Kriminalvården påverkas av en

vården i stort sett dagligen. Vi har

Vårt uppdrag är att erbjuda effek

även regelbundna kundmöten, dels

tiva lokaler till kunderna, så att de

på central och regional nivå men

kan uppfylla sin affärsidé och sitt

också på lokal nivå, där vi diskuterar

uppdrag. Syftet med många av de

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

”Vi kan nu
vara med och
stötta framtida
beslut”

A F FÄ R S O M R Å D E K R I M I N A LVÅ R D

Geografisk spridning
Största kund

”Vårt uppdrag
är att erbjuda
effektiva
lokaler till
kunderna”

LOA, kvm/1000

443

Marknadsvärde
förvaltningsfastigheter, Mkr

7 278

Hyresintäkter, Mkr

708

Andel av företagets
intäkter, %

40

Driftöverskott, Mkr

583

Underhållskostnader,
kr/kvm

237
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Kv Kronoberg,
Stockholm

Affärsområde:
Försvar och rättsväsende
stod klart, ett framgångsrikt projekt

det här är ett både uppskattat och

för alla inblandade.

framgångsrikt sätt att arbeta. Pro
jekt och planering är oerhört bero

Vilken typ av fastigheter ryms
inom affärsområde Försvar och
rättsväsende?

ende av att kunden har analyserat

Våra kunder bedriver till stor del

tydlig bild av önskemål och behov.

sin verksamhet, vilket resulterar i en
tydlig kravspecifikation. Då får vi en

en analytisk och operativ verk
till Försvarsmakten och FMV, för

Vad är den stora
utmaningen framöver?

att ta några exempel. Därför är

Utmaningen är att utveckla

samhet, allt från polis och domstol

Jan Larsson
Affärsområdeschef

det h
 uvudsakligen kontorsmiljöer

de lokaler vi har, för att möta

Nu kan vi summera 2013. Hur
blev året och vad har hänt?

i såväl äldre som nyare fastig

kundernas behov. Vi ser allt större

heter. De flesta är skyddsobjekt,

behov av kontor med krav på

Det Specialfastigheter gjort under

kopplade till rikets säkerhet.

flexibilitet. Vi måste även titta

året, är att lyfta fram kunder och

30

på det fastighetsbestånd vi har
och utveckla det ytterligare till

ska känna att vi har tagit steget

Hur ser samarbetet
med kunderna ut idag?

närmare dem, att vi ständigt

Begreppet samverkan har en

ett kostnadseffektivt perspektiv.

arbetar för bästa möjliga lösningar,

konkret betydelse på Specialfastig

Vår uppgift är att vara en trygg

att vi tar ansvar, förstår helheten

heter. Jag träffar mina kunder

fastighetsägare, samtidigt som

och att vi levererar i tid. Med

regelbundet för att diskutera allt

vi har ett ben i framtiden genom

den nya organisationen är detta

från strategiska, långsiktiga frågor

att tänka möjligheter. Att faktiskt

möjligt, vilket har gjort det här till

till aktuella projekt. Tillsammans

våga tänka annorlunda och sätta

ett s pännande och positivt år. Den

bildar vi gemensamma styrgrupper

igång processer som kan leda

enskilt största händelsen är att

med undergrupper som arbetar

till nya moderna arbetssätt och

Säkerhetspolisens nya huvudkontor

mer operativt. Min erfarenhet är att

verksamhetsutveckling. n

fastigheter i centrum. Våra kunder
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sammans med våra kunder utifrån

A F FÄ R S O M R Å D E F Ö R S VA R O C H R ÄT T S VÄ S E N D E

Geografisk spridning
Största kund

”Utmaningen
är att utveckla
de lokaler
vi  har”

LOA, kvm/1000

360

Marknadsvärde
förvaltningsfastigheter, Mkr

9 936

Hyresintäkter, Mkr

661

Andel av företagets
intäkter, %

38

Driftöverskott, Mkr

578

Underhållskostnader,
kr/kvm

205
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SiS Hessleby,
Mariannelund

Affärsområde:
Institutionsvård och övriga
specialverksamheter

Håkan Ragnhem
Affärsområdeschef

32

Affärsområdets största kund,

Under 2014 tar vi ytterligare

Statens institutionsstyrelse (SiS),

ett steg som stärker vårt sam

är företagets tredje största kund.

arbete. Vi kommer att samla

De bedriver individuellt anpassad

representanter från kunden och

tvångsvård och behandling för

Specialf astigheters förvaltning till

ungdomar och missbrukare och

gemensamma dagar, där vi från

de finns spridda över hela landet

båda håll presenterar våra verk

med huvudkontor i Stockholm. Vi

samheter, för en ökad förståelse

träffas regelbundet och diskuterar

och k ompetensöverföring. Det blir

gemensamma frågor. Under 2013

också ett forum för d iskussioner,

har vi tecknat ett flertal långsiktiga

planering och utblickar mot

hyresavtal. Vi har också tecknat ett

f ramtiden.

Det här är ett affärsområde med
kunder över ett stort geogra
fiskt område. Hur har föränd
ringen påverkat verksamheten
och samarbetet under 2013?

nytt samarbetsavtal som tydliggör
vårt samarbete i lokalfrågor.

Hur ser det ut
inför kommande år?

Samarbetet innebär även
möjligheter till utveckling

2013 blev ett framgångsrikt

Den organisationsförändring som

Tillsammans med SiS pågår en

renodlade vår verksamhet. Nu

genomfördes 2013 med nya affärs

produktutveckling, där vi tar fram

handlar det om att vidareutveckla

områden har upplevts väldigt

typlösningar och teknikval för de

samarbetet med befintliga kunder

positivt. Trots en geografisk sprid

behov de har. Målsättningen är att

och att även bearbeta marknaden

ning, så har våra kunder nu en tyd

ha tydliga riktlinjer och därmed

för att bredda kundbasen. Vår

lig kontaktv äg in i  företaget när de

kunna effektivisera gemensamma

starka position inom fastigheter

vill nå oss. Det har vi fått kvittens

projekt när det till exempel gäller

med säkerhetskrav skapar alla

på att de tycker är positivt.

boenderum och utemiljöer.

möjligheter. n
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uppbyggnadsår, där vi tydligt

A F FÄ R S O M R Å D E I N S T I T U T I O N S VÅ R D O C H ÖV R I G A S P E C I A LV ER K S A M H E T ER

Geografisk spridning
Största kund

”Under 2014 tar
vi ytterligare ett
steg som stärker
vårt samarbete”

LOA, kvm/1000

306

Marknadsvärde
förvaltningsfastigheter, Mkr

2 241

Hyresintäkter, Mkr

370

Andel av företagets
intäkter, %

22

Driftöverskott, Mkr

288

Underhållskostnader,
kr/kvm

192
SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

33

Vår fastighetsförvaltning
är vår styrka
Specialfastigheter skapar och förvaltar byggnader
som är socialt accepterade, långsiktigt ekonomiska
och där miljöaspekterna är i fokus. Det pågår
ett ständigt förbättringsarbete som ger en
ökad effektivitet och säkerhet. Här är en effektiv
fastighetsförvaltning en av grundpelarna, och
en  trygghet för våra kunder.

Tommy Svärd
Förvaltningschef

våra förvaltare och drifttekniker har
ett nära samarbete med kunden.
Tydliga riktlinjer, resultat från våra

2013 har varit ett år med stort
fokus på fastighetsförvaltning

kundundersökningar och daglig

Under 2013 har vi fokuserat på att

vi ska göra, när och hur.

närhet till kund styr vårt arbete, vad

planera underhåll, driftsäkerhet
och optimering i våra fastigheter.

En avsevärd förbättringsåtgärd

Allt a
 rbete har skett utifrån ett

är ett nytt rikstäckande avtal för

kostnadsperspektiv, men med

fastighetsjour. Avtalet är y tterligare

bibehållen fokus på miljön. Det

en del i vårt arbete med att säker

enhetliga arbetssättet i Special

ställa hög servicenivå till kund.

fastigheters nya förvaltnings
utveckling och effektivisering även

Driftsäkerhet är extra viktigt
för Specialfastigheter

framöver. Vi arbetar övergripande

Eftersom många av våra fastig

för en helhetssyn, samtidigt som

heter utgör en viktig samhälls

organisation möjliggör en fortsatt

34
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”Höga krav på
driftsäkerhet
dygnet runt”

Solcellsanläggningen på
anstalten i Norrtälje.

funktion är kraven mycket högt

D riften i  v åra fastigheter säker

v indkraftverk, under året. Tyvärr

ställda när det gäller drift

ställs bättre med egna med

var vindförutsättningarna inte

säkerhet dygnet runt, året om.

arbetare som kan fastigheterna

så gynnsamma, därför u teblev

Vi säkers täller en trygg drift

och de t ekniska installat ionerna.

fortsatt utredning. Glädjande är

g enom god planering, där vårt

Utöver våra egna medarbetare

att vi tillsammans med Kriminal

fastigh etssystem för drift och

s ama rbetar vi även med specia

vården under s ommaren 2013

u nderhåll är ett stöd för våra

lister inom o lika  områden.

invigde vår första solcells

drifta nsvariga. Hanteringen och

anläggning vid a
 nstalten i
Norrtälje. En s olcellsyta på cirka

g ånger vara mer tidskrävande

Även miljöarbetet står
högt på dagordningen

för våra m
 eda rbetare, eftersom

Specialfastigheter arbetar

en å rsproduktion på 60  000  kWh.

s äkerhetstänkandet alltid kommer

målmedvetet och strukturerat

Vid entrén till fastigheten har

i  första hand.

för att minska vår miljöpåverkan.

en display placerats, för att

Några exempel på det är att

v isualisera aktuella mät v ärden

Specialfastigheter prioriterar att

vi har gjort vindmätningar vid

och skapa e ngagemang. Nu ser

ha egenanställd driftpersonal

en av våra fastigh eter, Långa

vi fram emot flera satsningar

som a rbetar i våra fastigheter.

näs, för eventuell e
 tablering av

t illsammans med våra kunder.

r utinerna på plats kan många

500  kvadratmeter uppskattas ge

n
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Driftkostnader

för att minska energianvändningen

för att återställa en byggnad till

Driftkostnader avser kostnader för

genom driftoptimering och

ursprunglig standard och funk

att upprätthålla funktionen hos en

driftuppföljning. Driftkostnaderna

tion. Specialfastigheter skiljer sig

byggnad. El, värme och vatten utgör

under 2013 uppgick till 268  (273)

från många andra fastighetsbolag

Specialfastigheters största driftkost

kronor per kvadratmeter, i detta

eftersom vårt åtagande även in

nader. I driftkostnader ingår även

ingår kundens verksamhetsel.

begriper inre underhåll samt övriga

kostnader för bland annat drift

säkerhetshöjande installationer.

personal, snöröjning, markskötsel,

Underhållskostnader

Genomförd underhållsinventering

myndighetsbesiktningar och sop

Underhållskostnader avser kost

på merparten av våra fastigheter

hämtning. Vi arbetar målmedvetet

nader för åtgärder som görs

ger oss en möjlighet att säkerställa

Driftkostnader, kr/kvm

Driftöverskott, kr/kvm

Överskottsgrad, %

300

1 400

80,

1 312
271

268

250

1 150

232

2009

75,0

1 222

255

200

1169

1 161

2010

2011

2010

2011

2012

2013

900

2009

2012

2013

76,3

76,7

2009

2010

2011

2012

2013

Vattenförbrukning, l/kvm
800

120

113,6

70,0

Värmeförbrukning, kWh/kvm

120

118,9

76,8

1 058

Elförbrukning, kWh/kvm

80

78,0

77,7

273

600

109,8

80

107,6

103,3

97,8

650,0
400

616,5

585,6

40

40

200

0

2011

2012

2013

Elförbrukningen i våra fastigheter har
under året minskat med 3,3 % jämfört med
föregående år. Några av de åtgärder som
genomförts och som resulterat i energi
besparing är effektivare styrning av belys
ning, byte till LED belysning samt installation
av v entilationsaggregat med roterande
värmeväxlare och driftoptimering.
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0

2011

2012

2013

Värmeförbrukningen i våra fastigheter har
minskat med 5,3 % från föregående år. Detta har
uppnåtts bland annat genom driftoptimering
och injustering av värmesystem. Värme
förbrukningen har graddagskorrigerats vilket
ger ett mått på hur temperaturen avvikit från
den normala temperaturen för en specifik ort,
vilket gör det möjligt att jämföra förbrukningen
en viss månad under olika år.

0

2011

2012

2013

Vattenförbrukningen i våra fastigheter har
under året minskat med 5,0 % jämfört med
föregående års förbrukning. Detta har uppnåtts
genom att vi bland annat har bytt dusch
munstycke och strålsamlare i blandare och vi
har monterat in sparinsatser på toaletter.

FA S T I G H E T S F Ö R VA LT N I N G

den långsiktiga underhållsplanen, så

och 2016 ska dessa vara genom

under 2013 bidrog till att våra

att vi får full kontroll på våra under

förda i s amtliga fastigheter. De

kunder har minskat förbrukningen

hållskostnader. Underhållskost

första mätningarna är avslutade.

med 5,0  procent för hela fastighets

naderna kan planeras så att vi får

De mätningar som görs under

beståndet. Vi har bland annat bytt

en jämn påverkan på resultatet.

v intern  2013/2014 redovisas

duschmunstycke och strålsamlare

För att ha en god kontroll på våra

s enast hösten 2014.

i blandare och vi har monterat in

underhållskostnader planeras de
Vi har under året arbetat v idare

för drift och underhåll. Våra under

med att välja material ur ett

Vi har även genomfört flera

hållskostnader 2013 uppgick till

miljö- och hälsoperspektiv i både

installat ioner av nya ventila

199 (217) kronor per kvadratmeter.

om- och nybyggnadsprojekt samt

tionsaggregat med roterande

i förvaltning. Många aspekter ska

värmeväxlare, för att minska

v ägas in vid materialval. Dessa

energiförbrukningen. Andra

frågor måste hanteras utifrån

energibesparande åtgärder i våra

projektets krav samt nuvarande

fastigheter under 2013 är bland

och framtida verksamhet. Den

annat effektivare styrning av be

digitala loggbok som genereras

lysningen, byte till LED belysning

i varje projekt följer med fastig

och tilläggsisolering av vindar.

Underhållskostnader, kr/kvm
250

200

248
217
199

150

199

199

100

heten, vilket avsevärt underlättar
behovet av framtida identifiering

Uppgifter avseende vår förbruk

av material.

ning av direkt energi (olja, gas,
biobränsle och sol) och indirekt

50

0

sparinsatser på  toaletter.

långsiktigt i vårt fastighetssystem

2009

2010

2011

2012

2013

Energieffektiviseringsprojekt

energi (el från vattenkraft, fjärr

Vi arbetar strategiskt med vårt

värme och fjärrkyla) samt vatten

e nergiarbete för att nå energi

är hämtade ur Specialfastigheters

målen där våra medvetna och

energiuppföljningssystem.

Miljöarbete i våra fastigheter

engagerade medarbetare utgör

För att minska vår miljöpåverkan

en viktig del. Arbetet med energi

Minskat utsläpp av koldioxid

vid ny- och ombyggnation, arbetar

effektivisering måste genomsyra

Specialfastigheter redovisar

Specialfastigheter med klassnings

hela organisationen. Vi har en

koldioxidutsläpp från energi

systemet Miljöbyggnad, där energi,

kunnig och driven egen personal

användningen i våra fastigh eter

innemiljö och materialval beaktas.

i vår organisation. Utöver det har

samt från medarbetarnas resande.

Vi är medlemmar i Swedish Green

vi förstärkt med spetskompetens

Vi har 2013 minskat vårt totala

Building Council, SGBC. Även om

inom vissa prioriterade områden.

koldioxidu tsläpp med 9,3 p
 rocent.

vi inte klassar en byggnad enligt

Anledningen är att utsläppen från

Miljöbyggnads kriterier, så a
 rbetar

Genom fortlöpande driftoptime

fossila bränslen har minskat under

vi med de mål som finns inom

ring och effektivisering av våra

året. Vi har fasat ut fem  s tycken

klassningen för att sträva efter så

fastigheters befintliga tekniska

fossila anläggningar och konver

energisnåla och miljövänliga fastig

installationer uppnås energi

terat till fjärrvärme, bioolja och

heter som möjligt.

besparingar. Driftoptimering

bergvärmep umpar.

handlar om att få de tekniska

Miljö- och hälsofarliga material

installationerna i fastigheterna att

För elförbrukningen i våra fastig

Specialfastigheter har under

samverka så effektivt som möjligt.

heter har vi under året använt oss

2013 påbörjat radonmätningar

Våra vattenbesparingsprojekt

av ursprungsmärkt vattenkraft.

n

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

37

Aktuella projekt
Specialfastigheters
projektenhet har
uppdraget att hantera
komplexa projekt
gällande omvandling
och utveckling av våra
fastigheter. Det sker
i form av ny-, till- och
ombyggnationer samt
teknikupprustningar.

Specialfastigheters projektenhet

Projekt under 2013

består idag av sju personer med

Antalet pågående investerings

placering i Linköping och Stock

projekt var vid årets slut 36 (42).

holm med ansvar för projekt i hela

Total volym för pågående projekt

Sverige. Enheten har kompetens

har beräknats till 1 927 (1 919) Mkr,

inom projektledning för ändamåls

varav 1 731 Mkr har upparbetats

fastigheter inom offentlig förvaltning

per 2013-12-31. Av de 36 pågåen

med speciellt fokus på säkerhets

de projekten har 8 en beräknad

frågor. Specialistkompetens finns

investering som överstiger 10 Mkr

dessutom inom bygg, VVS, teknik,

och motsvarar cirka 98 procent

energi och fastighetsautomation.

av Specialf astigheters totala
projekt volym. Dessa redovisas på

Specialfastigheter har valt att ha en

sidan  40–41.

egen projektenhet, då vi som ä
 gare
av ändamålsfastigheter har behov av

Affärsområde Kriminalvård

egen kompetens inom området och

n

projektledning bedrivs från idé till

des under 2012 ett större projekt

färdigställande. Projektenheten ska

för underhållsrenovering samt

på ett affärsmässigt sätt tillfredsställa

verksamhetsanpassning av häktes

våra kunders behov av produktion

delen. Projektet har en beräknad

och anpassning av ändamålsenliga

investering på totalt 160 Mkr samt

och säkra lokaler samt bidra till

en underhållsbudget på 90 Mkr.

långsiktig utveckling av hållbara

Projektet kommer att pågå fram

fastigheter. Genom detta arbetssätt

till  år 2016.

I fastigheten Kronoberg starta

erhåller vi fördelar såsom:
n

Nära och förstående relation till kund

n

n

Närhet till affärsområdesansvariga,

Huddinge samt anstalten Asptuna

förvaltare och d
 riftorganisation

pågår större om- och tillbyggnads

Säkerställande av hög säkerhetsnivå

projekt, med en total beräknad

inom projekten

investeringskostnad på 44 Mkr.

n

Långsiktighet i val av hållbara

Dessa båda projekt kommer att

tekniska lösningar

avslutas under året 2014.

n

Helhetsperspektiv

n

Att i samverkan med andra e
 nheter

n

arbeta fram företagsspecifika lösningar
	Erfarenhetsåterföring för att uppnå

n

ständiga förbättringar
	Korta beslutsvägar

n
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På fastigheterna häktet

Affärsområde

Försvar och rättsväsende
n

Sedan hösten 2010 har

byggnation av nytt huvudkontor
för Säkerhetspolisen i Solna

PROJEK T

pågått. Under 2013 stod fastig
heten klar och kunden tillträdde
lokalen den 9  augusti 2013.
Det nya kontoret omfattar cirka
35  000 kvadratmeter med bland
annat 800 kontorsarbetsplatser,
kommunikationscentral, arkiv och
garage. Projektet kommer att
avslutas under 2014.

Affärsområde Institutionsvård

och övriga specialverksamheter
n

Större om- och tillbyggnadsprojekt

pågår för SiS på fastigheterna
Hornö, Stora Råby samt Lövsta till en
total beräknad investering om cirka
105 Mkr. Dessa projekt kommer att
avslutas under året 2014.
Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Solna.

Projektvolym affärsområde, Mkr

1 585

214
128

1927
Kriminalvård
Försvar och rättsväsende
Institutionsvård och övriga
		specialverksamheter
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Specialfastigheters
pågående projekt
> 10 Mkr per 31 december 2013

Formgivaren 1

Kronoberg 18

Kund: Rikspolisstyrelsen

Kund: Kriminalvården

Projektbenämning: Byggnation av nytt

Projektbenämning: Underhållsrenovering samt

huvudkontor till säkerhetspolisen i Solna.

verksamhetsanpassning av häktet Kronoberg.

Tillkommande yta, LOA/kvm: 34 967

Tillkommande yta, LOA/kvm: 563

Investering, Mkr: 1 544

Investering, Mkr: 160

Beräknat p
 rojektavslut år: 2014

Beräknat p
 rojektavslut år: 2016

Rotorn 3

Lövsta 1:33

Kund: Kriminalvården

Kund: SiS

Projektbenämning: Säkerhetshöjande

Projektbenämning: Om- och tillbyggnad.

åtgärder samt avloppsbyte.

Tillkommande yta, LOA/kvm: 250

Tillkommande yta, LOA/kvm: 130

Investering, Mkr: 19

Investering, Mkr: 24

Beräknat p
 rojektavslut år: 2014

Beräknat projektavslut år: 2014

40
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PROJEK T

Hornö 1:8

Kavalleristen 3

Stora Råby 32:21

Kund: SiS

Kund: Försvarsmakten

Kund: SiS

Projektbenämning: Om-och tillbyggnad.

Projektbenämning: Nybyggnation.

Projektbenämning: Om- och tillbyggnad.

Tillkommande yta, LOA/kvm: 1 525

Tillkommande yta, LOA/kvm: 304

Tillkommande yta, LOA/kvm: 580

Investering, Mkr: 51

Investering, Mkr: 35

Investering, Mkr: 35

Beräknat projektavslut år: 2014

Beräknat p
 rojektavslut år: 2014

Beräknat p
 rojektavslut år: 2014

”Flera kunder
har aviserat ett ökat lokalbehov
de kommande åren”

Lindhov 15:3
Kund: Kriminalvården

Övriga pågående projekt

Projektbenämning: Ny centralvakt, under

< 10 Mkr per 31 december 2013

Insitutionsvård

hållsrenovering av administration och kök.
Tillkommande yta, LOA/kvm: 240
Investering, Mkr: 20

Beräknad investering, Mkr

Beräknat projektavslut år: 2014

Utfall investering, Mkr

och övriga s pecial-

Försvar och

Kriminalvård

verksamheter

rättsväsende

Totalt

11

23

6

40

7

18

6

31

Total projektvolym pågående projekt, Mkr: 1 927
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Hållbar utveckling genom
ansvarsfullt företagande
Specialfastigheter är
en viktig samhällsaktör
och ska därför vara ett
föredöme i arbetet för
en hållbar utveckling.

Redovisning enligt GRI

stödja och underlätta våra kunders

Vårt hållbarhetsarbete ger förutsätt

verksamhet.

ningar för ett långsiktigt värde
skapande i företaget med fokus

Socialt ansvar

på rätt frågor. Specialfastigheters

Vi ska genom god affärsetik upprätt

hållbarhetsredovisning är samman

hålla hög trovärdighet, både inom

Hållbar utveckling innebär för oss en

hållen i årsredovisningen 2013

företaget och mot våra intressenter.

samtidig s trävan att uppnå långsik

och det är sjätte året som bolaget

Alla medarbetare tar ansvar för ett

tig ekonomisk tillväxt, miljömässiga

upprättar en hållbarhetsredovisning

agerande som motverkar korruption.

förbättringar och socialt ansvar

enligt riktlinjerna Global Reporting

samt att dessa intressen samverkar

Initiative (GRI), G3. Vi redovisar på

Vår uppfattning är att verksamheten

och integreras i verksamheten. En

nivå C+. Utifrån företagets strategier

stärks och utvecklas genom mång

långsiktigt hållbar fastighetsförvalt

och mål, med beaktande av våra

fald och vårt jämställdhetsarbete

ning betyder att varken människor

intressenters synpunkter, har vi gjort

syftar till att skapa lika rättigheter och

eller miljö ska påverkas negativt av

en väsentlighetsanalys och bedömt

möjligheter för alla anställda i fråga

vårt arbete. Vi vill skapa och förvalta

vilka indikatorer och områden som

om arbete, anställnings- och arbets

byggnader som stödjer våra kunders

är viktiga för företagets verksam

villkor samt utvecklingsmöjligheter.

verksamheter och som är socialt

het och relevanta att redovisa. Se

accepterade, långsiktigt ekono

GRI-redovisningen på sidan 132.

För Specialfastigheter är det viktigt

miska samt där miljöperspektiv har

att medarbetarna ges möjlighet att

genomsyrat alla beslut. Utöver de

Ekonomiskt ansvar

individuellt och genom samverkan

övergripande mål bolaget har från

Specialfastigheter ska s kapa

utöva inflytande på det egna arbe

ägaren har ett antal interna hållbar

”värde” både för företaget

tet och på företagets verksamhet.

hetsmål utvecklats och beslutats av

och för  våra intressenter ur ett

Våra fastigheter ska inge trivsel, in

styrelsen. Läs mer på sidan 16.

långsiktigt perspektiv. Våra fastig

spiration och stöd för såväl e
 nskilda

heter ska genom sin utformning

individer som kundens verksamhet.

Hållbart företagande handlar om
att ”skapa värde”. Det innebär
långsiktigt ansvarsfullt utnyttjande

Analys och hantering av affärsmöjligheter och risker

av resurser och innefattar:
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n

Miljö

n

Mänskliga rättigheter

n

Arbetsvillkor

n

Antikorruption

n

Affärsetik

n

Jämställdhet

n

Mångfald
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Mångfald

Affärsmodell

Miljö
Mänskliga
rättigheter

Jämställdhet

Affärsetik

Arbetsvillkor
Antikorruption

Långsiktigt
hållbar
arbetsmodell
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Miljöansvar

Miljömål

Fastigheter påverkar miljön under hela

Måltabellen visar minskning av vår miljöpåverkan.

sin livscykel; från projektering, byg
gande och drift till ombyggnad och

Miljömål 2013

Resultat 2013

Måluppfyllnad

rivning. Därför måste vi tänka långsik

Energi

Elförbrukningen har

n Vi har delvis uppnått

Minska vår förbrukning

minskat med 3,3 %.

vårt mål för 2013, genom

tigt i alla delar av vår verksamhet och

av el med 6 % och

Värmeförbrukningen

att minska förbrukning av

arbeta strukturerat och målmedvetet

värme med 3 %, jämfört

har minskat med

el och värme. Målet för el

med föregående år.

5,3 %.

förbrukning uppnås inte.

Klimat

9,3 % CO2

n Vi minskar våra direkta

för att minska vår miljöpåverkan.
Under 2013 har Specialfastigheter
arbetat fram en miljöstrategi med

Minska våra CO2 med

utsläpp (energianvändning)

8  % per år.

medan vi ökar våra indirekta
utsläpp (resor). Totalt sett har

såväl långsiktiga som kortsiktiga miljö

vi uppnått vårt mål för 2013.

mål. De långsiktiga målen sträcker sig
till 2030 och de kortsiktiga till 2018.

Vattenanvändning

Vattenförbrukning

n Vi minskar vår förbruk

Minska vår användning

har minskat med 5 %.

ning av vatten, men uppnår

av vatten med 6 %, jäm

Miljömålen följs upp genom olika
nyckeltal och uppföljning sker såväl

inte vårt mål för 2013.

fört med föregående år.

årsvis som kvartalsvis.

n Målet uppfyllt n Målet delvis uppfyllt n Målet ej uppfyllt

Miljöstrategi
Miljöstrategin och målen är indelade i följande områden

Framtidens klimatsmarta
fastighetsbolag

Resurseffektiv
fastighetsförvaltning

Minskad användning av
giftiga ämnen och material

n	Vårt

n	Specialfastigheter

n	De

övergripande mål till

l

l

n	Den

material och ämnen som vi

övergripande målsätt

ningen är att samtliga Special

2030 är att minska utsläppet

den totala resursanvändning

använder i  vår fastighetsförvalt

fastigheters fastigheter ska

av växthusgaser med 40  %

en genom att arbeta med

ning ska vara fria från miljö- och

vara miljöklassade och att vi i

jämfört med 2012.

slutna kretslopp när det gäller

hälsofarliga ämnen.

samtliga fall tillsammans med

Under 2014–2018
inriktas arbetet på att:
l

ska minska

Internt miljöarbete

M
 inska det totala utsläppet av

våra fastigheter samt varor

våra kunder ska arbeta för en

och  tjänster.

minskad klimatpåverkan.

Under 2014–2018
inriktas arbetet på att:
l

Använda kretsloppstänkande

Under 2014–2018
inriktas arbetet på att:
l

Under 2014–2018
inriktas arbetet på att:

V
 al av material och kemikalier

växthusgaser med 8 % per år.

och LCC-analyser vid inköp av

sker utifrån ett miljö- och

E
 ffektivisera energi

varor och  tjänster

hälsoperspektiv.

l

Ö
 ka möjligheten till att ta lång
siktigt hållbara beslut genom
systematiskt miljöarbete.

användningen

l

Minska avfallsmängderna

Ö
 ka användningen av

l

Verka för minskad miljöpå

gärder för att minska förekom

för att tillsammans med våra

verkan vid exploatering och

sten av radon i våra fastigheter.

kunder nå minskad klimat

förnyelsebar energi.

fastighetsutveckling.

l

l

K
 artlägga och genomföra åt

l

K
 artlägga förekomsten av
förorenad mark eller byggnader.

Ö
 kat antal ”gröna hyresavtal”

påverkan.
l

Ö
 ka antalet miljöklassade
byggnader.
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Vi lyssnar på våra intressenter

miljö samt att våra medarbetare

är fortsatt prioriterat. Resultatet

Specialfastigheters viktigaste

har rätt kompetens. Det visar att

från intressentdialogen visar även

intressenter är grupper som på

vårt fokus på säkerhet är rätt i tiden

tydligt att vår satsning på kom

verkas av företagets verksamhet och

och att arbetet med miljöklassning,

petensutveckling är viktig för vår

grupper vars handlingar kan påverka

energibesparing och giftfri miljö

konkurrenskraft och  kundnöjdhet. n

vår verksamhet. Våra intressenter
hållbarhetsaspekter vi ska fokusera
på. Genom att ha ett gott samarbete
och dialog med intressenterna kan vi
förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Våra intressenter
Våra två viktigaste
intressenter:
Kund
Medarbetare

Vid den intressentdialog som genomfördes 2012 svarade våra intressenter
att giftfri miljö och antikorruption följt
av jämställdhet och mångfald var de

Finansiella
intressenter

PÅVERKAR SPECIALFASTIGHETER

har ett väsentligt inflytande på vilka

Ägare

Kund

Medarbetare

Samhälle

Leverantörer
Konkurrenter
Fastighetsbranschen

mest aktuella frågorna. Specialfastigheter arbetar sedan länge aktivt med
dessa frågor och under året har vi
fortsatt vårt arbete med miljöklass

	Finansiella
intressenter

Kund

Fastighetsbranschen

ning av byggnader samt kontroll av

Kapitalmarknaden/Börsen/

Daglig förvaltning,

Nätverk med andra offentliga

de material som byggs in i byggna

Ratinginstitut: Kvartals

felanmälan, kundmöten,

fastighetsägare samt andra

rapporter, årsredovisning

kundenkät, årsredovisning

branschnätverk. Deltagande

samt regelbunden kontakt

en, extern hemsida och

i mässor och seminarier.

med  banker.

informationsmaterial.

Dialog kring specifika frågor

derna. Antikorruption fokuseras på
i internutbildningar och vi har även
infört ett whistleblowersystem. Läs

Samhälle

Medarbetare

med andra aktörer.
Leverantörer

mer på sidan 8. Under året har en ny

Medborgare: Extern hem

Ledarskap, utvecklings

jämställdhets- och mångfaldsplan

sida och årsredovisning.

samtal, medarbetarenkät,

Externa konsulter:

Kommuner: Rapportering,

kompetensutveckling,

Dialog och rådgivning

ansökningar och rådgivning.

personalkonferenser,

kring specifika frågor, t.ex.

Övriga myndigheter:

intranät, lönesamtal och

tekniska och administrativa.

och möjligheter i arbetet. De sociala

Kontakt med departement,

avslutande samtal.

andra myndigheter och

Fackliga: Central facklig sam

Entreprenörer:

faktorerna p
 resenteras närmare på

politiker i olika frågor.

verkansgrupp, arbetsmiljö

tagits fram för att säkerställa att alla
medarbetare har lika rättigheter

sidan 46.
Analysen av årets dialog visar att

Ägare
Utövar rösträtt vid års
stämman, d
 ialog via

kommitté, jämställdhetsoch mångfaldskommitté.
Konkurrenter

även andra områden är aktuella.

styrelseordförande och

Deltagande i bransch

Det som lyfts fram är säkerhet och

ägarens riktlinjer.

nätverk. Omvärldsanalys.

trygghet i och omkring våra fastig
heter, hållbart byggande och giftfri
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PÅVERKAS AV SPECIALFASTIGHETER

Så kommunicerar vi
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Kontakt i samband med
transaktioner.

Upphandlingar, projekt
möten och seminarier.
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Ansvarskod för leverantörer
Specialfastigheter ska vara ett föredöme i fastighetsbranschen,
framför allt när det handlar om hållbarhetsfrågor. Att ta
ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar har hög prioritet
i vår verksamhet och utgör en naturlig del av ett strategiskt
inköpsarbete. Under 2013 har företaget tagit fram en ansvars
kod i  etik, miljö och säkerhet, som alla leverantörer ska följa.
Ansvarskoden kan ses som rikt
linjer, som ska styra och reglera de
långsiktiga relationerna med leve
rantörerna. Genom att s kapa en

Koden berör bland annat:

hållbar leverantörskedja, där

n

affärsetik

varje leverantör ställer krav på sina

n

informationshantering

leverantörer, tar Specialfastigheter

n

arbetsmiljöfrågor

ett stort kliv mot ansvarsfullt före

n

miljö

tagande. Allvarliga risker minime

n

whistleblowersystem

ras, såsom arbets- och miljöskador,
diskriminering samt korruption.
Det är en trygghet för alla parter.

Miljöfrågor och sociala frågor

”Att ta ekonomiskt,
socialt och  miljömässigt
ansvar har  hög prioritet”

Ansvarskoden lanserades vid
halvårsskiftet och bygger på FN:s
allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna, FN:s Global Compact,
och ILO:s kärnkonventioner om

Henrik Nyström, chef Verksamhetsstöd

mänskliga rättigheter i  arbetslivet.
Successivt kommer den att imple
menteras på alla våra leverantörer.
Utgångspunkten är krav från ägare

ökad affärsmässighet. Det utveck

revisioner, för att säkra genomför-

samt kunder, där såväl miljöfrågor

lar våra gemensamma långsiktiga

andet i alla led.

som sociala frågor är av betydelse.

affärersamt främjar ambitionen
med ansvarsfullt företagande.

För våra kunder innebär koden ett mer

Ger ökad affärsmässighet

Samarbetet bygger på transparens,

värde. Ökad kontroll på leveranskedjan

Ett aktivt och förtroendefullt sam-

förtroende och öppen dialog.

innebär att vi kan verka långsiktigt,

arbete mellan Specialfastigheter och

Specialfastigheter kommer även

effektivt och säkert, vilket ger en ännu

företagets leverantörer skapar en

att genomföra uppföljningar och

effektivare och bättre leverans. n

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

45

Långsiktigt HR-arbete
leder till framgång
Specialfastigheter är ett affärsmässigt företag med kunden i  fokus.
Den nya organisationen, som genomfördes 2013, innebär en ökad
effektivitet där vi tillsammans kan utföra våra arbetsuppgifter på bästa
sätt. Ett strategiskt HR-arbete är ett led i företagets utveckling. Vi
prioriterar företagets kompetens, såväl befintlig som ny, vilket ger en
dynamik i organisationen. Social hållbarhet är ett av våra viktigaste
områden och vi tar stort ansvar för de frågor som är aktuella här.
Social hållbarhet

gripande mål, som har arbetats

Social hållbarhet, vilket genomsyrar

fram i affärsplanearbetet. Dessa mål

En värd full av möjligheter

allt vi gör, har flera dimensioner

återspeglas i samtliga medarbeta

Specialfastigheter präglas av en

och inriktningar. Specialfastigheter

res individuella utvecklingssamtal.

affärsmässig och framåtriktad före

utgår från hållbarhetsredovisningen

Idag arbetar vi mer gränsöver

tagskultur som bygger på säkerhet,

enligt GRI. Det första stora o
 mrådet

skridande, ett naturligt samarbete

närhet, långsiktighet och samverkan.

är arbetsvillkor och arbetsförhål

i en lärande organisation. Hos oss

Vi äger och förvaltar unika fastigheter

landen, där vi fokuserar på bland

får medarbetarna möjlighet att vara

med säkerhet i framkant – alltid med

annat jämställdhets- och mång

delaktiga och utöva inflytande.

kundens verksamhet och behov i

faldsfrågor, hälsofrämjande arbete,

46

fokus. Vi har en engagerad företags

arbetsmiljö och kompetensutveck

Ett attraktivt företag måste ha ett

kultur, där vi ser dig och din potential.

ling. Det andra viktiga området är

starkt Employer Value Proposition

Arbetet erbjuder variation och utma

mänskliga rättigheter som behand

(EVP). Vårt EVP beskriver det vi som

ningar. Vi värdesätter din kompetens

lar diskriminering och trakasserier.

arbetsgivare kan erbjuda befintliga

och ger dig stora möjligheter att

Slutligen det tredje området –

och presumtiva medarbetare. Under

utvecklas både i din profession och

organisationens roll i samhället. Hur

2013 skapade vi fokusgrupper med

som människa. Du arbetar till stor del

påverkar vi samhället? Korruptions

medarbetare, där vi diskuterade

under eget ansvar, eftersom vi tror

risk och whistleblowersystem är

hur de uppfattar företaget som

på din förmåga. Samtidigt skapar vi

ett par av de ämnen vi gemensamt

arbetsgivare. Samtliga medarbetare

förutsättningar för den gemenskap

uppmärksammar.

fick också möjlighet att dela med

som finns bland medarbetarna – det är

sig av sina synpunkter via intranätet.

en viktig grund för det framgångsrika

EVP – Employer
Value Proposition

Utifrån detta formulerades ett EVP,

samarbete som för oss framåt. Hos

som ger en gemensam grund att

oss blir du en del av ett av Sveriges

Specialfastigheter ska vara en

stå på och som har presenterats

ledande fastighetsbolag. Och du har

känd och attraktiv arbetsgivare

för styrelse samt för alla anställda.

alla möjligheter att göra skillnad!

i vår bransch. Genom att arbeta

Nästa steg är nu att aktivt använda

strategiskt med HR-frågor stärker

och kommunicera detta EVP för att

vi företagets varumärke. Verksam

på så sätt attrahera nya och behålla

heten styrs utifrån företagsöver

befintliga medarbetare.
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Specialfastigheters EVP

A N S VA R S F U L LT F Ö R E TA G A N D E

”Vi medarbetare
ska känna oss
motiverade och
engagerade”

Petra Kinnerberg
Energistrateg

av företaget. Vi medarbetare ska

På vilket sätt berör det just dig?

känna oss motiverade och engage

– Personligen kan jag känna

rade när vi läser vårt EVP.

en samhörighet, som är viktig

Varför är det viktigt för företaget
att ha ett Employer Value
Proposition (EVP)?

Har du varit delaktig i arbetet?

mer väl överens med hur jag

– Jag medverkade i en av

u pplever Specialfastigheter,

– För att attrahera nya medarbetare,

intervjugrupperna vid kontoret

a rbetsu ppgifterna och mina

så är det betydelsefullt att ha en

i  Linköping som representant för

kollegor. Den känslan vill jag

lockande och intressant beskrivning

de  nyanställda.

g ärna förmedla till andra. n

för mig. Beskrivningen stäm
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Tydlig etik skapar trygghet

resultat. Detta resultat ingår i ett

Vid introduktionen får företagets

kontinuerligt, systematiskt förbätt

medarbetare information och

ringsarbete som genomsyrar allt

utbildning i vårt etikprogram.

vi gör. Under året var frisknärvaron

På så sätt skapas en trygghet

97,3 (98,0) procent.

och trovärdighet inom företaget
och ut mot kunder och samhälle.

Kompetensutveckling
på alla nivåer

belyste vi bland a
 nnat temat

För att kunna möta kundernas

Kvinnor

50,0 %

12,5 %

16,7 % 25,4 %

etik. Vi har även introducerat ett

behov och krav, satsar Special

Män

50,0 %

87,5 %

83,3 % 74,6 %

whistleblowersystem, som ska

fastigheter på kompetensutveck

förhindra korruption och andra

ling. En framgångsrik organisation

Fördelat på enheter

oegentligheter.

har duktiga ledare. Därför har vi

2013

under 2013 planerat ett ledar

Befattning

Jämställdhet och mångfald

utvecklingsprogram som ska

Specialfastigheter, som statligt

påbörjas under 2014.

företag, ska vara ett föredöme

Styrelse Ledning Chefer Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Vd			

0

1

1

Ekonomi och finans

8

2

10

Verksamhetsstöd

9

4

13

inom jämställdhet och mångfald.

Vi har även genomfört en arbets

Ledningsstöd

4

1

5

Under 2013 har vi tagit fram en

miljöutbildning för samtliga chefer

Utveckling

1

2

3

ny jämställdhets- och mångfalds

och arbetsmiljöombud. Alla med

Fastighet och marknad

1

5

6

plan. Dessutom har vi genomfört

arbetare har dessutom genomgått

Förvaltning

5

64

69

en lönekartläggning med fokus

utbildning i brandskydd samt

Förvaltningsstöd

1

7

8

på  jämställdhet.

hjärt- och lungräddning.

Projekt

2

5

7

31

91

122

ledare och en jämnare

Kompetensförsörjning
i framtiden

Totalt		

Vi strävar efter fler k vinnliga
könsfördelning, inom alla

Av flera olika anledningar står

verksamhetso mråden. Vid årets

fastighetsbranschen inför ett

slut var vi 122 (117) m
 edarbetare

omfattande rekryteringsbehov. En

– 25,4 (23,1) procent kvinnor och

orsak till detta är det kommande

74,6 (76,9)  p rocent män. Lednings

generationsskiftet. För att säker

gruppen bestod av 8 p
 ersoner

ställa att vi har rätt kompetens

varav 12,5 (16,7) procent kvinnor

i framtiden så inleder vi 2014

och 87,5 (83,3)  p rocent män. I april

ett omfattande arbete kring vår

2014 får företaget en kvinnlig Vd.

kompetensförsörjning. Med an

I   styrelsen ingick 10  (10)  perso

ledning av framtidens kompetens

ner, varav 50 (50) procent kvinnor

behov värdesätter vi kontakten

och  50 (50)  procent män.

och utbytet med dagens studenter
och kommer därför att medverka

48

Könsfördelning 2013

Vid företagets årliga konferens

Arbetsmiljö

vid arbetsmarknadsdagar vid

HALU, en hälso-, arbetsmiljö- och

universitet och högskolor. Under

livsstilsundersökning, genomför

2013 har vi tagit emot p
 raktikanter,

des under våren 2013 och visade

examensarbetare och  sommar

totalt sett ett m
 ycket positivt

vikarier. n
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”Specialfastig
heter, som
statligt företag,
ska vara ett
föredöme”

A N S VA R S F U L LT F Ö R E TA G A N D E
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Stabila finanser
ger trygg position
Specialfastigheter
tillhör ett av de
företag inom fastig
hetsbranschen som
har en mycket stabil
finansiell situation. Vi
följer den ekonomiska
utvecklingen noga för
att trygga vår position
inför framtiden.

kvar på den nivån under ett år och

kat under året från drygt 3   miljarder

därefter långsamt höjas. S
 änkningen

kronor under 2012 till knappt 1,3

beror på den låga inflationen, vilken

miljarder kronor. Längden på kapital

i december låg på 0,1 procent i

bindningen har valts med hänsyn till

årstakt. Arbetsmarknaden i Sverige

kreditspread och med målsättning

är relativt stabil. Andelen syssel

en att behålla den g
 enomsnittliga

satta har ökat mer än befolknings

kapitalbindningstiden oförändrad.

utvecklingen och arbetslösheten har
minskat något.

På företagscertifikatsmarknaden
är emissionsvolymen oförändrad

Kreditspreaden, uttryckt som

mot   2012.

Året som gått

skillnaden mellan statsobligation

Under 2013 har den långa räntan

och bostadsobligation, m
 inskade

Räntebindningstiden har m
 inskats,

stigit. I mitten av året kom återhämt

med 0,4 procent under året.

för att dra nytta av den låga

ningen i USA i fokus och möjligheten

Kapitalmarknaden har varit stark.

räntenivån på kort löptid.

för nedtrappning av de stödåtgärder

Företagsobligationer på nästan

som centralbanken har genomfört

100  miljarder emitterades under

Finansnettot uppgick till -248   Mkr

de senaste åren. Detta medförde

året, vilket är den högsta volymen

mot -270 Mkr för år 2012.

att den amerikanska långa räntan

någonsin. Ett antal nya företag sökte

Minskningen beror på lägre snitt

steg under året och även drog upp

sig till den svenska marknaden under

ränta och lägre snittskuld.

internationella räntor. På den svenska

2013 inklusive några fastighetsbolag.
Värdeförändringar i derivat

marknaden sänkte Riksbanken styr
räntan i december till 0,75 procent.

För Specialfastigheter har emissions

instrument uppgick till 10 (-48)   Mkr.

De b
 edömer att reporäntan ska ligga

nivån på företagsobligationer mins

Ökat värde beror på höjd lång

Räntebärande skulder, Mkr

Belåningsgrad, %

Finansnettots utveckling, Mkr

Exklusive värdeförändringar i finansiella derivat

400

60

12 000

50
10 088

8000
9018

9021

9 273

9 461

395

59
56

54

40

325

52
48

331

250

30

270

260

20

4000

248

175
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marknadsränta, vilket ger en

Kv Kronoberg,
Stockholm

positiv  effekt på värdeförändringen
i derivaten.

Utsikter för 2014
Bankernas prognoser pekar på att
Riksbanken håller kvar sin styrränta
på samma nivå under hela året.
Den låga styrräntan håller även
nere den långa räntan, men den
förväntas stiga något under
året i  takt med att konjunkturen
förbättras.
Kapitalmarknaden förväntas
vara fortsatt stark under året och
emissionsvolymen kommer troligen
stiga något jämfört med 2013.
Specialfastigheter planerar att hålla
ungefär samma emissionsverksam
het på den korta och långa markna
den under 2014 som under 2013.

Kreditspread*,
Kreditspread*, %
%
*Skillnad
*Skillnad mellan
mellan femårig
femårig bostadsobligation
bostadsobligation och
och femårig
femårig statsobligation
statsobligation
1,8
1,8 Kreditspread*, %
1,6 *Skillnad mellan femårig bostadsobligation och femårig statsobligation
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1,4
1,6

1,2
1,2

1,4

1,0
1,0
1,2
0,8
1,0
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FINANSIERING

Specialfastigheters
finansverksamhet

Programmet har en total ram om

Covenanter

10 miljarder kronor eller motvärde

Specialfastigheters åtagande

Utvecklingen på de finansiella

i euro. Vid årsskiftet var drygt 7,2

gällande covenanter i marknads

marknaderna har betydelse för

miljarder kronor utnyttjat.

programmen och i kreditlöften

verksamheten och kostnadsutveck

föreskriver en ägarklausul om att

lingen i företaget. Den finansiella

Utöver den svenska marknaden

svenska staten ska äga 100 procent

hanteringen ska återspegla och

har Specialfastigheter emitterat

av aktierna i bolaget.

stödja affärsverksamhetens mål.

50 miljoner schweizerfranc, mot
svarande 357 miljoner kronor, på

Pantbrev

den schweiziska marknaden.

Inga säkerheter i form av pantbrev

som en aktiv finansförvaltning ska

Vi minskar finansieringsrisken

fastigheterna. n

eftersträva lågt räntenetto kopplat

genom att sprida kapitalbindning

till affärsverksamhetens mål och

en på olika år och genom kredit

förutsättningar. Detta uppnås

löften som täcker närmaste årens

Obligationsemissioner under 2013

genom att riskerna identifieras och

förfall av certifikat och obligationer.

Belopp

Löptid

hanteras inom givna ramar.

Volymen för kreditlöftena är

250 Mkr

4,5 år

oförändrad mot föregående år.

Specialfastigheters finansiella
risker ska begränsas samtidigt

är uttagna i några av de ägda

250 Mkr

5 år

Certifikatsprogram

175 Mkr

5 år

Bolaget har sedan 1999 ett

300 Mkr

5,1 år

företagscertifikatsprogram på den

150 Mkr

3 år

svenska marknaden med en ram på

200 Mkr

2,75 år

4  miljarder kronor. Per 2013-12-31 var
programmet utnyttjat med drygt 1,6
Nyckeltal					

miljarder kronor.

2009

2010

2011

2012

2013

Obligationsprogram

Räntetäckningsgrad, ggr

4,1

3,8

3,1

4,7

5,5

På den svenska kapitalmarknaden

Räntebärande skuld, Mkr

9 018

9 021

9 273

10 088

9 461

emitterar bolaget obligationer

Räntebindning 31/12, år

4

4,3

3,4

2,9

2,1

utgivna i svenska kronor eller euro

Kapitalbindning 31/12 *

3,6

3,5

3,7

3,8

4,1

under ett MTN-program med en
löptid om ett år eller längre.

* Kapitalbindning inkl. outnyttjade kreditlöften		

Lånefacilitet och rating					

Ränteutveckling, Mkr

Lånefacilitet

Rating
Ram
Utnyttjat
Finansiella
åtagande
								

5-årig bostadsobligation
Snittränta Specialfastigheter

Checkkredit	-	

Stibor 3 mån

Kreditlöfte	-	

* Exlusive värdeförändringar derivat

Kreditlöfte	-	

6

Kreditlöfte	-	
4

Företagscertifikat

2

0

2010

2011

2012

1 000	-36

Ägarklausul

500	-	Ägarklausul
2 500	-	

Ägarklausul

500	-	Ägarklausul

A-1/K1

4 000

1 610

Ägarklausul

MTN		

AA+

10 000

7 265

Ägarklausul

PP			

AA+

547

547

Ägarklausul

Totalt			

19 047

9 386

2013
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Risker
Specialfastigheter berörs av risker som är av strategisk, operativ, finansiell och
extern karaktär. Strategiska risker kopplas till företagets strategiska inriktning,
operativa risker till det löpande arbetet och finansiella främst till exponeringen
för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav och annan yttre påverkan hör till
de externa riskerna. Genom våra årligt återkommande riskanalyser identifierar,
analyserar och värderar vi förekommande risker som ligger till grund för bolagets
affärsplan. Riskhanteringsarbetet höjer vår säkerhetsmedvetenhet inom hela
Specialfastigheter och ger oss förbättrad kontroll och uppföljning.
Våra risknivåer:
LÅG RISK

54

MEDELRISK
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HÖG RISK

R I S K E R O C H K Ä N S L I G H E T S A N A LY S

Strategiska risker

Operativa risker

Marknad

Uthyrning

enheter. Planeringen av underhålls

Specialfastigheters verksamhet

Merparten av Specialfastigheters

åtgärderna och investeringarna

påverkas av våra kunders behov

hyreskontrakt är tecknade med

sker i nära samråd med kunderna

av lokaler och tjänster. Behovet

offentliga verksamheter med höga

och i  enlighet med upprättade

hos kunderna är beroende av

säkerhetskrav och långa löptider

samarbetsavtal.

utvecklingen i svensk ekonomi

på hyreskontrakt. Den genom

samt aktuella förutsättningar hos

snittliga återstående löptiden för

respektive myndighet/kund.

kontraktsportföljen är 17,3 år. Detta

Säkerhet

innebär en långsiktig trygghet för

Specialfastigheter, och fram

bolaget. Hyresintäkterna är säkrade

för allt våra kunder, bedriver en

Hyresutveckling

för en längre tid med kreditvärdiga

verksamhet där det förekommer

Vår marknad består i huvudsak av

kunder med obefintlig kreditrisk.

risker som skulle kunna med

kunder som genom sin kärnverk

Specialfastigheters fastighets

föra en oacceptabel påverkan

samhet bidrar till ett tryggt och

bestånd har mycket låg vakans.

på affärsverksamheten och

säkert samhälle. Vi ska förse dem

Vakansen uppgick till 1,2 procent

områden som personsäkerhet,

med generella och effektiva lokaler

under 2013. Uthyrningsläget

egendom, informationssäkerhet,

samt god service. Tillsammans med

kommer vara fortsatt positivt med

miljö och inte minst trovärdighet.

flera av våra kunder sker ständigt

fortsatt låga vakanser för 2014.

Höga säkerhetskrav betyder att

ett viktigt arbete att hitta goda

säkerhetsarbetet på alla nivåer

lokallösningar, som ger bästa total

måste vara en naturlig del i det

effektivitet med långsiktigt låga

Investeringar och Underhåll

dagliga arbetet. Genom ett syste

kostnader.

Underhållskostnader planeras

matiskt säkerhetsarbete baserat på

så att vi får en jämn påverkan på

riskanalyser, skapar vi medveten

resultatet, men även en möjlighet

het, intresse och engagemang

Investeringar

att anpassa oss till andra resultat

omkring säkerhet som också är ett

Specialfastigheter arbetar

påverkande poster. För att ha en

av våra viktigaste kärnvärden. Nära

kontinuerligt med investeringar i

god kontroll på våra underhållskost

samverkan med våra kunder ger

syfte att skapa nya och utveckla

nader planeras de långsiktigt i vårt

bästa möjliga förutsättningar för en

befintliga fastigheter. Investeringar

tekniska fastighetssystem för drift

trygg och säker verksamhet. Vi har

i specialanpassade lokaler sker

och underhåll. Underhållskostna

stort fokus på en ökad medveten

först efter det att vi har tecknat

derna ligger på en relativt hög nivå

het om risker och vår förmåga att

långa kontrakt, som kan motivera

på grund av de åtaganden vi har i

hantera allvarliga händelser. Vårt,

investeringen. Köp och försäljningar

våra avtal. Inom kommande affärs

sedan 2012, certifierade lednings

av fastigheter sker för att fokusera

planeperiod planeras stora under

system ISO/IEC 27001:2005 för

på fastigheter och verksamheter

hållsåtgärder på vissa anstalter i

informationssäkerhet är i ständigt

med höga säkerhetskrav i  ett

framför allt södra Sverige. Dessa

fokus, likaså personsäkerhet och

långsiktigt perspektiv.

åtgärder ska ställas i relation till

brandsäkerhetsrelaterade frågor.

alternativet att bygga nya effektiva
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Drift

eventuella krav på efterbehand

Finansiella risker

Våra största driftkostnader är el,

ling tar k underna sitt ansvar enligt

Koncernen och moderbolaget är

värme och vatten. I  driftkostnader

miljöbalken. De globala klimat

genom sin verksamhet exponerad

ingår även kostnader för drift

förändringarna innebär en möjlig

för olika slags finansiella risker. Med

personal, markskötsel, myndighets

höjning av utetemperaturen, höjda

finansiella risker avses fluktuationer

besiktningar, sophämtning med

vattennivåer och mer extrema

i företagets resultat och kassaflöde

mera. Merparten av Specialfastig

vädersituationer i form av häftig

till följd av påverkan av ränterisk,

heters hyreskontrakt är tecknade

nederbörd samt kraftiga vindar.

finansieringsrisk, kredit- och mot

med åtagande för värme och

Detta kan komma att påverka bo

partsrisk, valutarisk och elprisrisk.

underhåll. Detta innebär både en

lagets fastigheter. Vi arbetar dels

Koncernens alla finansiella risker

ekonomisk risk och en möjlighet.

aktivt med att minska vår egen på

är samlade i moderbolaget och

Risk om prisutvecklingen ökar

verkan på klimatet men också med

hanteras därifrån. För att uppnå en

men en möjlighet vid en effektiv

att med utgångspunkt från risk

effektiv riskhantering används finan

drift. Specialfastigheter har till

analyser identifiera områden där vi

siella derivatinstrument. Koncernens

största delen egenanställd drift

behöver säkra funktionen i fastig

finanspolicy för hantering av finan

personal som har god kontroll på

heterna. Exempel på å
 tgärder är

siella risker har fastställts av styrelsen

fastigheterna. Vi arbetar aktivt med

redundans för el, värme och kyla

och bildar ett ramverk av riktlinjer

energioptimeringar. Förbättringar

men också byggnadernas klimat-

och regler i  form av riskmandat och

av våra nyckeltalsjämförelser ut

och fuktskydd.

limiter för finansverksamheten. Den

vecklas kontinuerligt.

övergripande målsättningen för
finansfunktionen är att tillhandahålla

Medarbetare

en kostnadseffektiv finansiering

En risk är att Specialfastigheter

samt att minimera negativa effek

Miljöpåverkan från vår fastighets

inte  har rätt kompetens nu och på

ter på koncernens resultat genom

förvaltning samt fastighetsut

lång sikt. Specialfastigheter har

marknadsfluktuationer.

veckling sker i huvudsak genom

relativt få medarbetare i  förhållande

utsläpp av klimatpåverkande

till det fastighetsvärde som bolaget

Specialfastigheter använder derivat

gaser vid energiförbrukning samt

äger och förvaltar. Karriärvägarna

för att hantera ränterisk och därmed

utsläpp till vatten, användning av

i bolaget är inte så många men

uppnå önskad räntebindningsstruk

kemiska ämnen i material samt

eftersom medarbetarutveckling är

tur samt för att hantera valutarisk och

uppkomst av avfall. Specialfastig

en viktig del för Specialfastigheter

säkra lån upptagna i utländsk valuta.

heter driver ett fåtal vatten- och

så finns ändå möjlighet till personlig

Målsättning med vald struktur är

avloppsreningsanläggningar

utveckling inom den egna yrkes

att uppnå ett långsiktigt stabilt och

som är anmälningspliktiga enligt

rollen. I  vissa fall finns även möjlig

kostnadseffektivt finansnetto, inte

miljöbalken. Som fastighetsägare

het att gå vidare till annan befatt

att optimera finansnettot på kort

finns det en risk avseende krav

ning. Specialfastigheter planerar för

sikt. Det här måste ske genom en

om efterbehandling/sanering av

ersättningsrekryteringar, för att inte

effektiv kapitalförvaltning till en rim

förorenade fastigheter. Enligt

tappa ovärderlig kompetens och

lig nivå på den finansiella risken och

miljöbalken har den som bedrivit

erfarenhet. Ett gott ledarskap och

detta sker inom fastställda ramar.

verksamhet och som bidragit till/

lyhördhet är viktiga parametrar för

orsakat föroreningen ett ansvar

Specialfastigheter. Betydelsefullt

Finansieringsrisk

för efterbehandling/sanering.

är även att vi har ett affärsmässigt

Med finansieringsrisk avses ris

S pecialfastigheters kunder är

fokus i organisationen.

ken att en befintlig finansiering

Miljö

statliga myndigheter och vid
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till en ovanligt hög kostnad. För

Ränterisk

Kredit- och motpartsrisk

Specialfastigheter inkluderas även

Ränterisk är risken för att räntekost

Kreditrisk definieras som risken

risken att inte erhålla ny fi
 nansiering,

naden för existerande och framtida

för att Specialfastigheter inte

till exempel i  samband med större

finansiering påverkas negativt av

får tillbaka placerat belopp och

förvärv. Finansieringsrisken är en

förändrat ränteläge. Ränterisk och

upplupen ränta av låntagaren vid

av de v iktigaste finansiella riskerna

finansieringsrisk utgör de två vikti

placering av överskottslikviditet.

för Specialfastigheter att hante

gaste finansiella riskerna för Special

Med motpartsrisk menas att mot

ra. Normalt vid upphandling av

fastigheter. Då Specialfastigheter

parten inte kan fullfölja sina åtag

finansiering gäller att kreditmargi

har en god marginal i underliggande

anden och uppstår då bolaget har

nalen ökar med löptiden på finansie

verksamhet och begränsat behov

ett positivt nettomarknadsvärde i

ringen. Målsättningen är att säker

av prognossäkerhet i räntenettot är

derivat mot en motpart.

ställa tillgång till det lånekapital som

målsättningen med ränteriskhante

krävs för att driva Specialfastigheters

ringen att erhålla en över tid låg rän

Placeringar av överskottslikviditet

verksamhet och samtidigt beakta

tekostnad samtidigt som räntepro

får göras för att möta p
 lanerade

totalkostnaden för den finansiering

filen anpassas mot u
 nderliggande

utbetalningar eller lösa lån. Place

och de kreditlöften som krävs för

affärsförutsättningar. I syfte att

ringar är endast tillåtna i värde

uppfyllande av vår  policy.

hantera räntekostnaden och ränte

papper med hög kreditv ärdighet.

risken utvärderar Specialfastigheter

Inga placeringar fanns per 2013-

I  syfte att begränsa finansierings

kontinuerligt befintlig skuldportfölj

12-31 samt per 2012-12-31.

risken ska Specialfastigheter

inklusive derivat mot aktuell ränte

eftersträva krediter med lång löptid

kurva på marknaden. Specialfastig

Motpartsrisken minskas genom

och en jämn förfallostruktur av

heter söker efter den ränteprofil

att Specialfastigheter har avtal

befintliga lån. Ambitionen är även

som anses lämplig med hänsyn till

om nettning av tillgångar och

att sprida upplåningen på ett flertal

totalkostnad, kommersiella förutsätt

skulder med motparter som

upplåningsmarknader. För att ytter

ningar och gällande affärsplan. Det

derivata ffärer görs med. För att

ligare begränsa finansieringsrisken

är tillåtet att använda räntederivat

y tterligare minska motparts

finns outnyttjade backup-faciliteter

för att förändra räntebindnings

risken kan Specialfastigh eter ingå

och kontokrediter per 2013-12-31

tiden i fi
 nansförvaltningen i syfte att

avtal som reglerar hanteringen

på 4 500 (4 500) Mkr. Detta belopp

anpassa exponeringen. Att aktivt

av säkerheter ställda för netto

täcker upp de närmaste två årens

gå in och ur positioner enbart i syfte

marknadsvärdet.

förfall av utestående företags

att tjäna pengar, så kallad trading, är

certifikat och obligationer.

dock inte tillåtet. Specialfastigheters

Bolagets motpartsrisk i derivat

ränteprofil regleras via avvikelse

kontrakt uppgick till 46 (105) Mkr

Kapitalbindningstiden 2013-12-31

mandat kopplat till tidsfickor, som

per 2013-12-31, vilket motsva

var 3,0 (3,1) år. Med hänsyn taget till

beskriver den procentuella fördel

rar den sammanlagda fordran

garanterade outnyttjade kredit

ningen av ränteförfallen i förhållande

på orealiserade derivat med

löften var kapitalbindningstiden

till den totala skuldvolymen.

p ositiva  värden.

4,1  (3,8) år.

Tidsintervall,
månader

Min, %

Max, %

0–6

20

60

ter i derivatkontrakt utgörs av

6–24

20

50

de större nordiska och inter

>24

10

50

Specialfastigheters motpar

nationella bankerna med hög
k reditvärdighet.
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Värdeförändringar
finansiella derivat

Elprisrisk

Valutarisk

Med elprisrisk avses risken för att

Med valutarisk avses risken för

Räntederivat utgör en finansiell

svängningar i det framtida elpriset

negativ påverkan av resultat-,

tillgång eller skuld som värderas

ska påverka företagets driftkost

balansräkning eller kassaflöde på

till verkligt värde med värdeför

nader negativt. För att begränsa

grund av förändringar i valutakurser.

ändringar via resultaträkningen.

elprisrisken för den beräknade el

Enligt finanspolicyn ska expone

Vid användning av räntederivat

förbrukningen köper Specialfastig

ringar kurssäkras om de överstiger

kan det uppstå en värdeföränd

heter prissäkringskontrakt i form

motvärdet 5 Mkr. Exponeringar

ring beroende på förändringar av

av elterminer. Terminskontrakten

under 5 Mkr kan säkras efter be

marknadsräntan och tidsfaktorn.

ska redovisas till verkligt värde på

dömning av riskläge och kostnad för

Initialt redovisas räntederivat till

balansdagen. Den orealiserade

säkring. Kurssäkringen sker genom

anskaffningsvärde i balansräkning

värdeförändringen redovisas i

användning av finansiella derivat,

en och värderas därefter till verkligt

finansnettot under ”Värdeföränd

vilka ska värderas och redovisas till

värde med värdeförändringar i

ringar finansiella derivat”. Den

verkligt värde. Effekterna av värde

resultaträkningen. För att fastställa

orealiserade värdeförändringen

förändringarna redovisas i resultat

verkligt värde används marknads

under 2013 uppgår  till -1 (2) Mkr.

räkningen under ”Värdeförändring

noteringar på bokslutsdagen och

Specialfastigheter vidarefakture

finansiella instrument orealiserade”.

allmänt vedertagna beräknings

rar huvuddelen av elkostnaden

Skulden i utländsk valuta omräknas

metoder. Omräkning till svenska

till kunderna, vilket leder till att

vid bokslutstidpunkten till balans

kronor görs till noterad kurs på

prisrisken är försumbar.

dagens valutakurs och effekten

bokslutsdagen. Ränteswappar

av dessa förändringar redovisas

värderas genom att framtida kassa

i  finansnettot.

flöden diskonteras till nuvärde. Vid
bokslutstillfället uppgick värde
förändringen i räntederivatinstru
ment till 10 (-48) Mkr. Förlust eller

Känslighetsanalys		

vinst är dock orealiserad så länge

Variabel
Förändring
			

derivaten inte avslutas i förtid.

Resultatpåverkan
på årsbasis, Mkr

Hyresintäkter

+/- 1 %-enhet

15,1

Fastighetsdrift och media exklusive el

+/- 1 %-enhet

2,9

Underhållskostnader

+/- 1 %-enhet

2,2

+/- 1 %-enhet

23

+/- 1 %-enhet

20

1)

Ränta
Marknadsräntor, derivatinstrument

2)

Kalkylränta 3)

+ 0,25 %-enheter	-269

Kalkylränta 3)	- 0,25 %-enheter
Direktavkastning 3)

277

+ 0,25 %-enheter	-299

Direktavkastning 3)	- 0,25 %-enheter

328

Inflationsantagande i fastighetsvärdering

739

3)

+ 1 %-enhet

Inflationsantagande i fastighetsvärdering 3)	- 1 %-enhet	-604

Inkluderar aktiverat underhåll enligt IFRS		
Resultatpåverkan avser värdeförändring derivatinstrument		
3)
Resultatpåverkan avser värdeförändring förvaltningsfastigheter		
1)

2)
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Externa risker
Lagar och regler
Vår omvärld i form av lagar och
regler är i ständig förändring. Inom
EU sätts normer som direkt får
påverkan på vårt svenska regelverk
och där vi som bolag hela tiden
behöver anpassa oss. Regelverket
IFRS revideras och uppdateras
löpande vilket påverkar vårt företag.
Olika ”koder” som arbetas fram
för bolagsstyrning har också stor
påverkan på Specialfastigheter, då
vi som statligt ägt bolag ska vara
transparenta och föredömen inom
många områden. Vi ska alltid följa
de lagar och regler som vi omfattas
av. Alla medarbetare har ett ansvar
att ha kunskap om gällande lagar
och regler och att agera enligt
våra riktlinjer. Vårt ledningssystem
hjälper oss att hitta det som styr
oss i olika processer. Specialfastig
heters intranät innehåller daglig
uppdaterad information för att
snabbt kommunicera och informera
alla medarbetare om nya regler
och riktlinjer. Förändringar leder till
att vi ständigt måste diskutera och
förbättra vårt arbetssätt och vår
informationsspridning, vilket bidrar
till ökad effektivitet.

Skatter och avgifter

och avgifter i vårt affärsmässiga

Förändringar som sker i regelverken

handlande. Detta avser främst

för skatter och avgifter inverkar

förändringar i företagsbeskattning,

direkt på vårt ekonomiska resultat.

fastighetsskatt, bolagsskatt och

Ibland sker ändringar i regelverken

inkomstbeskattning. Förändringar

även retroaktivt, vilket innebär att

i olika typer av avgifter, exempelvis

vårt resultat kan påverkas både

arbetsgivaravgifter, påverkar också

positivt och negativt utan att vi

vårt resultat på liknande sätt.

kunnat bedöma utfallet av skatter
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Bolagsstyrningsrapport
God bolagsstyrning är
viktigt i arbetet med
att skapa långsiktiga
värden för ägaren. Detta
skapas genom tydlighet
i ramverk för ansvars
fördelning, rapportering
och uppföljning samt
med ett systematiskt
styrelsearbete.

Bolagsstyrning inom Specialfastig

diskriminering. Några av våra vikti

heter kännetecknas av väl fungeran

gaste interna styrande dokument är

de principer och processer för att

bolagsordning, styrelsens arbetsord

på ett effektivt och kontrollerat sätt

ning, instruktion för Vd, etikprogram

styra, leda och utveckla verksam

och bolagsövergripande policys.

heten. Specialfastigheter Sverige
AB:s bolagsstyrningsrapport är en

Staten ställer i sin ägarpolicy krav

del av den legala årsredovisningen

på statliga bolag att tillämpa Svensk

och granskas därmed av revisorerna

kod för bolagsstyrning, Koden

enligt Aktiebolagslagen.

(www.bolagsstyrning.se). I vissa

Statens ägarförvaltning

frågor har regeringen funnit skäl att,
i överensstämmelse med Kodens

Specialfastigheter Sverige AB är ett

princip ”följa eller förklara”, motivera

svenskt publikt aktiebolag som ägs

vissa avvikelser därifrån. Special

till 100 procent av den svenska staten.

fastigheter följer Koden i enlighet

Ägarens styrning av Specialfastigheter

med statens ägarpolicy och har

sker via bolagsstämman och styrelsen

följande avvikelser från Koden:

i enlighet med aktiebolagslagen,
bolagsordningen och de anvisningar i

Ägarens riktlinjer innebär att de

form av statens ägarpolicy och andra

kodregler som berör beredningen av

riktlinjer som regeringen beslutar

beslut om tillsättningen av styrelse

(www.regeringen.se).

ledamöter och revisorer ersätts med
en särskild process för de statligt

Bolagsstyrning

ägda bolagen.

Specialfastigheters bolagsstyrning
formas utifrån de svenska lagar och

Lämnar styrelseordföranden sitt upp

regler som styr oss, och som statligt

drag under mandattiden ska ägaren

bolag ska Specialfastigheter vara

snarast välja ny ordförande på en

föredöme när det gäller miljömässigt

extra bolagsstämma.

och socialt ansvar, jämställdhet,
mångfald och för att förhindra

Styrelseledamöters oberoende i
förhållandet till staten som större
ägare redovisas enbart i relevanta

Övergripande struktur för bolagsstyrning

börsnoterade bolag.

Aktieägare

Det främsta skälet för dessa avvikelser
Externa revisorer
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Bolagsstämmor

Finansutskott

mot Koden är att Specialfastigheter

Styrelse

Ersättningsutskott

endast har en ägare medan Koden

Vd och ledning

Intern kontroll

huvudsakligen riktas mot noterade
bolag med ett spritt ägande.

BOL AGSST YRNINGSR APPORT

Bolagsordning

vikelse. Specialfastigheter kallar till

de av staten helägda bolagen

Då staten är ensam ägare av bolaget

årsstämma tidigast sex veckor och

ersätter följande principer Kodens

finns ingen reglering av aktieinnehav

senast fyra veckor före stämman.

regler som berör beredningen av

per aktieägare i  bolagsordningen.

I  samband med tredje kvartalsrap

beslut om tillsättning av styrelse

Bolagsordningen saknar särskilda

porten, normalt i slutet av oktober,

ledamöter och revisorer:

bestämmelser om tillsättande och

informerar bolaget om tid och plats

entledigande av styrelseledamöter

för årsstämman på hemsidan.

samt om ändring av bolagsord

Enhetliga och g
 emensamma
principer tillämpas för en

ningen. Bolagsordningen fastställs

Årsstämman 2013 hölls den 24

strukturerad styrelsenominerings

utifrån ägarens direktiv. Vår bolags

april. Den var öppen och allmän

process. Syftet är att säkerställa en

ordning finns i sin helhet att tillgå på

heten inbjöds att närvara, tillsam

effektiv kompetensförsörjning till

vår hemsida specialfastigheter.se.

mans med andra särskilt inbjudna

bolagens  styrelser.

Bolagsstämma

personer som riksdagens leda
möter, kunder och övriga intres

Nomineringsprocessen koordineras

Specialfastigheters högsta beslu

senter, som under stämman gavs

av enheten för bolagsanalys och ägar

tande organ är bolagsstämman.

möjlighet att ställa och få svar

styrning inom Finansdepartementet.

På årsstämman som hålls inom

på frågor. Ägaren representera

fyra månader från räkenskaps

des av ämnessakkunnig Magnus

En arbetsgrupp analyserar kompe

årets utgång, behandlas bolagets

Skåninger från Finansdeparte

tensbehov utifrån bolagets verk

utveckling och beslut fattas i ett

mentet. Årsstämma 2014 kommer

samhet, situation och framtida ut

antal centrala ärenden såsom val av

att hållas den 23 april. Dokument

maningar samt respektive styrelses

styrelse och revisorer, fastställande

inför, och protokoll från, årsstäm

sammansättning. Därefter fastställs

av bolagets balans- och resultat

man 2014 kommer att återfinnas på

eventuella rekryteringsbehov och

räkningar, beslut om disposition

Specialfastigheters hemsida.

rekryteringsarbetet inleds.

av vinstmedel samt ansvarsfrihet
Årsstämman fattar även beslut om

Styrelsens samman
sättning och arbetssätt

ekonomiska mål, förändringar i bo

Styrelsen ansvarar för att de bolag

att ta tillvara kompetensen hos

lagsordningen och fastställer håll

där staten har ägarintressen sköts

såväl kvinnor och män, som hos

barhetsredovisningen. Bolagsstäm

föredömligt inom de ramar som

personer med olika bakgrund

man har inte bemyndigat styrelsen

lagstiftningen, bolagets bolags

och  erfarenheter.

att besluta att bolaget ska ge ut

ordning, statens ägarpolicy

nya aktier eller förvärva egna aktier.

och eventuella ytterligare ägar

När processen avslutas ska gjorda

Styrelsen ansvarar för att kalla till

anvisningar ger.

nomineringar offentliggöras enligt

för styrelseledamöter och Vd.

bolagsstämma. Styrelsen föreslår

Urvalet av ledamöter görs utifrån
en bred rekryteringsbas i syfte

Koden. Genom ett enhetligt och

Valberedningen och
dess sammansättning

strukturerat arbetssätt t illförsäkras

till ledande befattningshavare för
beslut, samt redovisar om tidigare

Valberedningen är i första hand

En närmare beskrivning av nomi

beslutade riktlinjer har följts eller

ett organ för aktieägare att bereda

neringsprocessen framgår av

inte och skälen för en eventuell av

beslut i tillsättningsfrågor. För

statens ägarpolicy.

årsstämman riktlinjer för ersättning

kvalitet i hela n
 omineringsarbetet.
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Styrelsens sammansättning

långsiktiga intressen. Styrelsen

ringar, risker, personal och ledarskap,

Specialfastigheters styrelse ska en

är ytterst ansvarig för bolagets

kontroll och effektivitet, hållbar

ligt bolagsordningen bestå av lägst

organisation och förvaltning.

utveckling avseende ekonomiskt,

tre och högst tio ledamöter valda

miljömässigt och socialt ansvar.

av bolagsstämman. De anställdas

De viktigaste styrande

Styrelsen har under året fastställt:

organisationer har rätt att utse totalt

dokumenten är:

Finans-, Hållbarhets-, Informations

två ordinarie ledamöter och två

n

suppleanter. Styrelsens ledamöter

n	

väljs för ett år i sänder.
Nyvalda styrelseledamöter introdu
ceras i bolagets verksamhetsinrikt

bolagsordning.

säkerhets-, Inköps-, Kommunika

ägarens information till styrelsen

tions-, Kvalitets- och Säkerhetspolicy.

för Specialfastigheter Sverige

Styrelsen tillsätter Vd och godkänner

AB vid bolagsstämma.

eventuella väsentliga uppdrag som

statens ägarpolitik, viktiga

Vd har utanför bolaget.

n	

policyfrågor och riktlinjer.
arbetsordning för styrelsen,

Revisionsutskott

för intern kontroll och riskhantering.

instruktion för arbetsfördel

Styrelsen har beslutat att inte inrätta

Specialfastigheters styrelse bestod

ningen mellan styrelse och

ett revisionsutskott. Istället fullgör

under 2013 av sju ledamöter valda

Vd, instruktion för ekonomisk

styrelsen de uppgifter som enligt

av bolagsstämman samt två ordi

rapportering och policys

Koden ankommer på revisionsut

narie ledamöter och en suppleant

antagna av styrelsen.

skottet. De frågor som ett revisions

ning, marknad, policys och system

n	

utsedda av arbetstagarorganisatio

utskott har att hantera bedöms kunna

nerna. Se tabell för mötesnärvaro

Under 2013 har styrelsen haft

hanteras på bästa sätt i s tyrelsen

för styrelsens sammansättning på

1  konstituerande möte samt 10

i plenum och som en ständigt

sidan 64. Presentation av styrelse

ordinarie styrelsemöten. Styrelse-

återkommande punkt på styrelsens

återfinns på sidan 68–69.

ledamöternas närvaro under 2013

agenda. Styrelsens storlek, samman

presenteras i  tabellen mötesnärvaro

sättning och sammanträdesordning

på sidan 64.

gör att frågorna kan hanteras på ett

Krav på oberoende
Statens ägarpolicy klargör att nomine

62

heltäckande och effektivt sätt och

ringar till styrelsen offentliggörs enligt

Styrelsearbetet sker i enlighet med

innebär dessutom att hela styrelsen

Kodens riktlinjer med undantag för

den arbetsordning som årligen

har full insyn i och tar aktivt del i dessa

redovisning av oberoende i förhållan

fastställs vid styrelsens konstitueran

viktiga uppgifter.

de till större ägare. Skälet till att bolag

de styrelsesammanträde som följer

ska redovisa styrelseledamöters obe

efter årsstämman. Arbetsordningen

Ersättningsutskott

roende i förhållande till större ägare,

reglerar besluts- och attestordning

Styrelsen har utsett ett ersättnings

syftar i huvudsak till att skydda mino

en inom bolaget, styrelsens mötes

utskott i vilket ingår styrelseord

ritetsägare i bolag med spritt ägande.

ordning, rapporteringsinstruktion,

förande och ytterligare två särskilt

I  statligt helägda bolag saknas dessa

arbetsfördelningen mellan styrelsen

utsedda ledamöter av styrelsen. Vd

skäl för att redovisa oberoende.

och styrelsens ordförande och Vd

är närvarande och föredragande

samt arbetet i styrelsens utskott.

vid utskottets möten och bolagets

Styrelsens arbete

Arbetet i styrelsen inriktas mot stra

HR-chef deltar såsom sekreterare.

Styrelsen ansvarar för att bolaget

tegiska frågor som verksamhetsin

Ersättningsutskottets huvudsakliga

sköts enligt de ramar lagstiftningen

riktning, väsentliga policys, marknad,

uppgifter enligt beslutad arbets

ger och i enlighet med ägarens

finans och ekonomi, större investe

ordning är att bereda frågor om
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medför. I  bolaget förekommer ej

till fi
 nansfunktionen vid taktiska

rörliga ersättningar eller någon

beslut kring ränte- och kapital

form av incitamentsprogram. Vd

bindning inom ramen för finans

har en premiebestämd pension.

policyn. Utskottet ska rapportera

Pensionsvillkor för övriga ledande

och protokollföra sina möten och

befattningshavare följer ITP-plan.

protokollen ska delges styrelsen.

För utbetalda löner och ersättningar
ersättningar, ersättningsprinciper

se not 7 Koncernen. Bolaget följer

Utskottet har under 2013 haft 3

och andra anställningsvillkor för Vd

ägarens Riktlinjer för anställnings

ordinarie möten. Ledamöternas

och övriga medlemmar av bolags

villkor för ledande befattningshavare

närvaro finns i tabellen mötes

ledningen samt gällande succes

i företag med statligt ägande, dock

närvaro på sidan 64.

sionsplanering inför styrelsens

med en avvikelse. Under 2013 har

behandling. Vidare ska utskottet

Håkan Steinbüchel varit tillförordnad

Styrelsens ersättning

följa och utvärdera tillämpningen

Vd. Styrelsen beslutade vid visstids

Efter förslag från ägaren beslutade

av de riktlinjer för ersättningar till

anställningen av Vd att överta an

årsstämman att fram till nästa års

ledande befattningshavare som

svaret för det avgångsvederlag som

stämma ska arvode till styrelseord

årsstämman fattat beslut om samt

beviljats i hans tidigare anställning

föranden utgå med 240  0 00 kronor

gällande ersättningsstrukturer

som Vd i Vasallen AB. Detta innebär

per år och till styrelseledamöterna

och ersättningsnivåer i bolaget.

att Håkan Steinbüchel inte uppbär

med 120 000 kronor per år och

Under hösten har ersättnings

någon ersättning från Vasallen

ledamot. För arbete inom ersätt

utskottet lagt ner ett omfattande

AB samt att det, i det fall visstids

ningsutskottet ska arvode utgå med

och aktivt arbete i samband med

anställningen i bolaget inte övergår

10 000 kronor per år och ledamot

rekryteringsprocessen av ny Vd.

i en tillsvidareanställning, utgår

och för arbete inom finansutskottet

Utskottet ska protokollföra sina

ett för statliga bolag sedvanligt

ska arvode utgå med 20  0 00 kronor

möten och protokollen ska delges

avgångsvederlag under maximalt

per år och ledamot. Arvode utgår

styrelsen. Utskottet har under

18  månader med avräkning av annan

inte till ledamot som är anställd vid

2013 haft sju  ordinarie möten.

förvärvsinkomst. Från 1  april 2014 till

regeringskansliet. Arvode utgår

Ledamöternas närvaro finns

träder Åsa H
 edenberg som ny Vd.

inte till a
 rbetstagarrepresentanter.

i  tabellen  mötesnärvaro på sidan 64.
Ersättning till ledande
befattningshavare

Information om ersättning till

Finansutskott

styrelseledamöterna som besluta-

Styrelsen utser årligen ett finans

des på bolagsstämman 2013 finns i

utskott. I  finansutskottet ingår

årsredovisningen, not 7 Koncernen.

Löner och övriga förmåner till

tre av styrelsen utsedda styrel

medarbetare i bolagsledande

seledamöter. Utskottet biträds

ställning ska vara konkurrenskraftiga

av Specialfastigheters Vd, CFO

Styrelsens utvärdering
av eget arbete

och rimliga. Ersättningen ska inte

samt Finansförvaltaren (sekrete

Styrelsens arbete blir årligen

vara löneledande. Detta säkerställs

rare). Utskottets uppgift enligt

föremål för utvärdering. 2013 års

genom jämförelser mot andra

beslutad arbetsordning är att

arbete utvärderas vid årsskiftet

relevanta bolag. Lönerna ska vara

bereda ärenden såsom revidering

2013/2014. Resultatet av utvärde

individuella, resultatorienterade

av finanss trategi och finanspolicy

ringen diskuteras och återrappor

och spegla det ansvar som arbetet

i styrelsen. Utskottet ger stöd

teras till ägaren.
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Styrelsens utvärdering av Vd

JULI

Styrelsen utvärderar årligen

Styrelsen har under 2013
bland annat behandlat:

Vd:s  arbete.

FEBRUARI

delårsrapport.

Fastställande av delårsbokslut och

Revisorernas iakttagelser och

Sven Landelius, ordf
Bo Lundgren, ordf

3/11

1)

8/11

7/7

Christel Armstrong Darvik 9/11

7/7

2)

Jan Berg

10/11

Birgitta Böhlin

10/11

Mikael Lundström

11)

7/7

11/11

3/11

10)

10/11

			

64

SEPTEMBER

koncernens verksamhet för 2012.

Internkontrollfrågor. Beslut om inför-

Beslut om Bokslutsrapport för 2012.

ande av Ansvarskod. Beslut om fast

Utdelning beslutades ej då ägaren

ighetsförsäljning. Beslut om skrivelse

vill fortsätta diskussionerna kring

gällande utredningen ”Försvarsfastig

eventuellt framtida investerings

heter i  framtiden”.

behov. Beslut om aktieägartillskott
dotterbolag. Beslut om investeringar

OKTOBER

och fastighetsförsäljningar.

Redogörelse och diskussion kring

MARS

ägaren. Revisorernas rapport från den

Beslut om Årsredovisning 2012.

löpande granskningen. Fastställande

Beslut om 2012 års förslag till utdel

av delårsbokslut och delårsrapport.

ning. Fastställande av riktlinjer för

Genomgång och diskussion av revi

ersättning till ledande befattnings

derade policys. Beslut om fastighets

havare. Beslut om kallelse till års

försäljningar och investeringar.

stämma 2013. Beslut om ny reviderad
Finanspolicy.

NOVEMBER
Beslut om Vd-rekrytering.

10/11

9)

Per-Håkan Westin
Lena Nibell

7/11

8)

3/3

7/11

6)

7)

Björn Sundström
Roger Törngren

1/3

7/11

Nina Linander

bedömningar av bolagets och

effekt av nya avkastningsmål från
3/3

3/11

4)

5)

Lotta Mellström

1/3

1/11

3)

Kristina Ekengren
Carin Götblad

Finansutskott

Ersättningsutskott

Styrelsemöte

Styrelsens sammansättning
och mötesnärvaro under 2013

APRIL
Beslut om öppen rekryterings

DECEMBER

process av ny Vd. Beslut om fastig

Styrelse- och Vd-utvärdering. G
 enomgång

1)

Utträde ur styrelsen vid årsstämman 2013

hetsförsäljning. Konstituerande

av bolagets fastighetsvärderingsmodell.

2)

Invald vid årsstämman 2013

av styrelsen och fastställande av

Beslut om affärsplan 2014–2018 samt

3)

Utträde ur styrelsen vid årsstämman 2013

styrelsens arbetsordning inkl Vd-

budget 2014. Beslut och fastställande av

4)

Utträde ur styrelsen vid årsstämman 2013

instruktion, besluts- och attest

reviderade policys. Beslut om fastighets

5)

Invald vid årsstämman 2013

ordning, arbetsordning för Ersätt

försäljningar och investeringar.

6)

Invald vid årsstämman 2013

ningsutskott samt Finansutskott.

7)

Invald vid årsstämman 2013

Fastställande av delårsbokslut och

ÖVRIGA FRÅGOR UNDER ÅRET

8)

Arbetstagarrepresentant

delårsrapport.

Övriga ärenden som har behandlats

9)

Arbetstagarrepresentant

10)

Utträde ur styrelsen vid årsstämman 2013

MAJ

affärsstrategier, finansiering, LOU och

11)

Suppleant för arbetstagarrepresentant

Beslut om fastighetsförsäljningar. PM

NKI. Styrelsen har biträtt ägaren inför val

ägarens fastighetsutredning ”För

av revisor och har gjort en utvärdering av

svarsfastigheter i framtiden”. Beslut

revisorerna som har meddelats ägaren.

om framtida strategi. Studiebesök på

Styrelsen har även genomfört studie

Säkerhetspolisens nya kontor.

besök i verksamheten.
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Young AB valdes till revisor vid års

sad till hur den interna kontrollen

stämman 2013 med ansvarig revisor

avseende den finansiella rappor

Ingemar Rindstig. Valet skedde för

teringen är organiserad. Styrel

perioden fram till slutet av Årsstäm

sens redogörelse för den interna

man 2014. Ingemar Rindstig (född

styrningen och kontrollen baseras

1949) har förutom Specialfastig

på ramverket COSO (The Commit

heter Sverige AB revisionsuppdrag

tee of Sponsoring Organizations

för bland annat Atrium Ljungberg,

of the Treadway Commission) och

Cityhold, Corem, Einar Mattsson,

beskriver på ett övergripande

Globe Arena Fastigheter, John

sätt hur den interna kontrollen

Mattson Fastigheter, Familje

är organiserad för bolaget. Den

Vd ska tillse att styrelsen får rapport

bostäder i Stockholm, Stockholms

interna kontrollen drivs inte enbart

om utvecklingen av Specialfastig

arenan, Vasakronan, Vasallen och

genom regelverk och anvisningar

heters verksamhet, däribland

Fastighetsägarna Sverige.

utan främst av medarbetarna på alla

Verkställande
direktören

utvecklingen av bolagets resultat,

nivåer i organisationen. Systemen

ställning och likviditet samt infor

De av årsstämman valda revisorerna

för intern kontroll av den finansiella

mation om de större projektens

genomför årligen en granskning

rapporteringen syftar till att ge

status samt viktiga händelser.

av den interna kontrollen. Minst

en rimlig säkerhet av att bolagets

Rapporteringen ska vara av sådan

två gånger om året rapporterar

externa rapportering är fullständig

beskaffenhet att styrelsen kan göra

huvudansvarig revisor till styrelsen.

och korrekt. Målen för de interna

en välgrundad bedömning. En

Utöver ordinarie revision utför Ernst

kontrollerna är att de ska begränsa

instruktion för arbetsfördelningen

& Young AB årligen granskningar

riskerna för oegentligheter och

mellan styrelse och Vd fastställs

på våra kontor.

att sådana fel uppstår som skulle

årligen och tydliggör ansvarsfördel

påverka synen på, eller bedömning

ning och rapportering. Presentation

Översiktlig granskning enligt

en av, bolagets ekonomiska resultat

av Vd, se sidan 71.

Specialfastigheters hållbarhets

och ställning, förmåga att uppfylla

redovisning avseende 2013 utfördes

uppsatta verksamhetsmål och/eller

Revisorer

enligt uppdrag av Ernst &  Young  AB.

ägarens förväntningar på bolaget.

Ansvaret för val av revisorer för

Redovisningen är bestyrkt av

Det är därför viktigt att den interna

bolag med statligt ägande ligger

Ingemar Rindstig, auktoriserad

kontrollen över finansiell rapporte

hos ägaren. Specialfastigheter bi

revisor. För information om revisorer-

ring anpassas till bolagets riskbe

träder ägaren vid framtagandet av

nas ersättning, se  not 5 Koncernen.

dömning. Styrelsen gör bedöm

utvärdering, förslag till revisor och

ningen att Specialfastigheter har en

ska förslag till tillsättning av revi

Beskrivning av
intern kontroll och
riskhantering avseende
den finansiella
rapporteringen

sorer offentliggöras enligt Kodens

Denna beskrivning har upprättats i

avseende den finansiella rappor

riktlinjer. Det slutliga beslutet fattas

enlighet med Årsredovisningslagen

teringen är den kontrollmiljö som

av ägaren på årsstämman. Ernst &

och Koden, och är därmed avgrän

utgörs av kultur, organisation,

arvodering. Ägaren följer alla ste
gen i upphandlingsprocessen från
upphandlingskriterier till urval och
utvärdering. Då processen avslutas

genomarbetad ekonomi- och finan
siell styrning och intern kontroll.

Kontrollmiljön
Grunden för den interna kontrollen
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beslutsvägar, befogenheter och
ansvar, som dokumenteras och
kommuniceras i styrande dokument
såsom bolagspolicys, riktlinjer och

”Certifierat
för informationssäkerhet
enligt ISO/IEC
27001:2005”

regler samt god sed efterlevs.
Ekonomichefen ger ett stöd inom
affärsplanering, ekonomiska kal

instruktioner. Specialfastigheters

kyler, analyser och uppföljningar

arbete med intern kontroll syftar till

och bolagets IT-chef ger stöd i

att identifiera, värdera och minime

organisationen vad gäller IT-sys

ra risker i verksamheten. Arbetet

tem och tillgängligheten till dessa

innefattar såväl förebyggande som

samt kontroll och säkerhet över

kontrollerande delar.

och roller och innehåller instruktio

behörighetsstrukturer med mera

ner för interna revisioner, rappor

i systemen. Under 2013 har ett

För att säkerställa god intern

tering av förbättringsförslag,

sk whistleblowingsystem införts

kontroll finns en arbetsordning

avvikelser apportering, bedöm

för att skapa möjlighet att påtala

mellan styrelse och Vd med en

ning av leverantörers ekonomiska

oegentligheter anonymt.

tydlig ansvarsfördelning. Ansvaret

status etc. Specialfastigheters

för att upprätthålla en effektiv

ledningssystem är certifierat för

Riskbedömning

kontrollmiljö och det löpande

informationssäkerhet enligt ISO/

Bedömning av riskerna för felak

arbetet med intern kontroll och

IEC 27001:2005. Ledningss ystemet

tigheter i den finansiella rappor

riskhantering är i arbetsordningen

syftar till att d riva, övervaka,

teringen görs av styrelsen, av

d elegerat till Vd. Ansvarsfördel

granska, underhålla och f örbättra

ledningen, enheterna och av exter

ningen och delegation internt

informationssäkerheten inom

na revisorerna. I riskanalysen gäller

i bolaget tydligg örs vidare i

hela  bolaget.

det att identifiera processerna

vår besluts- och attestordning.

66

lagar, förordningar och interna

där risken för väsentliga fel i den

Bolagsövergripande policys

Inom den interna kontrollen sker

finansiella rapporteringen är som

beslutas av styrelsen och uppda

varje år ett antal internrevisioner

störst. Specialfastigheters risker

teras minst en gång per år. Interna

på ledningssystemet. Detta avser

finns beskrivna på sidan 54–59.

riktlinjer och instruktioner beslutas

inte oberoende internrevision

Specialfastigheter arbetar kontinu

av Vd och processägare och upp

enligt K
 oden. Specialfastigheter

erligt och aktivt med riskanalyser

dateras löpande.

har medarbetare som är utbildade

och varje år genomförs riskanalyser

internrevisorer som granskar våra

i samband med affärsplanearbetet.

Vårt ledningssystem är en viktig

processer och deras rutiner för

Ledningen fastställer förutsätt

del i vår kontrollmiljö. Systemet

att se hur väl dessa fungerar och

ningarna som enheterna använder i

visar vårt arbetssätt i  t ydliga

efterlevs. Internrevisorerna bidrar

sina analyser. Riskanalyserna gran

processer med tydlig koppling

också med att s prida kunskap

skas och analyseras och ledningen

till våra styrande dokument. Att

kring ledningssystemet och utgör

gör bedömningen av riskerna

leda verksamheten med hjälp av

en viktig del i den lärande orga

utifrån ett bolagsperspektiv.

ett ledningssystem innebär fokus

nisationen och i att säkerställa

på kunder (externa och interna),

arbetet med ständiga förbättring

Riskanalyser genomförs också

processorientering och begreppet

ar. Inom organisationen arbetar

löpande i de processer som

”ständiga förbättringar”. Led

interncontrollern tillsammans med

bedöms som strategiskt och

ningssystemet tydliggör ansvar

internrevisionen med att tillse att

affärsmässigt viktiga.
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Kontrollaktiviteter

Information och kommunikation

med och utan ledningens närva

De aktiviteter som utformas

Specialfastigheter tillämpar de

ro. I  affärsplane- och boksluts

utifrån riskanalysen syftar till att

riktlinjer för extern rapportering

processen genomför ledningen

hantera de väsentliga riskerna

som finns i statens ägarpolicy.

regelbundna avstämningar och

som identifierats för att eliminera

Bolagets styrande dokument,

uppföljningar av verksamheten.

eller begränsa förekomsten eller

i form av interna riktlinjer och

För att säkerställa en enhetlig

effekterna av dessa risker. S
 tyrelsen

instruktioner avseende den finan

finansiell rapportering finns en

och ledningen informeras om efter

siella rapporteringen, uppdateras

fastställd rapportplan.

levnaden av styrande dokument,

löpande av processägare och

processbeskrivningar och policys

ledning och görs tillgängliga och

Uppföljning av avslutade investe

samt effektiviteten i kontroll

kända för medarbetarna via våra

ringsprojekt presenteras löpande

strukturerna. I ledningssystemet

interna informations- och kom

för styrelsen under året. Bolagets

finns våra processer som visar hur

munikationsvägar. Specialfastig

externa revisorer rapporterar lö

Specialfastigheter ska arbeta och

heters ledningssystem och

pande till ledningen resultatet av

vilka kontroller som ska utföras.

intranät innehåller information för

de granskningar som genomförts,

Specialfastigheters dokumente

att snabbt kommunicera och in

de åtgärder som ska vidtas och

rade ansvarsfördelningar samt

formera alla medarbetare om nya

statusen avseende dessa. Aktivi

besluts- och attestordning genom

regler och riktlinjer avseende den

teter och handlingsplaner utifrån

syrar alla våra processer. I  våra

finansiella rapporteringen. Alla

riskhanteringen följs upp löpande.

datasystem utformas IT-kontroller

medarbetare har ett ansvar att ha

som stödjer processerna och den

kunskap om gällande lagar och

Resultatet av de granskningar,

interna kontrollen. Internt finns

regler och att agera enligt våra

uppföljningar och riskanalyser

också upprättade och fungerande

riktlinjer. Styrelsen erhåller regel

som genomförs internt rapporte

rapporteringsrutiner.

bundet rapportering av finansiell

ras varje år till Vd och ledningen.

information både av Vd och av de
Genom analyser och avstämning

externa revisorerna.

ar av den interna redovisningen

Internrevision
Specialfastigheter har ingen

på olika nivåer i organisationen,

Uppföljning

internrevisionsfunktion enligt

bland annat med avseende på

Uppföljning sker löpande på

Koden 7.4. Styrelsen bedömer

avvikelser från godkända planer

flera nivåer i bolaget. Budgeten

att den uppföljning som redo

och t idigare års utfall, säkerställs

beslutas varje år av styrelsen som

visas enligt denna skrivelse i

att den finansiella rapporteringen

erhåller ekonomiska rapporter och

kombination med de externa

avseende bolagets intäkter och

avstämningar från ledningen minst

revisorernas granskning är

kostnader följer interna riktlinjer

en gång per kvartal i samband

tillräcklig för att s äkerställa att

och instruktioner. Kontrollaktivi

med kvartalsrapporteringen. Bola

den interna kontrollen avseende

teter genomförs i de processer

gets externa revisorer rapporterar

den fi
 nansiella rapporteringen är

som anges i internkontrollplanen.

sina iakttagelser från granskningar

effektiv och inte innehåller några

Syftet är att utveckla processerna

och sin bedömning av den interna

väsentliga fel. Den internrevision

och f örebygga samt att upptäcka

kontrollen till styrelsen vid ordi

som finns beskriven i denna

och korrigera eventuella fel och

narie höstmöte och slutrevision

rapport avser enbart revision av

avvikelser.

samt vid behov. Detta sker både

bolagets ledningssystem. n
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Styrelse

Christel
Armstrong-Darvik

Lena Nibell

Carin Götblad

Vd, Stena Fastigheter AB

Arbetstagarrepresentant,

Regeringskansliet

Egen verksamhet

Invald 2013

Styrelseordförande

Bo Lundgren

Nina Linander
Egen verksamhet

Unionen (suppleant)

68

Invald 2005

Utsedd 2007

Invald 2013

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Ledamot stiftelsen

Inga

Ordförande Gotlands Hög

Ordförande Sparbanken

Svenska Mässan,

Tidigare yrkeserfarenhet:

skola. Ledamot Göteborgs

Öresund. Ordförande

Awapatent AB, 

Stiftelsen Chalmers

Konsult, Proffice. Konsult,

Universitet, Interpeace.

Kristianstad Högskola.

Castellum AB.

tekniska högskola,

WM-data.

Tidigare yrkeserfarenhet:

Ordförande SPV (Statens

Utbildning:

Länspolismästare i Stock

Tjänstepensionsverk).

Tidigare yrkeserfarenhet:

Fastighetsägarna
Tidigare yrkeserfarenhet:

Gymnasieekonom

holms län. Länspolismästare

Ordförande Lundgren

och Finansdirektör, AB

Vd, Fastighets AB Tornet.

Födelseår:

Gotlands län. Länspolis

&  Hagren Konsulter.

1964

mästare i Värmland. Chefs

Tidigare yrkeserfarenhet:

Electrolux. Chef Produkt

Vd, SkansTornet AB
(dotterbolag i Tornet

jurist SiS. Tingsnotarie, jurist

Riksgäldsdirektör 2004–

koncernen). Regionchef,

på Ungdomsstyrelsen och

2013, Statsråd 1991–1994,

Nordbanken Fastigheter

Sveriges Psykologförbund.

Riksdagsledamot

(HHS)

AB. Projektchef, NCC

Utbildning:

1976–2004.

Rikspoliss tyrelsens

Utbildning:

Födelseår:

Fastigheter AB.
Utbildning:

polischefsutbildning, jur.

Civilekonom Lunds

Civilingenjör CTH

kand, FBI, Förskollärarlinjen

Universitet, Ekon.Dr. h.c.

Födelseår:

Födelseår:

1953

1956

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

Övriga styrelseuppdrag:

Födelseår:
1947

Invald 2006
Övriga styrelseuppdrag:
Ledamot i Teliasonera AB,

Senior Vice President

område El, Vattenfall AB.
Utbildning:
MBA (IMD), Civilekonom

1959

ST YRELSE

Roger Törngren

Lotta Mellström

Björn Sundström

Mikael Lundström

Jan Berg

Arbetstagarrepresentant,

Kansliråd,

Arbetstagarrepresentant,

Vd, NAI Svefa AB

Egen konsulterande

SEKO

Finansdepartementet

Akademikerföreningen

Utsedd 2011

Invald 2013

Utsedd 2010

Invald 2013

Invald 2009

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Övriga styrelseuppdrag:

Inga

Ledamot i AB Svensk

Inga

Ordförande, Elof Hansson

Ledamot i Agenta Invest

Tidigare yrkeserfarenhet:

Exportkredit

Tidigare yrkeserfarenhet:

Fastighets AB. Ledamot

ment Management AB.

Drifttekniker,

Tidigare yrkeserfarenhet:

Projektledare, Locum AB.

AB Göta kanalbolag.

Tidigare yrkeserfarenhet:

Vasakronan. Drifttekniker,

Departementssekreterare

Projektledningskonsult,

Tidigare yrkeserfarenhet:

Kreditchef, Venantius

Byggnadsstyrelsen.

Näringsdepartementet.

Project Coordinator

Vd, Akademiska Hus

AB. Projektansvarig,

Ventilationstekniker/

Managementkonsult

AB. Projektingenjör,

AB. Vice vd Jones Lang

Securum  AB.

styr och regler, BPA Vent.

Resco AB. Controller

Skanska  AB.

LaSalle AB. Marknads

Utbildning:

Projektprogrammerare,

inom Sydkrafts- och

Utbildning:

områdeschef, Skandia

Civilingenjör CTH

styr och regler, TASAB.

ABB-koncernerna.

Civilingenjör KTH

Fastigheter AB. Förvalt

Födelseår:

Utbildning:

Utbildning:

Födelseår:

ningschef, NCC Fastig

1953

Styr och regler/driftteknik

Civilekonom

1963

heter AB.

Födelseår:

Födelseår:

Utbildning:

1965

1970

Civilingenjör KTH

verksamhet

Födelseår:
1961
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Ledning

Torbjörn Blücher

Tommy Svärd

Henrik Nyström

Lars Lidén

Fastighetschef

Förvaltningschef

Chef Verksamhetsstöd

Utvecklingschef

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Chef för fastighets

Kundansvarig kommersiella

Inköpschef, Partnertech

Avdelningschef, byggnads

enhet, Fortifikationsver

lokaler, Henry Ståhl. A
 sset

AB. Strategiskt inköp,

konstruktion, kvalitetschef och

ket. Fastighetsförvaltare,

Manager, Valad Property

Ericsson. Strategiskt inköp,

projektkonsult, J&W AB.

Malmstaden AB (dotter

Group. Regionchef, Synerco

SAAB  Aircraft.

Utbildning:

bolag i T
 ornetkoncernen).

Fastighetsförvaltning.

Utbildning:

Civilingenjör KTH

Fastighetsförvaltare,

Fastighetsförvaltare, Malm

Gymnasieekonom

Födelseår:

Prevoluta  AB.

staden AB (dotterbolag i

Födelseår:

1960

Utbildning:

Tornetkoncernen).

1963

Anställd sedan:

Teknisk byggnadsingenjör

Utbildning:

Anställd sedan:

1998

Födelseår:

Drifttekniker med fastighets

2007

1966

inriktning

Anställd sedan:

Födelseår:

2005

1967
Anställd sedan:
2012

70
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LEDNING

Håkan Steinbüchel

Petter Lundqvist

Christina Burlin

Hans Hahn

tf Verkställande direktör

Chef Förvaltningsstöd

HR-chef

CFO

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Tidigare yrkeserfarenhet:

Vd,  Vasallen. Vd,  NK/Koncern

Affärschef, NCC Construction

Personaldirektör, Sjöfarts

Ekonomichef, Vasakronan AB,

ledning Hufvuds taden.

AB. Projektledare, SWECO

verket. Personalchef,

Region Sydost. Ekonomichef,

Vd,  Örebro Läns Flygplats. Vd,

Projektledning AB.

Koncernen Östgöta Corre

Vasakronan Krim AB, Ekonomi

Skavsta Flygplats. Marknads

Utbildning:

spondenten. Personalchef,

chef, Prevoluta  AB.

chef, World Trade Center

Civilingenjör KTH

SAAB Civila  Flygplan.

Utbildning:

Utbildning:

Födelseår:

Utbildning:

Civilekonom

Civilingenjör CTH

1964.

Fil. kand. Linjen för personal-

Födelseår:

Födelseår:

Anställd sedan:

och arbetslivsfrågor.

1953

1958

2007

Födelseår:

Anställd sedan:

Anställd sedan:

1962

1997

2012

Anställd sedan:
2012
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Flerårsöversikt
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.
Fastighetsrelaterade

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr

1 487

1 686

1 704

1 767

1 858

Lokalarea, kvm/1000

1 101

1 120

1 120

1 110

1 109

99,0

98,2

98,6

98,7

98,8

2 544

852

901

1 117

497

Uthyrningsgrad, %
Investeringar inklusive fastighetsförvärv, Mkr
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr
Direktavkastning, %
Balansomslutning, Mkr

15 242

1

16 171

1

17 230

1

18 712

1

19 4551

8,0

8,3

7,8

7,5

7,6

16 082

16 891

17 663

19 383

19 857

Eget kapital, Mkr

4 772

5 266

5 612

6 628

7 564

Förvaltningsrelaterade

2009

2010

2011

2012

2013

Hyresintäkter, kr/kvm

1 244

1 387

1 422

1 472

1 574

Fastighetsdrift, kr/kvm

232

255

271

273

268

Underhållskostnader, kr/kvm

502

402

402

442

402

1 058

1 169

1 161

1 222

1 312

48

47

45

49

56

2009

2010

2011

2012

2013

Resultat före skatt, Mkr

416

1 102

936

1 381

1 673

Årets resultat, Mkr

300

804

686

1 328

1 301

Överskottsgrad, %

76,8

77,7

76,3

76,7

78,0

4,1

3,8

3,1

4,7

5,5

697

1 153

869

877

1 041

6,5

17,4

13,5

24,3

20,2

13,1

14,8

12,3

19,2

14,9

Driftöverskott, kr/kvm
Administrationskostnader, kr/kvm

Finansiellt relaterade

Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad, ggr  
Kassaflöde före investeringar, Mkr
Avkastning på eget kapital, %
Justerad avkastning på eget kapital, %
Avkastning på totalt kapital, %
Soliditet, %

4,9

9,2

8,8

9,5

10,2

29,7

31,2

31,8

34,2

38,1

1

Förvaltningsfastigheter under uppförande redovisas enligt verkligt värdemetoden 2009-2013.

2

Aktiverat för 2009 198 kr/kvm, 2010 160 kr/kvm, 2011 159 kr/kvm, 2012 173 kr/kvm och 2013 159 kr/kvm.
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Koncernens resultaträkning, Mkr
Not
Hyresintäkter
Övriga intäkter

2

Intäkter från fastighetsförvaltning
Fastighetskostnader

3

Driftöverskott
Administration
Rörelseresultat

Helår 2013

Helår 2012

1 739

1 631

119

136

1 858

1 767

-409

-413

1 449

1 354

4, 5

-62

-54

6, 7, 8

1 387

1 300

Finansiella intäkter

9

7

8

Finansiella kostnader

9

-255

-278

Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

-248

-270

1 139

1 030

Resultat fastighetsförsäljningar realiserade

10

99

-11

Värdeförändring förvaltningsfastigheter orealiserade

11

425

410

9

10

-48

1 673

1 381

-372

-53

Årets resultat

1 301

1 328

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 301

1 328

Helår 2013

Helår 2012

1 301

1 328

-

-

Summa totalresultat för året

1 301

1 328

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

1 301

1 328

Värdeförändring finansiella instrument orealiserade
Resultat före skatt
Skatt

12

Rapport över totalresultat, Mkr
Årets resultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

76
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Kommentarer resultaträkning
Intäkter från fastighetsförvaltning

på projekt uppgick till -248 (-270) Mkr. Förbättringen av

Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 858 (1 767)

finansnettot förklaras av lägre snittränta och lägre snitt-

Mkr, varav hyresintäkterna ökade till 1 739 (1 631) Mkr.

skuld under perioden.

Ökningen av hyresintäkterna förklaras av tillkommande
hyra för avslutade projekt samt ändrade hyresavtal.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter orealiserade

Övriga intäkter, som avser fakturering av media och tjäns-

Marknadsvärdet har påverkats främst av fastighets

ter till hyresgästerna, minskade med 17 Mkr och uppgick

specifika händelser som nytecknade hyresavtal och inves-

till 119 (136) Mkr. Hyresintäkterna ökade till 1 574 kronor

teringar. För ytterligare information se not 11, Koncernen.

per kvadratmeter jämfört med 1 472 kronor per kvadratmeter 2012.

Värdeförändring finansiella instrument orealiserade
Ökade värden i de finansiella derivaten beror på höjd

Fastighetskostnader

lång marknadsränta under perioden, vilket ger en positiv

Våra fastighetskostnader uppgick till 409 (413) Mkr. Om

effekt på värdeförändringarna i derivatinstrument.

vi granskar våra nyckeltal för jämförbart bestånd så har
vi fortsatt att effektivisera vår energi- och mediaförbruk-

Resultat efter skatt

ning. Kostnaderna för fastighetsdrift uppgick till 268 (273)

Resultatet efter skatt uppgick till 1 301 (1 328) Mkr. Sänkt

kronor per kvadratmeter.

bolagsskatt medförde en engångsintäkt 2012 om 324 Mkr
avseende uppskjuten skatt. Exklusive denna effekt har

Driftöverskott

årets resultat ökat med 297 Mkr. Detta beror främst på

Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöver

högre hyresintäkter, resultat från fastighetsförsäljningar

skottet uppgick till 1 449 (1 354) Mkr. Ökningen på 95 Mkr

och bättre finansnetto inklusive positiv orealiserad värde-

beror på tillkommande hyra för projekt samt ändrade

förändring på finansiella instrument.

hyresavtal.

Överskottsgrad

Avkastning
Direktavkastningen för koncernens fastigheter uppgick

Specialfastigheters målsättning är att erbjuda bästa

till 7,6 (7,5) %. Avkastningen på justerat eget kapital

möjliga kundnytta, kombinerat med utveckling av

uppgick till 14,9 (19,2) %, vilket överskrider ägarens krav

fastigheternas värde och avkastningsförmåga. God

på 8,0 %.

lönsamhet ger oss möjlighet att agera långsiktigt för
ett hållbart byggande och en effektiv fastighets- och
kapitalförvaltning till en för verksamheten väl anpassad
nivå på den finansiella risken. Överskottsgraden uppgick
till 78,0 (76,7) %. Det långsiktiga målet är minst 75 % i
överskottsgrad.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 1 387 (1 300) Mkr vilket är
87 Mkr högre än föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av högre hyresintäkter.

Finansiella intäkter och kostnader
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader
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Koncernens balansräkning, Mkr
Not

2013-12-31

2012-12-31

11

19 455

18 712

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella placeringar
Övriga långfristiga fordringar

13

3

3

14, 21

43

55

15

Summa anläggningstillgångar

10

10

19 511

18 780

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

290

186

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

10

10

Övriga fordringar

15

7

166

Kortfristiga placeringar

14

3

50

Likvida medel

17

36

191

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

346

603

19 857

19 383

200

200

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Summa eget kapital

616

616

6 748

5 812

7 564

6 628

6 041

6 626

Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

18, 21

Övriga långfristiga skulder

19

92

140

Uppskjutna skatteskulder

12

1 912

1 659

8 045

8 425

3 420

3 462

125

92

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

18, 21

Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder

19

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder

78

38

36

103

142

562

598

4 248

4 330

Summa skulder

12 293

12 755

Summa eget kapital och skulder

19 857

19 383

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga
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Kommentarer balansräkning
Investeringar

Försäljningarna är ett led i att renodla beståndet för

Koncernens investeringar från projekt uppgick vid årets

att i första hand innehålla enbart fastigheter med höga

slut till 495 (786) Mkr.

säkerhetskrav.

Pågående projekt

Avyttringarna uppgick till högre belopp än senaste

Antalet pågående investeringsprojekt var vid årets slut

värdering, vilket gav realiserade vinster om 99 Mkr.

36 (42). Total volym för pågående projekt har beräknats
till 1 927 (1 919) Mkr, varav 1 731 Mkr har upparbetats per

Marknadsvärdering

2013-12-31.

Marknadsvärdet uppgick per 2013-12-31 till 19 455  (18 712)
Mkr, vilket är en ökning med 743 Mkr. Periodens r edovisade

De största pågående projekten
Om- och tillbyggnadsprojekt:

orealiserade värdeförändring uppgår till 425 (410) Mkr. För
ytterligare information se not 11, Koncernen.

■■

polisfastigheten Kronoberg i Stockholm

■■

institutionen Hornö i Enköping

■■

försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm

■■

institutionen Åsbogården, Råby i Lund

■■

institutionen Lövsta i Trosa

Marknadsvärde 31 december 2012

■■

häktet i Huddinge

+ Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter

■■

anstalten Asptuna i Botkyrka

+ Förvärv

Nybyggnadsprojekt:
■■

nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna

Värdeförändring förvaltningsfastigheter
jan–dec 2013, Mkr

18 712
486
-

- Försäljningar

-168

+ Orealiserad värdeförändring

425

Marknadsvärde 31 december 2013

19 455

Förvärv

Orealiserad värdeförändringar

Inga fastighetsförvärv har skett under året.

varav förändrad kalkylränta och direktavkastning

-94

varav nya och omförhandlade hyresavtal

102

Avyttringar

varav förändring återstående löptid

-316

Försäljningar har skett med ett totalt försäljningspris om

varav övrigt, främst kalkylmodelleffekt

733

425

263,3 Mkr huvudsakligen avseende:
■■

institutionen Slagsta 2:11 i Eskilstuna kommun

Räntebärande skulder

■■

institutionen Håkanstorp 1:1 i Vingåkers kommun

Redovisat värde räntebärande skulder var 9 461 (10 088) Mkr.

■■

elevhemmet Sigtuna 2:276 i Gnesta kommun

Genomsnittlig räntebindningstid var 2,1 (2,9) år. Kapital-

■■

fastigheterna Lövsta 1:62,1:64,1:66,1:70 i Trosa kommun

bindningstiden var 3,0 (3,1) år. Med hänsyn till outnyttjade

■■

institutionen Tullstorp 180:50 i Malmö kommun

kreditlöften var kapitalbindningstiden 4,1 (3,8) år.

■■

elevhemmet Gnesta 31:10-31:12 i Gnesta kommun
(bolagsförsäljning)

Uppskjuten skatteskuld

■■

anstalten Fiskgjusen 2 i Mariestads kommun

Uppskjutna skatteskulder har ökat till 1 912 (1 659 ) Mkr,

■■

Ekeskolan Eriksberg 2 i Örebro kommun

varav 1 668 (1 461) Mkr hänför sig till våra förvaltnings-

■■

Birgittaskolan Tofsmesen 1 i Örebro kommun

fastigheter.
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Koncernen – Förändringar av eget kapital, Mkr
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
2013
Ingående balans 1 januari 2013

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Balanserade
vinstmedel

Summa
eget kapital

200

616

5 812

6 628

-

-

1 301

1 301

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa

-

-

-

-

200

616

7 113

7 929

105

-

-105

-

Transaktioner med aktieägare
Fondemission
Nedsättning och återbetalning av aktiekapital

-105

-

-

-105

Utdelning

-

-

-260

-260

Summa transaktioner med aktieägare

-

-

-365

-365

200

616

6 748

7 564

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kapital

Balanserade
vinstmedel

Summa
eget kapital

200

616

4 796

5 612

Årets resultat

-

-

1 328

1 328

Övrigt totalresultat

-

-

-

-

200

616

6 124

6 940

295

-

-295

-

-295

-

-

-295

-

-

-17

-17

1

Utgående balans 31 december 2013

2012
Ingående balans 1 januari 2012
Totalresultat

Summa
Transaktioner med aktieägare
Fondemission
Nedsättning och återbetalning av aktiekapital

1

Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 31 december 2012

1

-

-

-312

-312

200

616

5 812

6 628

Årsstämman fattade beslut om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission med 599 820 000 (294 800 000) kronor genom ianspråktagande

av uppskrivningsfond. Vidare fattade årsstämman beslut om att minska bolagets aktiekapital med 105 000 000 (294 800 000) för återbetalning till
aktieägarna samt för avsättning till fri fond med 494 820 000 (-) kronor.
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Eget kapital
Kapitalhantering

vinstutdelning för år 2013. Styrelsen föreslår att årsstäm-

Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella målsätt-

man för 2014 i Specialfastigheter Sverige AB beslutar att

ning att ha en god kapitalstruktur samt finansiell stabilitet

481 Mkr, eller ca 241 kr per aktie, utdelas till ägaren. 

och därigenom bibehålla kapitalmarknadens förtroende

Den föreslagna utdelningen utgör 42,0 % av bolagets

samt utgöra en grund för fortsatt utveckling av affärs-

egna kapital och 6,4 % av koncernens egna kapital. Utdel-

verksamheten. Målet för soliditeten är 25-35 % och

ningen är i linje med vad det ekonomiska utdelningsmålet

anpassningen till detta mål utgör en del av den strate

stipulerar.

giska planeringen. Styrelsens ambition är att bibehålla en
balans mellan hög avkastning som kan möjliggöras genom

Bolagets innehav av finansiella instrument har värderats

en högre belåning och fördelarna samt tryggheten som

till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovisningslagen.

en sund kapitalstruktur erbjuder. Koncernens mål för

Detta har inneburit att det egna kapitalet har ökat med

lönsamheten är ett resultat efter skatt efter återläggning

10 Mkr exklusive uppskjuten skatt, vilket utgör cirka 0,8 %

av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt

av moderbolagets egna kapital exklusive uppskjuten

på 8 % av genomsnittligt eget kapital. Lönsamhetsmålet

skatt. Den föreslagna utdelningen till aktieägaren minskar

är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastig-

moderbolagets soliditet från 15,5 till 11,7 % och koncer-

hetsportföljens sammansättning. År 2013 var justerad

nens soliditet från 38,1 till 35,7 %. Koncernens verksamhet

avkastning på eget kapital 14,9 (19,2 ) %. Över den senas-

bedrivs med stabil samt god lönsamhet och intäkterna är

te femårsperioden har Specialfastigheters justerade av-

säkrade på lång sikt genom långa hyresavtal. Styrelsens

kastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till 14,9 %,

uppfattning är att bolaget efter den föreslagna utdel-

vilket väl överstiger koncernens mål på 8,0 %. Specialfast-

ningen har fortsatt god finansiell kapacitet att möta de

igheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 % av

krav som verksamhetens art, omfattning, investerings-

årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeför-

behov och risk ställer på koncernens och moderbolagets

ändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga

egna kapital.

utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida
investeringsbehov och finansiella ställning. Under de

Förslaget är således försvarligt med hänsyn till koncernens

senaste fem åren har den ordinarie utdelningen i genom-

och moderbolagets konsolideringsbehov, likviditet och

snitt uppgått till 6,0 (6,0) % av eget kapital. Koncernen ska

ställning i övrigt. Detta innebär bland annat att förslaget

lämna extra utdelning när kapitalstrukturen och verksam-

ej hindrar bolaget och övriga i koncernen ingående bolag

hetens finansieringsbehov möjliggör detta. Under året

från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt.

har ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering.
Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen står

Fritt eget kapital i moderbolaget är:

under externa kapitalkrav.

Balanserat resultat

Aktiekapital

Summa

455 608 962 kr

Årets resultat

446 412 446 kr
902 021 408 kr

Aktiekapitalet är fördelat på 2 000 000 aktier med ett
kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per aktie

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att

vilket gäller såväl ingående som utgående antal aktier vid

vinstmedlen disponeras enligt följande

ovanstående rapportperioder.

Till aktieägaren utdelas

481 000 000 kr

I ny räkning balanseras

421 021 408 kr

Vinstdisposition

Summa

902 021 408 kr

Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB:s (5565375945) yttrande enligt 18 kap 4 § ABL avseende föreslagen
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Koncernen – Kassaflödesanalys, Mkr
Not

2013

2012

1 673

1 381

-425

-410

-10

48

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Värdeförändring förvaltningsfastigheter
Värdeförändring finansiella placeringar
Avskrivningar
Resultat från försäljning
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1

1

-94

-3

-116

-83

1 029

934

54

-87

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Förändring av fordringar
Förändring av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-42

30

1 041

877

Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter

-

-214

Investering i förvaltningsfastigheter

-495

-904

Avyttring av förvaltningsfastigheter

271

24

-2

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-226

-1 094

8 804

10 416

-9 409

-9 696

Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

-260

-17

Återbetalning av aktiekapital

-105

-295

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-970

408

Årets kassaflöde

-155

191

191

0

36

191

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1, 17

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före investeringar uppgick under perioden till 1 041 (877) Mkr.
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till -226 (-1 094) Mkr, vilket gav ett kassaflöde efter investeringar på
815 (-217) Mkr.
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85
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93
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93

Not 4 Administration

93

Not 5 Ersättning till revisorer

93
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93
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94
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98
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99
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99
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100
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102
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102
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103
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103
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Not 1 Väsentliga
redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och
kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna
av International Accounting Standards Board (IASB) samt

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet.

tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee

Ändringar av uppskattningar redovisas i den period

sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen

ändringen görs om ändringen endast påverkat denna

även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

period, eller i den period ändringen görs och framtida

RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

perioder om ändringen påverkar både aktuell period och
framtida perioder.

Koncernens 12 aktiebolag har säte i Linköping (Sverige). Moderbolaget heter Specialfastigheter Sverige AB

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämp-

(556537-5945). Huvudkontoret är beläget i Linköping med

ningen av IFRS som har en betydande inverkan på de

besöksadress: Borggården, 581 07 Linköping. Bolagen i

finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som

koncernen äger och förvaltar fast egendom och bedriver

kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års

byggadministration samt äger och förvaltar lös egendom

finansiella rapporter beskrivs närmare i not 18 och 21

och bedriver därmed förenlig verksamhet. Se även not 16

Koncernen.

Moderbolaget.

Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de

moderbolagets och koncernens finansiella rapporter

undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-

på samtliga perioder som presenteras i koncernens finan-

ningsvärden, förutom derivatinstrument och förvaltnings-

siella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har

fastigheter som värderas till verkligt värde.

tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering
av moderbolag och dotterföretag.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade värdet och

Ändrade redovisningsprinciper

det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.

Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2013 har
inte haft någon inverkan på de finansiella rapporterna

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

annat än viss tilläggsinformation enligt IFRS 7 och 13. De

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som

ökade upplysningskraven enligt IFRS 13 framgår i not 11,

även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och

sidan 100, samt i tabellen ”finansiella instrument – vär-

för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna

derade enligt verkligt värde” på sidan 111 i not 21. Den

presenteras i svenska kronor. Specialfastigheter Sverige

1 Januari 2013 infördes en ändring i IFRS 7 som avser

är endast verksamt på den svenska marknaden. Samtliga

upplysningar om nettoredovisning av finansiella tillgångar

belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste

och skulder. Upplysningen skall lämna information angå-

miljontals kronor.

ende finansiella instrument som omfattas för ramavtal för
kvittning eller finansiella tillgångar och skulder som har

Bedömningar och uppskattningar i de 

kvittats i balansräkningen. Kvittningstabellen i sin helhet

finansiella rapporterna

finns under Not 21. Redovisningen är uppdelad i totala

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med

finansiella derivattillgångar och derivatskulder som avser

IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar

valutaderivat och räntederivat samt en separat uppdel-

och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar

ning för elderivaten enligt tillgång och skuld.

tillämpningen av redovisningsprinciperna och de
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Ändrade IFRS och tolkningar som ännu inte 

upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan angivna

börjat tillämpas

nya standarder utgivna av International Accounting Standards

Ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden som träder

Board (IASB) förväntas inte medföra något byte av redovis-

i kraft först kommande räkenskapsår har inte tillämpats vid

ningsprincip utan endast förändringar i upplysningskraven.

Standarder

Skall tillämpas för räkenskapsår som börjar:

IFRS 9 Finansiella instrument

-

IFRS 9 är en ny standard som i framtiden är avsedd att ersätta IAS39. Till dags datum har
delprojekt om redovisning och värdering av finansiella tillgångar och skulder samt om
säkerhetsredovisning publicerats. Det projekt som återstår är nedskrivningar. Koncernen
har ännu inte utvärderat effekterna av den nya standarden.

IFRS 10 Koncernredovisning

1 januari 2014

IFRS 10 ersätter IAS 27 och SIC 12. Standarden definierar enhetliga regler för vilka
enheter som ska konsolideras. En bedömning av alla relevanta faktorer ska göras
löpande. Ändringen bedöms inte påverka nuvarande klassning av helägda dotterbolag.

IFRS 11 Samarbetsarrangemang

1 januari 2014

En investering ska bedömas utgöra en joint operation eller joint venture. Begreppet joint
arrangement i IFRS 11 ersätter begreppet joint venture i IAS 31. När det gäller gemensamt styrda tillgångar och verksamheter kommer det inte redovisningsmässigt att bli
någon större skillnad mellan nuvarande IAS 31 och IFRS 11.

IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag.

1 januari 2014

Innehåller upplysningskrav för dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag
och ej konsoliderade ”structured entities”. Standarden innebär en viss utökning av
upplysningar.”

IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering

1 januari 2014

Standarden innebär förtydliganden av regler för nettoredovisning av finansiella instrument. Ändringen bedöms inte påverka nuvarande redovisning.

IAS 36 Nedskrivning

1 januari 2014

Standarden innebär krav på upplysning om återvinningsvärdet vid nedskrivning av
icke finansiella tillgångar.

Klassificering m.m.

förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i

räknat från balansdagen.

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt

86

av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter

Segmentsrapportering

mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsätt-

Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar

ningstillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget

del av koncernen som tillhandahåller tjänster inom en

och koncernen består i allt väsentligt av belopp som

viss ekonomisk omgivning, som är utsatta för risker och
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möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncer-

koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet

nens segment utgörs av olika hyresgäster. Segmenten

av koncernredovisningen.

är bildade med utgångspunkt från våra hyresgäster
och d
 eras unika behov av lokaler. Segmentsinformation

Intäkter

lämnas i enlighet med IFRS 8 endast för koncernen. Kon-

Intäktsredovisning

cernen lämnar finansiella upplysningar om sitt segment

Koncernens redovisade intäkter avser i huvudsak hyres-

baserat på den information som företagsledningen an-

intäkter. Hyresintäkter, arrendeintäkter och parkerings-

vänder sig av för att följa verksamheten. Vi använder så-

intäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror

ledes samma uppföljning internt till styrelse och ledning

sker därför så att endast den del av hyrorna som belöper

som vi använder i vår externa finansiella uppföljning.

på perioden redovisas som intäkter. Intäktsredovisning
sker vanligtvis linjärt över hyresavtalets löptid, utom i

Konsolideringsprinciper

undantagsfall, då en annan metod bättre återspeglar hur

Dotterföretag

ekonomiska fördelar tillfaller koncernen. Ränteintäkter

Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-

intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning

mande inflytande från moderbolaget Specialfastigheter

av effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas

Sverige AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller

när rätten att erhålla betalning har fastställts.

indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska förde-

Intäkter från fastighetsförsäljningar

lar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på

föreligger, beaktas potentiella röstberättigade aktier som

avtalsdagen om inte risker och förmåner övergått till

utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över tillgången
kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än tillträdestid-

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden

punkten och om så har skett intäktsredovisas fastighets-

innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som

försäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömning

en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar

av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats

dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och

mellan parterna beträffande risker och förmåner samt

eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffnings-

engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver

värdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning till

beaktas omständigheter som kan påverka affärens utgång

förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för

vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

andelarna, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av
förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder

Årets hyresintäkter uppgår till 1 739 (1 631) Mkr. Framtida

och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotter-

hyror som hänför sig till icke uppsägningsbara opera

företagsaktierna utgörs av summan av de verkliga värdena

tionella hyresavtal förfaller enligt nedan.

per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller
övertagna skulder samt transaktionskostnader som är
direkt hänförbara till förvärvet. Transaktionskostnaderna

Förfallostruktur, Mkr

kostnadsförs i koncernen. Konsolidering av dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen

Inom ett år

från och med förvärvstidpunkten till det datum då det

Fastigheter

bestämmande inflytandet upphör.

Bostäder

Transaktioner som elimineras vid konsolidering

2013-12-31

2012-12-31

39

139

2

2

103

159

Mellan ett och fem år
Fastigheter

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller

Senare än fem år

kostnader och orealiserade vinster eller förluster som

Fastigheter

1 708

1 565

uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan

Summa

1 852

1 865
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Rörelsekostnader och finansiella intäkter
och kostnader

direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital.

Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden

i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner

med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redo

erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas

visade och skattemässiga värden på tillgångar och

i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna

skulder. Temporära skillnader beaktas inte vid första

linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kost-

redovisningen av tillgångar och skulder som inte är

nadsförs i de perioder de uppkommer.

rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte
påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat.

Finansiella intäkter och kostnader

Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter

till andelar i dotterföretag som inte förväntas bli återförda

på bankmedel, fordringar, räntekostnader på lån, om-

inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten

räkning av valutalån samt orealiserade och realiserade

skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar

vinster och förluster på derivatinstrument som används

eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

inom den finansiella verksamheten.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skatteRänteintäkter på fordringar och räntekostnader på skul-

satser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken

der beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden.

beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar

Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla

avseende avdragsgilla temporära skillnader redovisas

uppskattade framtida in- och utbetalningar under den

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att

förväntade räntebindningstiden blir lika med det redo

kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar

visade värdet av fordran eller skulden.

reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de
kan utnyttjas.

Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodi
serade belopp av transaktionskostnader och skillnader

Förvaltningsfastigheter

mellan det ursprungligen redovisade värdet av fordran

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i

respektive skuld och det belopp som regleras vid förfall.

syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller
en kombination av dessa båda syften. Initialt redovisas

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken

förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket

de hänför sig utom till den del de ingår i en tillgångs an-

inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvalt-

skaffningsvärde. En tillgång för vilken ränta kan inräknas i

ningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt

anskaffningsvärdet är en tillgång som med nödvändighet

värde. Det verkliga värdet baseras på värderingar som

tar betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd

genomförts av egen personal. Värderingarna har stämts

användning eller försäljning.

av mot värderingar utförda av utomstående oberoende
värderingsmän, med erkända kvalifikationer och med

Skatter

adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den typ

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten

och med de lägen som är aktuella.

skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
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avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser

Materiella anläggningstillgångar

som är beslutade eller i praktiken beslutade per balans-

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen

dagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig

till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av-

till tidigare perioder. Inkomstskatter redovisas i resultat

skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt

räkningen utom då underliggande transaktion redovisas

kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa
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den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med

tillgångar enligt ovan prövas det redovisade värdet enligt

syftet med anskaffningen.

respektive standard.

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstill

Nedskrivningsprövning för materiella tillgångar

gång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller av

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas

yttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas

enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan).

från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller

kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid

utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan

prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta

försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med

nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende

avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust

kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet. En

redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

nedskrivning redovisas när en tillgångs- eller kassagene
rerande enhets (grupp av enheters) redovisade värde

Leasade tillgångar

överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen

resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga

som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing

till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) för

föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna

delas i första hand till goodwill. Därefter görs en pro

som är förknippade med ägandet i allt väsentligt är

portionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i

överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga

enheten (gruppen av enheter).

om operationell leasing. Specialfastigheter Sverige AB
har klassificerat samtliga avtal som operationell leasing.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus

De operationella leasingavgifterna kostnadsförs över

försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning

löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan

av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med

skilja sig åt från vad som de facto erlagts som leasing

en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den

avgift under året.

risk som är förknippad med den specifika tillgången.

Avskrivningsprinciper

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns

jandeperiod.

objektiva bevis på att en finansiell tillgång eller grupp av
tillgångar är i behov av nedskrivning. Objektiva bevis ut

Beräknade nyttjandeperioder;
■■

maskiner och inventarier 14-33 % per år

görs dels av observerbara förhållanden som inträffat och
som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas rest

anskaffningsvärdet. Avseende finansiella derivat omfattas

värden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut.

dessa av ramavtal enligt kvittningstabell på sida 113 i not 21.

Nedskrivningar

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas

lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till

vid varje balansdag för att bedöma om det finns indika

upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av

tion på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas för prövning

framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva

av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella

ränta som gällde då tillgången redovisades första gång

tillgångar vilka prövas enligt IAS 39, tillgångar för försälj

en. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.

ning och avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5,

En nedskrivning belastar resultaträkningen.

förvaltningsfastigheter redovisade till verkligt värde enligt
IAS 40 och uppskjutna skattefordringar. För undantagna

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

89

Återföring av nedskrivningar

Klassificering och värdering

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt

på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och

till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga

det har skett en förändring i de antaganden som låg till

värde med tillägg för transaktionskostnader för alla

grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskriv-

finansiella instrument förutom avseende de som tillhör

ning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs

kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt

endast i den utsträckning som tillgångens redovisade

värde via resultaträkningen, vilka redovisas till verkligt

värde efter återföring inte överstiger det redovisade

värde exklusive transaktionskostnader. Ett finansiellt

värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv-

instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i

ning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen
avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter för-

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som

sta redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en
senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hän-

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde inne-

föras till en händelse som inträffat efter det att nedskriv-

bärande att transaktionskostnader belastar periodens

ningen gjordes.

resultat. Efter den initiala redovisningen redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs nedan. Värdeökningar

Finansiella instrument

respektive värdeminskningar redovisas på derivatet

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen

som intäkter respektive kostnader inom finansnettot.

inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, finansiella

Vid användning av ränteswap, redovisas räntekupongen

placeringar, derivat, kundfordringar samt likvida medel.

som ränta och övrig värdeförändring av ränteswappen

På skuldsidan återfinns låneskulder, derivat samt leveran-

redovisas som övrig finansiell intäkt eller övrig finan-

törsskulder.

siell kostnad. Likvida medel består av kassamedel samt
omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden.

Redovisning i, och borttagande från, balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde

räkningen när bolaget blir part enligt instrumentets avtals

via resultaträkningen

mässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande

när faktura har skickats.

till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i
resultaträkningen. Här ingår derivat med positivt verk-

Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig

ligt värde. Derivat ingår i underkategorin som benämns

skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu

innehas för handel.

inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar
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En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när

som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara

rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget

betalningar och som inte är noterade på en aktiv mark-

förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del

nad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffnings-

av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från

värde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den

balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller

effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten.

på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en

Kundfordran redovisas till det belopp som beräknas infly-

finansiell skuld.

ta, det vill säga efter avdrag för osäkra fordringar.
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Finansiella skulder värderade till verkligt värde

Övriga finansiella skulder

via resultaträkningen

Övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskulder,

I denna kategori ingår koncernens finansiella derivat

är värderade till upplupet anskaffningsvärde.

med negativt verkligt värde. Förändringar i verkligt värde
redovisas i resultaträkningen. Derivat ingår i underkate-

Likvida medel

gorin som benämns innehas för handel.

Likvida medel utgörs av bankmedel. Dessa tillgångar
bedöms vara omsättningsbara omgående med försum-

Andra finansiella skulder

bar risk för värdeförändringar vilket medför att redovisat

Lånefinansiering

värde motsvarar verkligt värde.

All lånefinansiering redovisas initialt till anskaffningsvärde, netto efter transaktionskostnader. Upplåningen

Derivat

därefter redovisas till upplupet anskaffningsvärde och

Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att

eventuell skillnad mellan erhållet belopp och återbe-

säkra risker för de ränte- och valutakursexponeringar

talningsbeloppet redovisas i finansnettot fördelat över

som koncernen är utsatt för. Derivat redovisas initialt

låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

till anskaffningsvärde på affärsdagen innebärande att

Lånefinansiering i utländsk valuta omräknas till balans-

transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter

dagens kurs och effekterna redovisas över finansnettot.

den initiala redovisningen värderas derivatinstrument till

Koncernen tillämpar IAS 23 Lånekostnader. IAS 23

verkligt värde och värdeförändringar redovisas på sätt

innebär att koncernen aktiverar ränteutgifter hänförliga

som beskrivs nedan. Ingen säkringsredovisning tillämpas

till förvaltningsfastigheter under uppförande. Aktiverade

i koncernen.

ränteutgifter påverkar finansnettot positivt och marknads
värdeförändringarna negativt med samma belopp.
Ränteutgifterna aktiveras varje månad med en räntesats
som motsvarar snitträntan på sex månaders Stibor plus
ett påslag.
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Derivat värderade till verkligt värde

som omfattar flera arbetsgivare. Då bolaget inte haft

Räntederivat utgör en finansiell tillgång eller skuld

tillgång till information som gjort det möjligt att redovisa

som värderas till verkligt värde med värdeförändringar

pensionplanen som förmånsbestämd har även denna

via resultaträkningen. Vid användning av räntederivat

redovisats som avgiftsbestämd. Förpliktelser avseende

kan det uppstå en värdeförändring beroende på för-

avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en

ändringar av marknadsräntan och tidsfaktorn. Initialt

kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

redovisas räntederivat till anskaffningsvärde i balansräkningen och v ärderas därefter till verkligt värde med

Kortfristiga ersättningar

värdeförändringar i resultaträkningen.

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade

För att fastställa verkligt värde används marknads

tjänsterna erhålls.

noteringar på bokslutsdagen och allmänt vedertagna
beräkningsmetoder, innebärande att verkligt värde

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

har fastställts enligt nivå 1 och nivå 2. Omräkning till

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt

svenska kronor görs till noterad kurs på bokslutsdagen.

åtagande som härrör från inträffade händelser och

Ränteswappar värderas genom att framtida kassaflöden

vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra

diskonteras till nuvärde. Vid finansiering i utländsk valuta

framtida händelser eller när det finns ett åtagande som

säkras samtliga framtida betalningsflöden så ingen

inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av

valutarisk kvarstår.

att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas.

Valutakurssäkringen görs med hjälp av valutaderivat
(valutaswapavtal i kombination med ränteswapavtal).

Kassaflödesanalys

Derivaten värderas till verkligt värde till balansdagens

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.

valuta- och räntekurs och möter valutaeffekterna från

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner

omräkningen av lånen till balansdagens kurs i det finan-

som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel

siella resultatet.

klassificeras, förutom banktillgodohavanden, kortfristiga
finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en

Derivatinstrument används för säkring av prognosti-

obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en

serad elkostnad och derivatinstrumenten redovisas till

öppen marknad eller har en kortare å
 terstående löptid än

verkligt värde över resultaträkningen. Verkligt värde på

tre månader från anskaffningstidpunkten.

elderivaten baseras på marknadsvärdet på balansdagen,
enligt nivå 1, vilket fås från elleverantörer som köper

Avrundning

elderivat på Nordpool. Elderivat upptas för att säkra

Beloppen i föreliggande årsredovisning presenteras i Mkr

elpriset. Specialfastigheter vidarefakturerar huvuddelen

utan decimaler. I de fall beloppen är mindre än 1 Mkr och

av elkostnaden till hyresgästerna.

är avrundat nedåt, presenteras detta med en nolla (0). I de
fall utfallet faktiskt är noll presenteras detta med ett streck.

Ersättningar till anställda
Pensionsplaner
Samtlig personal är anställd i moderbolaget. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpension
och familjepension i form av alternativ ITP. Åtaganden för
ålderspension för tjänstemän tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets
akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan
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Not 2 Övriga intäkter

de direktörens förvaltning. Här inkluderas även arvode
för revisionsrådgivning som lämnas i samband med

Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster och

ett revisionsuppdrag. Med revisionsverksamhet avses

energikostnader.

granskning av förvaltning eller ekonomisk information
som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller
avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan

Not 3 Fastighetskostnader
Energi, bränsle och vatten
Fastighetsdrift personalkostnader
Fastighetsdrift, övriga kostnader

handling som är avsedd att utgöra bedömningunderlag

2013

2012

165

169

56

52

även för någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
ett granskningsuppdrag.

112

118

Fastighetsskatt

32

26

Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är hänförlig

Underhåll

44

48

till någon av de tidigare uppräknade slagen av tjänster

0

0

409

413

Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa

Not 4 Administration

2012

43

35

1

1

(tekn.utredn, konsultarvoden, övrigt)

18

18

Summa

62

54

Avskrivningar maskiner och inventarier

AB valdes vid årsstämmorna 2012 och 2013.

Not 6 Avskrivningar
2013

Personalkostnader

och som inte rör skatter. Revisionsbolaget Ernst & Young

Maskiner och inventarier - Administration

2013

2012

1

1

Maskiner och inventarier - Drift

0

0

Summa avskrivningar

1

1

Övriga kostnader

Not 5 Ersättning till revisorer, tkr
2013

2012

520

500

386

151

Ernst & Young
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Skatterådgivning

327

127

1 233

778

revisionsuppdraget

-

58

Summa

-

58

Summa
Deloitte AB
Revisionsverksamhet utöver

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställan-
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Not 7 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse, tkr
Moderbolaget
2013

2012

Antal anställda

Varav kvinnor

Varav män

Antal anställda

Varav kvinnor

Varav män

122

25,4%

74,6%

117

23,1%

76,9%

-

-

-

-

-

-

Moderbolaget totalt
Dotterbolagen har inga anställda

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid
2013

2012

Sjukfrånvaro/

Långtidssjukfrånvaro/
Total sjukfrånvaro, %

Sjukfrånvaro/

Ord.arbetstid, %

Långtidssjukfrånvaro/

3,25

49,33

2,26

38,36

Kvinnor

1,21

0,00

1,11

0,00

Anställda under 30 år

0,90

0,00

*

*

Anställda 30-49 år

3,26

48,83

1,43

0,00

Anställda över 49 år

2,37

38,44

2,77

54,67

Samtliga anställda

2,75

44,03

2,02

33,84

Ord.arbetstid, %
Män

*

Total sjukfrånvaro, %

Uppgift lämnas ej då gruppen understiger 5 personer

Moderbolaget totalt inklusive styrelse och ledande befattningshavare
2013

2012

Löner och

Sociala kostnader

andra ersättningar
61 637

Löner och

andra ersättningar

29 655

Sociala kostnader

58 203

27 645

(8 279)*

(7 534)*

*Varav pensionskostnader

Styrelse
2013
Pensionskostnader

Styrelseordförande

253

Övriga ledamöter

622

Summa

875

andra ersättningar

94

2012

Löner och
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200

-
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564

-
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-
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Specifikation av ersättningar till styrelseledamöter 1
2013
Löner och

2012
Övriga förmåner

andra ersättningar

Löner och

Övriga förmåner

andra ersättningar

Bo Lundgren 2

203

-

-

-

Sven Landelius 3

50

-

200

-

Christel Armstrong-Darvik

124

-

105

-

Jan Berg

134

-

115

-

3

24

-

95

-

Carin Götblad 2

90

-

-

-

Nina Linander

136

-

125

-

Mikael Lundström 2

90

-

-

-

Per-Håkan Westin 3

24

-

95

-

-

-

29

-

-

-

-

-

Birgitta Böhlin

Carina Wång 4
Kristina Ekengren

1

Marianne Förander

1

Lotta Mellström 1
Summa

-

-

-

-

-

-

-

-

875

-

764

-

Löner och

Pensionskostnader

Löner och

Pensionskostnader

2 011

720

1 947

410

6 300

1 772

4 770

1 465

8 311

2 492

6 717

1 875

Ledande befattningshavare
2013
andra ersättningar
Verkställande direktör 5
Andra ledande befattningshavare
Summa

6

2012
andra ersättningar
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Specifikation av ersättningar till ledande befattningshavare
2013

2012

2013

Löner och

andra ersättningar
Tf Verkställande direktör, Håkan Steinbüchel 5
Verkställande direktör, Peter Karlström 5
CFO, Hans Hahn
Chef Förvaltningsstöd, Petter Lundqvist 7
Chef Verksamhetsstöd, Henrik Nyström
Fastighetschef, Torbjörn Blücher

2012

Övriga förmåner10

2013

2012

2013

Pensionskostnader

2012

Summa

2 011

494

49

13

720

8

2780

515

-

1 453

-

85

-

402

-

1940

1 194

1 188

83

89

502

524

1779

1801

770

-

59

-

146

-

975

-

784

762

50

51

194

198

1028

1011

1 050

1 030

64

59

291

263

1405

1352

Förvaltningschef, Tommy Svärd 7

776

-

53

-

169

-

998

-

HR-chef, Christina Burlin 8

867

277

0

0

279

89

1146

366

Personalansvarig, Ann-Kristin Landelius Karlin 9
Utvecklingschef, Lars Lidén
Summa

1

-

667

-

1

-

210

-

878

859

846

58

54

191

181

1108

1081

8 311

6 717

416

352

2 492

1 875

11219

8944

Vid årsstämman 2013 beslutades att till styrelsens ordförande ska

är 1
 63 000 kronor per månad. Pensionspremiebetalningarna maximeras

ordinarie styrelsearvode utgå med 240 tkr per år samt med 10 tkr

till 30 % av årslönen och inkluderar premie för sjukförsäkring. Håkan

per år som ledamot i ersättningsutskottet och med 20 tkr per år som

Steinbüchel erhåller avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner

ledamot i finansutskottet. Till övriga ledamöter ska ett ordinarie

som kostnadsförts 2013. Avgångsvederlaget utbetalas månadsvis och

styrelsearvode utgå med 120 tkr per år och ledamot. Tre ledamöter har

kommer att avräknas mot eventuella andra inkomster. Åsa Hedenberg

utöver ordinarie styrelsearvode erhållit 20 tkr per år som ledamöter i

tillträder som verkställande direktör 2014-04-01. Bolaget följer ägarens

finansutskottet och två ledamöter har erhållit 10 tkr per år som leda-

riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag

möter i ersättningsutskottet. Arvode utgår endast till årsstämmovalda

med statligt ägande, dock med en avvikelse gällande tf Vd se sidan 63.

ledamöter, ej till anställda vid S
 pecialfastigheter och Regeringskansliet.
Någon ersättning utöver vad årsstämman beslutat har ej utgått till

6

varken ledamot eller styrelseordförande.

chefsavtal eller villkor om a
 vgångsvederlag. Uppsägningstider följer

För andra ledande befattningshavare föreligger inga individuella

i huvudsak kollektivavtal. Enskilda avtal om ömsesidig uppsägnings2

Styrelseordförande samt ledamot invald i styrelsen vid

årsstämman 2013.

3

Styrelseordförande samt ledamot avslutade sitt uppdrag vid

tid om 3 eller 6 månader förekommer. Pension enligt ITP-plan med
pensionsålder 65 år.

7

Ingår i ledningsgruppen från och med 2013-01-01.

8

Påbörjade sin anställning 2012-09-01.

9

Avslutade sin anställning 2012-12-31.

årsstämman 2013.

4

5

Ledamot avslutade sitt uppdrag vid årsstämman 2012.

Fram till 2012-10-31 var Peter Karlström Vd med en månadslön på
10

Vd Håkan Steinbüchel visstidsans tälldes 2012-10-01 och anställnings

t ex friskvårdsbidrag.

avtalet gäller till och med 2014-03-31. Månadslönen under avtalstiden

96

Bilförmån, drivmedelsförmån, kostförmån och annan förmån,

140 000 kr per månad. Vd sa upp sig på egen begäran. Tillförordnad
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Moderbolaget totalt, inkl styrelse och

enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta re-

ledande befattningshavare

dovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter

Styrelsen består av 10 (10) ledamöter fördelat på 5 (5)

för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår

kvinnor och 5 (5) män. Sju ledamöter är valda av års-

till 3 Mkr (3 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till för-

stämman och tre ledamöter är utsedda av arbetstagar

säkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången

organisationerna. I verksamhetsledningen ingår 8 (8)

av 2013 uppgick Alectas överskott i form av den kollek-

personer, inkluderat Vd, fördelat på 1 kvinna och 7 män.

tiva konsolideringsnivån till 148 (129) %. Den kollektiva

Till ledande befattningshavare utgår ej rörliga ersätt-

konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas

ningar eller avtal om finansiella instrument. Åtagande för

tillgångar i % av försäkringsåtagandena beräknade enligt

ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige

Alectas försäkringstekniska beräkningsåtaganden, vilka

tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande

inte överensstämmer med IAS 19.

från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en
förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare.
För räkenskapsåret 2013 har bolaget inte haft tillgång till
sådan information som gör det möjligt att redovisa denna
plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen
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Not 8 Segmentsredovisning

och övriga specialverksamheter för 21 (20) %. Inga av våra

Specialfastigheter Sverige AB:s segment motsvaras

hyresgäster har några krav på sig att hyra från Special-

av våra hyresgäster som är koncernens rörelsegrenar.

fastigheter. Varje hyresgäst har en egen beslutsprocess i

Gemensamma administrationskostnader för fastighets-

valet av hyresvärd, trots att många av våra hyresgäster är

förvaltningen fördelas enligt självkostnadsprincipen. I

kopplade till staten i en eller annan form.

segmentens resultat, tillgångar och skulder ingår direkt
hänförbara poster samt poster som kan fördelas på seg-

Alla våra intäkter kommer från Sverige och således har vi

menten på ett tillförlitligt sätt.

ingen omsättning från utlandet.

Huvuddelen av våra hyresgäster är offentlig eller statlig

Driftöverskottet är det resultatmått som vi främst

verksamhet. Av årshyran svarar Kriminalvård för 41 (44) %,

fokuserar på internt.

Försvar- och rättsväsende för 38 (36) %, InstitutionsvårdSegmentsredovisning, Mkr
Kriminalvården

Försvar och

rättsväsende

Institutionsvård
och övr. specialverksamheter

Elimineringar

Koncernen

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

Hyresintäkter

708

720

661

580

370

331

0

0

1 739

1 631

Övriga intäkter

49

60

45

48

25

28

0

0

119

136

757

780

706

628

395

359

0

0

1 858

1 767

583

595

578

515

288

244

0

0

1 449

1 354

Intäkter från fastighetsförvaltning
Resultat
Driftöverskott
Adminstration (Centrala omkostnader)

-25

-22

-20

-16

-17

-16

0

0

-62

-54

Rörelseresultat

558

573

558

499

271

228

0

0

1 387

1 300

2

12

5

0

184

2

-92

-25

99

-11

172

167

263

349

-10

-106

0

0

425

410

-123

-141

-168

-189

-38

-46

0

0

-329

-376

Resultat fastighetsförsäljning
(Avyttrade fastigheter)
Värdeförändring förvaltningsfastigheter, orealiserat
Räntekostnader
Ränteintäkter

34

22

46

29

11

7

0

0

91

58

Resultat före skatt

643

633

704

688

418

85

-92

-25

1 673

1 381

Årets skattekostnad

-144

-24

-156

-27

-92

-3

20

1

-372

-53

Resultat efter skatt

499

609

548

661

326

82

-72

-24

1 301

1 328

Tillgångar

7 438

7 206

10 100

9 825

2 319

2 352

0

0

19 857

19 383

Skulder

4 574

4 770

6 183

6 329

1 413

1 577

123

79

12 293

12 755

110

163

237

862

148

91

2

1

497

1 117

Övriga upplysningar

Investeringar
Avskrivningar

-216

-225

-152

-124

-73

-76

441

425

-

-

Marknadsvärde

7 278

7 002

9 936

9 435

2 241

2 275

0

0

19 455

18 712

443

458

360

324

306

328

0

0

1 109

1 110

LOA, kvm
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Not 9 Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettots sammansättning

Mkr

%

2013-12-31

2012-12-31

Räntekostnad lån

216

254

2,27

2,63

Valutakursförändring på utlandsupplåning

-36

-29

-0,38

-0,30

Räntenetto derivat

70

59

0,74

0,61

Övriga ränteintäkter och kostnader

-6

-7

-0,06

-0,07

244

277

2,57

2,87

14

14

0,15

0,14

Operativt finansnetto
Övriga finansiella kostnader

2013-12-31

2012-12-31

Aktiverad räntekostnad projekt

-10

-21

-0,10

-0,22

Totalt finansnetto

248

270

2,62

2,79

Värdeförändring finansiella derivat

-10

48

-0,10

0,50

Redovisat finansnetto

238

318

2,52

3,29

Under året har 21 (14) Mkr i räntor aktiverats avseende investeringar i fastigheter under uppförande. Vid aktivering

Not 10 Resultat
fastighetsförsäljningar

har ränta motsvarande sex månaders Stibor plus påslag
använts.

274

26

Verkligt värde, sålda fastigheter

-170

-35

Försäljningskostnader

Finansiella intäkter

Summa

2013

2012

7

8

36

29

2012

Försäljningsintäkter, sålda fastigheter

Finansnetto redovisat enligt kategori och klass

Ränteintäkter på finansiella tillgångar ej

2013

-5

-2

99

-11

värderade till verkligt värde
Valutakursförändring på utlandsupplåning
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Räntekostnader på finansiella skulder ej

-

-

43

37

2013

2012

-207

-233

-70

-59

värderade till verkligt värde
Räntekostnader på finansiella skulder
värderade till verkligt värde
Övriga finansiella kostnader

-14

-15

Summa Finansiella kostnader

-291

-307

Summa Finansnetto

-248

-270

84

50

Värdeförändring finansiella derivat redovisat
enligt kategori och klass

Värdeförändring på finansiella tillgångar
Derivat värderade till verkligt värde
Värdeförändring på finansiella skulder
Derivat värderade till verkligt värde

-74

-98

Summa värdeförändring derivat

10

-48
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Not 11 Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheterna redovisas enligt verkligt värdemetod (IAS 40)
Förvärv (+) /Avyttringar (-)

Fastigheter ägda

Totalt 2013

Ingående verkligt värde

-

18 712

18 712

Investeringar avseende tillkommande utgifter efter förvärv

-

477

477

Aktiverade ränteutgifter

-

9

9

Förvärv (+)

-

-

-

-168

-

-168

-

425

425

-168

19 623

19 455

Förvärv (+) /Avyttringar (-)

Fastigheter ägda

Totalt 2012

Ingående verkligt värde

-

17 230

17 230

Investeringar avseende tillkommande utgifter efter förvärv

-

765

765

Aktiverade ränteutgifter

-

22

22

Förvärv (+)

329

-

329

Avyttringar (-)

-44

-

-44

2013

fastigheter

Avyttringar (-)
Orealiserade värdeförändringar
Utgående verkligt värde

2012

Orealiserade värdeförändringar

hela året

-

410

410

285

18 427

18 712

Taxeringsvärde förvaltningsfastigheter

2013

2012

Byggnader

2 424

1 972

870

764

3 294

2 736

Utgående verkligt värde

Mark
Summa

100

fastigheter

hela året

Förvaltningsfastigheter

indikationer på väsentliga värdeförändringar för enskilda

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte

fastigheter, delar av fastighetsbeståndet eller hela fastig-

att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombi-

hetsbeståndet sker omvärdering i samband med kvartals-

nation av dessa båda syften. Initialt redovisas förvaltnings-

rapportering för de aktuella fastigheterna. Verkliga värden

fastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till

baseras på marknadsvärden, vilket är det bedömda belopp

förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter

som skulle erhållas i en transaktion vid värdetidpunkten

redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och

värdet baseras på värderingar som genomförts av egen

som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter

personal. Värderingarna har stämts av mot värderingar

sedvanlig marknadsföring där båda parter förutsätts ha

utförda av utomstående oberoende värderingsmän, med

agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång. Såväl orealiserade

erkända kvalifikationer och med adekvata kunskaper i

som realiserade värdeförändringar redovisas i resultat

värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som

räkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsälj-

är aktuella. Den externa värderingen sker halvårsvis enligt

ningar redovisas i enlighet med de principer som beskrivs

ett rullande schema. Om det under löpande år föreligger

under avsnittet Intäktsredovisning, se not 1, sidan 85.
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Tillkommande utgifter – Förvaltningsfastigheter som

Den externa värderingen sker enligt ett rullande schema.

redovisas enligt verkligt värdemetoden

Skillnaden mellan den externa och interna värderingen

Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet

uppgår till mindre än 4 (1) %. Specialfastigheter har ett

om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar

lägre värde än den externa värderingen. Marknadens

som är förknippade med tillgången kommer att komma

direktavkastningskrav används främst vid beräknandet av

företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas

restvärdet, det vill säga fastighetens bedömda marknads-

på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter

värde i slutet av kalkylperioden. Kalkylerna har beräknats

redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

på nominell basis varvid inflationen bedömts till 2,0 (2,0) %

Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift

per år. Då värderingsobjekten i regel har förhållande-

läggs till det redovisade värdet är om utgiften avser

vis långa hyreskontrakt med hyresgäster som bedöms

utbyten av identifierade komponenter, eller delar därav,

som säkra betalare, har det bedömts vara lämpligt med

varvid sådana utgifter aktiveras. Enligt IFRS aktiverar vi

differentierade kalkylräntor för driftnetton respektive

även komponentdelen av underhållet motsvarande 80 %

restvärde i samband med beräkningen av avkastnings

av underhållskostnaderna.

värdet. Med hänsyn till de säkra hyresintäkterna ligger
kalkylräntan under kontraktsperioden huvudsakligen

Från och med 2013 gäller IFRS 13 där värderingen av

mellan 5,75 och 6,00 %. År 2012 låg kalkylräntan mellan

fastighetsinnehav ska klassificeras enligt tre nivåer.

5,35 och 6,00 %. Direktavkastningskravet ligger huvud-

Det finns olika osäkerhet i värderingen beroende på vilken

sakligen mellan 6,00 och 12,00 % beroende på var fastig-

nivå som används vid värderingen. Specialfastigheter

heterna är belägna. År 2012 låg direktavkastningskravet

använder Nivå 3 där osäkerheten är störst då det inte

mellan 5,75 och 12,00 %.

finns tillräckligt med transaktioner/marknadsinformation
för att använda annan nivå.

De i kassaflödesanalyserna använda drift- och underhålls
kostnadsnivåerna har härletts från normaliserade värden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Noterade priser på aktiva marknader

baserade på gällande underhållsplaner. I kassaflödes

Andra observerbara data än de i nivå 1

analyserna har aktuella hyresvillkor varit utgångspunkten.

Icke-observerbara data
Från och med att nuvarande hyresperiod går ut har i kassa-

Värderingsmetod

flödesanalysen bedömd marknadshyra varit gällande.

Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltnings-

Som underlag till värderingsarbetet har vi erhållit på mark-

fastigheter har fastställts genom en intern kassaflödes

naden aktuella direktavkastningskrav och kalkylräntor från

värdering. För att kvalitetssäkra den interna värderingen,

extern värderare. Denne har utfört olika utredningar och

har den stämts av mot en extern värdering av 51 (49)

analyser vad gäller aktuell fastighetskategori. Bland annat

objekt, motsvarande 89 (86) % av det totala värdet. 

har olika genomförda fastighetstransaktioner studerats.
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Not 12 Skatter

Redovisad i resultaträkningen

Not 13 Övriga materiella
anläggningstillgångar

2013

2012

Aktuell skatt

119

116

Maskiner och inventarier

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt

253

-63

Ingående anskaffningsvärde

Totalt redovisad skatt i koncernen

372

53

Inköp

2

1

Försäljningar och utrangeringar

-1

-4

2013

2012

20

23

Avstämning av effektiv skatt

2013

2012

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21

20

Redovisat resultat före skatt

1 673

1 381

Ingående avskrivningar

17

20

368

363

Försäljningar och utrangeringar

0

-4

-1

0

Årets avskrivningar

1

1

Utgående ackumulerade avskrivningar

18

17

3

3

2013

2012

-

0

41

55

2

0

43

55

0

50

Svensk inkomstskattesats 22 (26,3) %
Ej skattepliktiga intäkter
Icke avdragsgilla kostnader
Justerad försäljningsintäkt
Schablonränta periodiseringsfond

0

3

-14

12

2

2

10

-

Justering av tidigare års uppskjuten skatt

7

-

Justering av tidigare års skattekostnad

0

-3

Effekt ändrad skattesats

-

-324

372

53

Koncernbidrag

Summa

Utgående planenligt restvärde

Not 14 Finansiella placeringar
Långfristiga placeringar
Bostadsrätt
Räntevalutaderivat värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

Redovisad i balansräkningen
Uppskjuten skattefordran

2013

2012

-

-

Elderivat värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Uppskjuten skatteskuld

-1 912

-1 659

Summa

Summa

-1 912

-1 659

Kortfristiga placeringar
Räntevalutaderivat värderade till

Uppskjutna skattefordringar
och -skulder

verkligt värde via resultaträkningen
2013

2012

Elderivat värderade till verkligt värde

-1 668

-1 461

via resultaträkningen

3

0

13

15

Summa

3

50

Periodiseringsfond

-146

-126

Överavskrivningar

-111

-87

-1 912

-1 659

Förvaltningsfastigheter
Finansiella anläggningstillgångar

Summa

Ingen uppskjuten skatt har redovisats mot eget kapital.
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Not 15 Övriga fordringar
Långfristiga fordringar

Not 18 Räntebärande skulder

2013

2012

Långfristiga skulder

2013

2012

Deposition CSA-avtal

10

10

Lån

6 041

6 626

Summa

10

10

Kortfristiga skulder

2013

2012

Fordran sålda fastigheter

5

161

Övriga fordringar

2

5

Summa

7

166

Kortfristiga fordringar

Lån

3 420

3 462

Summa

9 461

10 088

Av koncernens respektive moderbolagets långfristiga
låneskulder avser 1 254 (1 453) Mkr förfallotidpunkter
senare än fem år från balansdagen.

Koncernen har, för att hantera exponeringar för motpartsrisker i derivatkontrakt, ingått tilläggsavtal (Credit Support

Obligationer i utländsk valuta redovisas omräknat

Annex) till ISDA-avtal. Dessa avtal är ömsesidiga och

till balansdagens kurs i svensk valuta. Verkligt värde i

innebär att parterna ömsesidigt förbinder sig att ställa

derivaten motsvarar obligationernas omräknade belopp.

säkerheter i form av likvida medel för undervärden i ute-

Valutaeffekten blir därför huvudsakligen neutraliserad.

stående derivatkontrakt. Koncernen har per 31 december

Marknadsvärdet på obligationer i utländsk valuta är om-

lämnat 10 (10) Mkr i sådan deposition.

räknat till balansdagens kurs och redovisade i tabellerna i
svensk valuta.

Not 16 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Verkligt värde är värderat genom diskontering av framtida
kassaflöden till noterad marknadsränta på balansdagen

2013

2012

för respektive löptid. Verkligt värde på obligationer

Förutbetalda kostnadshyror

2

1

i utländsk valuta är värderat genom diskontering av

Förutbetalda energikostnader

4

5

framtida kassaflöden till noterad valutakurs på balans

Övriga interimsfordringar

4

4

dagen för respektive löptid.

10

10

Summa

Se tabell på följande sida.

Not 17 Likvida medel

2013

2012

Banktillgodohavande

36

191

Summa

36

191
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Upplåningen fördelar sig på följande sätt, Mkr
Kategori, finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde

Redovisat värde

Nominellt belopp

Verkligt värde

-

-

-

2013
Deposition enligt CSA-avtal
Företagscertifikat

1 607

1 610

1 604

Obligationer i fast ränta

4 841

4 840

5 022

Obligationer i rörlig ränta

2 225

2 225

2 252

427

390

431

Realränteobligationer
Obligationer i utländsk valuta
Summa

361

357

382

9 461

9 422

9 691

2012
Deposition enligt CSA-avtal

49

49

49

Företagscertifikat

1 498

1 500

1 495

Obligationer i fast ränta

4 891

4 890

5 203

Obligationer i rörlig ränta

2 495

2 495

2 513

429

390

436

Realränteobligationer
Obligationer i utländsk valuta
Summa

726

685

762

10 088

10 009

10 458

Förfallostruktur lån, Mkr
2013
År

Redovisat
belopp

Nominellt
belopp

2012
Verkligt
värde

År

Redovisat

Nominellt

Verkligt

2013

3 462

3 422

3 469

belopp

belopp

värde

2014

3 419

3 420

3 439

2014

1 814

1 810

1 859

2015

1 001

950

1 019

2015

1 004

950

1 034

2016

1 912

1 907

1 979

2016

1 655

1 657

1 751

2017

950

950

985

2017

700

700

744

2018

925

925

958

2018

200

200

227

2019

450

450

450

2019

449

450

466

2020

199

200

217

2020

199

200

229

2021

200

200

216

2021

200

200

230

2024

230

230

252

2024

230

230

274

2038

175

190

176

2038

175

190

175

9 461

9 422

9 691

10 088

10 009

10 458

Summa

I ovanstående värden ingår inte saldon på bankkonton 36 (191) Mkr. Realobligationer redovisas till upplupen skuld på balansdagen både för redovisat
belopp och verkligt värde enligt tabellen ovan, medan nominell skuld redovisas till u
 pplupet anskaffningsvärde.
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Väsentliga avtalsvillkor

räntevalutaswapavtal valutakurssäkras samtliga räntebe-

Koncernens låneavtal innehåller en ägarklausul vilket

talningar samt framtida återbetalningar.

innebär att långivaren har rätt att förtidsinlösa lån om
Nedanstående tabell visar koncernens finansiering i ut-

statens ägarandel skulle understiga 100 %.

ländsk valuta per balansdagen efter ursprungsvaluta och

Säkringsredovisning

efter hänsyn till räntevalutaswapavtal. Valutalån omräknas

Ingen säkringsredovisning tillämpas i koncernen.

till balansdagens kurs i redovisningen och valutaförändringen redovisas i finansnettot.

Valutafördelning
Vid finansiering i utländsk valuta säkras samtliga framtida
betalningsflöden så valutarisker elimineras. Genom
Koncernens finansiering i utländsk valuta per balansdagen
2013
Valuta

Nominellt

Ränta %

Ränta % i SEK

CHF

50 000 000

3,00

1,96

Nominellt

Ränta %

Ränta % i SEK

Nominellt belopp Redovisat belopp i SEK
i SEK
357 000 000

360 952 992

2012
Valuta

Nominellt belopp Redovisat belopp i SEK
i SEK

CHF

40 000 000

2,97

1,25

236 280 000

284 405 657

CHF

50 000 000

3,00

2,22

357 000 000

355 507 071

EUR

10 000 000

4,41

Summa

1,23

92 200 000

85 842 882

1,75

685 480 000

725 755 610

Koncernen har, för att hantera exponeringar för mot-

ställa säkerheter i form av likvida medel för undervärden

partsrisker i derivatkontrakt, ingått tilläggsavtal (Credit

i utestående derivatkontrakt. Koncernen har under 2013

Support Annex) till ISDA-avtal. Dessa avtal är ömsesidiga

betalat av säkerheter för 49 Mkr i samband med slut

och innebär att parterna ömsesidigt förbinder sig att

betalning på utländska lån.
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Not 19 Icke räntebärande skulder
Långfristiga skulder

finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffek-

2013

2012

via resultaträkningen

92

140

Summa

92

140

tiv finansiering samt att minimera negativa effekter på
koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Derivat värderade till verkligt värde

Finansverksamhet
Koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras

Kortfristiga skulder
Förskott kunder

2013

2012

0

0

centralt av moderbolagets ekonomi- och finansavdelning.
Den operativa verksamheten sköts av finansförvaltaren.

Derivat värderade till verkligt värde		
via resultaträkningen
Övriga skulder
Summa

14

35

Rating

89

107

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) har

103

142

gett betyget AA+/Stable outlook för företagets långa
upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen.

Not 20 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
Förutbetalade hyresintäkter

2005-11-08 höjde S&P ratingen från AA till AA+ med
hänvisning till svenska statens fortsatta långsiktiga ägar
intention och företagets långsiktiga förmåga att uppnå
2013

2012

ägarens avkastningskrav. 2013-12-20 bekräftade S&P
ratingklassen AA+. När S&P bedömer Specialfastighe-

436

438

Upplupna energikostnader

12

15

ters stand-alone kreditvärdighet, företagets förmåga att

Upplupna räntekostnader

72

81

stå på egna ben utan svenska staten som ägare, erhålls

Upplupna sociala avgifter

2

1

Upplupen semesterlön

7

7

Upplupen löneskatt

2

2

Övriga poster
Summa

kreditbetyget AA-.

Ränterisker

31

54

Ränterisken är risken för att räntekostnaden för existeran-

562

598

de och framtida finansiering påverkas negativt av förändrat ränteläge. Specialfastigheters ränteprofil regleras via

Not 21 Finansiella risker
och finanspolicy

avvikelsemandat kopplat till tidsfickor. Ränterisken kan
också uttryckas som genomsnittlig räntebindningstid. 
Vid bokslutstillfället var den genomsnittliga räntebind-

Koncernen och moderbolaget är genom sin verksam-

ningstiden 2,1 (2,9) år. Räntebindningstiden visar hur

het exponerad för olika slags finansiella risker. Med

snabbt en ränteförändring får genomslag i form av ökade

finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat

lånekostnader. Målsättningen med ränteriskhanteringen

och kassaflöde till följd av påverkan av ränterisk,

är att erhålla en över tiden låg räntekostnad samtidigt

finansieringsrisk, kreditrisker, valutarisk och elprisrisk.

som ränteprofilen anpassas mot underliggande affärs-

Koncernens alla finansiella risker är samlade i moder

möjligheter. Den 31 december 2013 var portföljens

bolaget och hanteras därifrån. Koncernens finansiella

medelränta för lån och derivat 2,76 (3,06) %. För att skyd-

risker utgörs av den finansiella verksamheten i moder

da delar av resultaträkningen, som är inflationsberoende

bolaget. Koncernens finanspolicy för hantering av

(hyresintäkter och kostnader för drift och underhåll), har

finansiella risker har fastställts av styrelsen och bildar ett

realräntelån för 390 Mkr emitterats.

ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och

106

limiter för finansverksamheten. Policyn är utformad så

I företagets finanspolicy tillåts användning av derivat-

att ägarens avkastningskrav på eget kapital uppnås på

instrument. De främst använda derivatinstrumenten är

säkrast möjliga sätt. Den övergripande målsättningen för

ränteswappar. Den totala portföljens riskexponering
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är reglerad genom limiter för räntebindningsintervall.

obligationer. För att ytterligare begränsa finansierings

Detta leder till att derivatportföljens totala riskpåverkan

risken finns garanterade kreditlöften och kontokrediter

har begränsats. Företaget gör derivataffärer för att på

om totalt 4 500 Mkr.

ett kostnadseffektivt sätt hantera hela finansportföljens
fördelning av ränteexponering över tiden i s.k. räntebind-

Inga speciella åtagande finns i kreditlöftena utöver

ningsintervall. Derivatportföljen har skapat en omför

ägarklausul och informationsåtagande. Två kreditlöften

delning av ränteexponering från korta löptider till längre,

om totalt 2 500 Mkr ökar marginalen på utnyttjade lån ur

se tabellen ”Förfallostruktur för räntebindning och

faciliteten om bolagets rating understiger AA-. Förfallen

kapitalbindning”. I volymen kapitalbindning ingår endast

på de finansiella skulderna har spridits över tiden för

lån. I volymen räntebindning ingår såväl lån som derivat

att begränsa refinansieringsrisken. Kapitalbindnings-

instrument. Låneskulden är beräknad som en nettoskuld,

tiden 2013-12-31 var 3,0 (3,1) år. Med hänsyn taget till

där hänsyn tagits till eventuella plussaldon och placeringar.

garanterade outnyttjade kreditlöften var kapitalbindningstiden 4,1 (3,8) år.

Förfallostruktur för räntebindning och kapitalbindning
År

Räntebindning, Mkr

Kapitalbindning, Mkr

Företagets finansiella nominella skuldbelopp brutto

2013

2012

2013

2012

uppgick vid årsskiftet till 9 422 (10 009) Mkr. Ytterlig

2013

-

2 847

-

3 462

are minskning av refinansieringsrisken görs genom att

2014

4 381

2 164

3 419

1 814

diversifiera finansieringskällorna, se tabellen ”Låne

2015

1 101

1 104

1 001

1 004

faciliteter”. Upplåningen sker på svensk och internationell

2016

1 905

1 800

1 912

1 655

kreditmarknad genom obligations- och certifikatprogram

2017

900

650

950

700

samt på svensk och internationell bankmarknad. Upplå-

2018

200

200

925

200

ningen till Specialfastigheter görs mot balansräkningen

2019

-

449

450

449

och utan pantsättning av fastigheterna. Alltsedan 1999

2020

199

199

199

199  

innehåller företagets låneavtal en ägarklausul, vilket stär-

2021

200

200

200

200

ker långivarnas ställning. Klausulen innebär att långivare

2022

-

-

-

-

har rätt att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle

2023

200

100

-

-  

understiga 100 %.

2024

100

100

230

230

2038
Totalt

275

275

175

175

9 461

10 088

9 461

10 088

På balansdagen fanns garanterade outnyttjade kredit
löften på 4 500 (4 500) Mkr som täcker refinansierings
risken för de närmaste 24 (23) månadernas förfall.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att en befintlig
finansiering inte kan ersättas med en ny eller till en ovanligt hög kostnad. För Specialfastigheter inkluderas även
risken att inte erhålla ny finansiering, t.ex. i samband med
större förvärv. I syfte att begränsa finansieringsrisken
eftersträvar Specialfastigheter krediter med lång löptid
och en jämn förfallostruktur av emitterade certifikat och
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Lånefaciliteter
Låneram, Mkr

Utnyttjat, Mkr

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

-

-

-

49

Deposition enligt CSA
Garanterade kreditlöften

4 500

4 500

-36

-191

Företagscertifikat

4 000

4 000

1 610

1 500

10 000

10 000

7 265

7 435

547

1 025

547

1 025

MTN-program
Private Placements
Reversfordran
Summa

-

-169

-

-169

19 047

19 356

9 386

9 649

Likviditetsrisk, Mkr
2013

Lån

Derivat inflöden

Derivat utflöden

Derivat total

Leverantörsskulder

Mindre än 3 månader

-3 078

26

-22

4

-125

Mellan 3 till 12 månader

-3 974

35

-72

-37

-

Mellan 1 till 5 år

-5 182

153

-181

-28

-

-12 234

214

-275

-61

-125

Lån

Derivat inflöden

Derivat utflöden

Derivat total

Leverantörsskulder

Mindre än 3 månader

-1 374

22

-33

-11

-92

Mellan 3 till 12 månader

-1 813

42

-92

-50

-

Summa
2012

Mellan 1 till 5 år
Summa

-7 018

202

-309

-107

-

-10 205

266

-434

-168

-92

Ovanstående tabell om likviditetsrisk visar avtalade

medel samt ingående av derivatavtal endast kan göras

odiskonterade kassaflöden, vilket inkluderar samtliga

med ett begränsat antal motparter och inom godkända

finansiella skulder inklusive räntebetalningar. Där den

limiter. Likvida medel används i praktiken till att amortera

framtida rörliga räntan är okänd, har räntan beräknas med

krediter. Motparter inom derivathandeln är banker med

hjälp av implicita forwardräntor. Hyresintäkterna används

hög kreditvärdighet.

för att möta de framtida åtagande som presenteras i
tabellen ovan. Kreditrisken avseende hyresintäkterna

Företagets motpartsrisk i derivatkontrakt uppgick till

bedöms vara låg.

46 (105) Mkr per 2013-12-31, detta motsvarar företagets
sammanlagda fordran på orealiserade derivat med posi-

Kreditrisker och motpartsrisker

tiva värden. Under 2013 har erhållna säkerheter i form av

i finansiell verksamhet

tilläggsavtal (Credit Support Annex) till ISDA-avtal på

Med finansiell kreditrisk avses främst motpartsrisker i

49 Mkr betalats tillbaka till utländska banker i samband

samband med fordringar på banker och andra motparter.

med slutbetalning på utländskt lån.

Risken uppstår vid handel med derivatinstrument eller

108

placeringar av likvida medel. Specialfastigheters policy

Erhållna/lämnade säkerheter är i form av deposition av

för att reducera kreditrisken är att placering av likvida

likvida medel.
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Exponeringen för motpartsrisker fördelade på olika ratingkategorier
Institut med lång rating, 2013

Fordran

Skuld

Erhållna/lämnade säkerheter

Nettoexponering

AA-

34

-59

-

-25

A+

7

-26

-

-19

A

0

-2

-

-2

A-

0

-8

10

2

Elderivat

5

-12

-

-7

46

-107

10

-51

Fordran

Skuld

Erhållna/lämnade säkerheter

Nettoexponering

AA-     

41

-115

-

-74

A+

64

-40

-49

-25

A

0

-14

10

-4

Elderivat

-

-6

-

-6

105

-175

-39

-109

Summa
Institut med lång rating, 2012

Summa
Positiva värden = fordran, negativt värde = skuld.

Kreditrisken i den löpande affärsverksamheten begränsas

skulder. Eftersom koncernens verksamhet uteslutande

genom förskottsfakturering av hyror, långa hyresavtal och

är d
 enominerade i svenska kronor har all valutarisk i

genom att hyresgästerna har stark knytning till svenska

samband med finansiering i utländsk valuta eliminerats

staten. I samband med fastighetsförsäljningar under

genom valutaderivat. Även då finansiella elderivat ingås

2006 skedde betalning i form av utfärdande av reverser,

uppstår valutaexponering, kurssäkring av dessa har gjorts

se posten ”Reversfordran” i tabellen ”Lånefaciliteter”.

med hjälp av valutaderivat. Effekterna av den orealisera-

Reversen har slutbetalats under 2013.

de värdeförändringen redovisas under ”Värdeförändringar finansiella instrument orealiserade” i resultaträkningen

Finansiella poster som förfallit till betalning

medan omräkning av lån av i utländsk valuta till balans

vid bokslutstillfället, Mkr

Finansiella tillgångar
Finansiella skulder

dagens kurs redovisas i finansnettot.
2013

2012

265

149

0

0

Nedanstående tabell visar upplåning och kurssäkring i
utländsk valuta.

Ingen nedskrivning har skett per balansdagen då förlust

Nominella belopp (SEK) per affärsdag.

risken bedöms uppgå till 0 (0) Mkr. 2,7 (5,0) Mkr av kund-

2013

fordringarna är inte inbetalade per 2014-01-31.

Ursprunglig valuta
CHF

Lån

Derivat

Summa

357,0

-357,0

0

Valutarisk

2012

Upplåning utanför den svenska marknaden i utländsk

Ursprunglig valuta

Lån

Derivat

Summa

valuta sker om det ur totalkostnads- eller diversifierings

CHF

593,3

-593,3

0

syfte är fördelaktigt. Exponeringar i utländsk valuta

EUR

92,2

-92,2

0

skall kurssäkras om motvärdet överstiger 5 Mkr. Med
användning av kurssäkring avses användningen av
finansiella derivat eller matchning mellan tillgångar och
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Elprisrisk

Derivatinstrument

Med elprisrisk avses risken för att svängningar i det

Specialfastigheter använder derivat för att hantera ränte

framtida elpriset ska påverka företagets driftskostnader

risk och därmed uppnå önskad räntebindningsstruktur

negativt. Som en följd av detta har företaget fastställt en

samt för att hantera valutarisk och säkra lån upptagna i

elprispolicy med en långsiktig prissäkringsstrategi, se

utländsk valuta.

tabell ”Säkrad andel av kommande elförbrukning”. För att
begränsa elprisrisken för den beräknade elförbrukningen

Över tiden kan det uppstå värdeförändringar i derivat-

köper företaget prissäkringskontrakt i form av elterminer.

portföljen på grund av förändringar av marknadsräntan

Förvaltningen sker löpande genom analys av elmarknad

och valutakursen. Dessa orealiserade värdeförändringar

och egen portfölj. Prissäkringar görs i delposter för att

redovisas över resultaträkningen. Elderivat värderas

minska risken att göra stora prissäkringar i dyra lägen.

till verkligt värde och redovisas över resultaträkningen.

På detta sätt ökar den säkrade andelen i takt med att för-

Kostnaden för elförbrukning redovisas löpande i resultat

brukningstillfället närmar sig. Vid tidpunkten då budget-

räkningen. Finansiella räntederivat värderas till verkligt

pris ska ges för kommande året är stor del prissäkrad.

värde enligt vad stängningsräntan är på räntemarknaden
per balansdagen.

Specialfastigheter vidarefakturerar huvuddelen av elkostnaden till hyresgästerna, vilket leder till att prisrisken för
bolaget är försumbar.
Säkrad andel av kommande elförbrukning
2013
År

2012
GWh

minigräns

maxgräns

andel

2014

81

70 %

100 %

77 %

2015

81

40 %

100 %

2016

81

20 %

100 %

2017

81

0%

100 %

22 %

År

GWh

minigräns

maxgräns

andel

2013

83

70 %

100 %

71 %

75 %

2014

83

40 %

100 %

53 %

54 %

2015

83

20 %

100 %

20 %

2016

83

0%

100 %

0%

Förfallostruktur för elderivat
2013
År

2012
GWh

Marknadsvärde Mkr

2014

62

-4

2015

61

-2

2016

44

2017

18
185

-7

Summa

År

GWh

Marknadsvärde Mkr

2013

59

-3

2014

44

-2

-1

2015

17

-1

0

2016

0

0

120

-6

Summa

Derivatportföljens marknadsvärde, Mkr
2013
Räntevalutaswap
Ränteswap
Eltermin
Totalt

110

2012

Nominellt värde

Positivt värde

Negativt värde

Nominellt värde

Positivt värde

Negativt värde

357

27

9

685

73

4

3 530

14

86

3 630

32

165

-

5

12

-

0

6

3 887

46

107

4 315

105

175
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Känslighetsanalys
Förändring
Finansnetto förändring om marknadsräntan ökar

Förändring på resultaträkning före skatt

Förändring på eget kapital efter skatt

Resultatet minskar med 29 (22) Mkr

Eget kapital minskar med 23 (17) Mkr

Resultatet ökar med 26 (63) Mkr

Eget kapital ökar med 20 (49) Mkr

Ingen förändring

Ingen förändring

Ingen förändring

Ingen förändring

med 1 %, årskostnadsförändring
Värdeförändring för finansiella derivat om
marknadsräntan ökar med 1 %
Valutarisken är säkrad genom valutaswappar vilket
tar bort effekten av valutakursförändringar
Elprisrisk, genom elterminer minskar
prisvolatiliteten. Sedan vidaredebiteras största
delen av elkostnaderna till kunderna.

Finansiella instrument värderade till verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument kan bestämmas
på olika sätt.
Nivå 1 Verkligt värde bestämt enligt priser noterade på
en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2 Verkligt värde bestämt utifrån antingen direkt 		
eller indirekt observerbar marknadsdata som		
inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3 Verkligt värde bestämt utifrån indata som inte är
observerbara på marknaden.
I tabellen nedan beskrivs hur verkligt värde har bestämts
för bolagets finansiella instrument.

Finansiella instrument – Värderat enligt verkligt värde
2013-12-31

Priser noterade på en

Värdering baserad på

Värdering baserad på annat

Summa

Ränteswap

aktiv marknad (Nivå 1)
-

observerad data (Nivå 2)
-72

än observerbar data (Nivå 3)
-

Valutaswap

-

18

-

18

Elterminer

-7

-

-

-7

Netto

-7

-54

-

-61

2012-12-31

Priser noterade på en

Värdering baserad på

Värdering baserad på annat

Summa

aktiv marknad (Nivå 1)
-

observerad data (Nivå 2)
-72

Valutaswap

-

8

-

8

Elterminer

-6

-

-

-6

Netto

-6

-64

-

-70

Ränteswap

än observerbar data (Nivå 3)
-

-72

-72
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Redovisat värde per kategori
2013-12-31

2012-12-31

Redovisat värde

Verkligt värde

Redovisat värde

Verkligt värde

Räntederivat

14

14

82

82

Valutaderivat

27

27

23

23

5

5

-

-

290

290*

186

186*

10

10*

10

10*

Finansiella tillgångar som

värderas till verkligt värde
över resultaträkning

Elderivat
Lånefordringar

och kundfordringar
Kundfordringar
Deposition enligt CSA-avtal
Upplupna ränteintäkter

5

5*

-

-

36

36*

191

191*

Räntederivat

86

86

155

155

Valutaderivat

9

9

14

14

12

12

6

6

-

-

49

49*

Företagscertifikat

1 607

1

1 604

1 498

1 4951

Obligationer i fastränta

4 841

5 0221

4 891

5 2031

Obligationer i rörlig ränta

2 225

2 252

1

2 495

2 5131

124

124*

92

92*

72

72*

81

81*

Realränteobligationer

427

4311

429

4361

Obligationer i utländsk valuta

361

3821

726

7621

Likvida medel
Finansiella skulder som

värderas till verkligt värde
över resultaträkning

Elderivat
Finansiella skulder värderade till
upplupet anskaffningsvärde
Deposition enligt CSA-avtal

Leverantörsskulder
Upplupna räntekostnader
Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs

* För finansiella tillgångar och skulder med en återstående löptid understigande 3 månader har verkligt värde ansetts vara en rimlig uppskattning
av redovisat värde

1

112

För att fastställa verkligt värde används marknadsnoteringar på bokslutsdagen och allmänt vedertagna b
 eräkningsmetoder till nivå 2.
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Finansiella tillgångar och skulder som kvittas eller omfattas av ramverk för kvittning, Mkr
Belopp som omfattas av ramavtal för
nettning eller liknande avtal*
2013-12-31

Bruttobelopp

Kvittade belopp

Derivattillgångar
Derivatskulder
Elderivat tillgång

Nettobelopp i
balansräkningen

Finansiella
instrument

Finansiell säkerhet,
erhållen/lämnad

Nettobelopp

41

-

41

-41

-

-

-95

-

-95

41

10

-44

5

-

5

-5

-

-

Elderivat skuld

-12

-

-12

5

-

-7

Totalt

-61

-

-61

-

10

-51

Belopp som omfattas av ramavtal för
nettning eller liknande avtal*
2012-12-31

Nettobelopp i
balansräkningen

Finansiella
instrument

Finansiell säkerhet,
erhållen/lämnad

-

105

-55

-49

1

-

-169

55

10

-104

-

-

-

-

-

-

-6

-

-6

-

-

-6

-70

-

-70

-

-39

-109

Bruttobelopp

Kvittade belopp

Derivattillgångar

105

Derivatskulder

-169

Elderivat tillgång
Elderivat skuld
Totalt

Nettobelopp

* Dessa finansiella tillgångar och skulder kvittas enbart vid insolvens eller vid betalningsinställelse av endera part. Här finns även arrangemang där
koncernen inte har intentionen att avveckla instrumenten samtidigt.

Not 22 Närstående
Transaktioner med närstående

Koncernen IFRS

Koncernen IFRS

Moderbolaget ÅRL

Moderbolaget ÅRL

2013

2012

2013

2012

Intäkter inom koncern

-

-

7

3

Kostnader inom koncern

-

-

-

1

Kortfristig fordran inom koncern

-

-

21

6

Långfristig fordran inom koncern

-

-

1 597

1 557

Skuld inom koncern

-

-

-

-

Det finns inga andra mellanhavanden med ägaren

Not 23 Händelser efter balansdagen

staten än sådana som stadgas enligt lag. Moderbolaget

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperio-

Specialfastigheter Sverige AB, organisationsnummer

dens utgång.

556537-5945 har en närstående relation med sina dotter
företag, se not 16 sidan 124, Moderbolag. Beträffande
styrelsens, Vd:s och övriga befattningshavares löner och
andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser
pensioner och liknande förmåner samt avtal angående
avgångsvederlag, se not 7 sidan 94, Koncern.
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Moderbolaget
Moderbolagets resultaträkning, Mkr
Not
Hyresintäkter
Övriga intäkter

2

Nettoomsättning
Driftkostnader

3

Avskrivningar i förvaltningsfastigheter
Bruttoresultat

Helår 2013

Helår 2012

1 661

1 615

121

137

1 782

1 752

-563

-601

-424

-419

795

732

4, 5

-61

-54

6

193

14

7, 8

927

692

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

117

78

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

-336

-394

708

376

10

-143

-63

Central administration
Resultat fastighetsförsäljningar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

11

-119

-110

Årets resultat

12

446

203

Helår 2013

Helår 2012

446

203

-

-

Summa totalresultat för året

446

203

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare

446

203

Rapport över totalresultat, Mkr
Årets resultat
Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt

114
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Moderbolagets balansräkning, Mkr
Tillgångar

Not

2013-12-31

2012-12-31

13

10 255

10 675

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar, markinventarier
Maskiner och inventarier

14

3

3

Pågående nyanläggningar

15

209

98

Finansiella anläggningstillgångar

11, 16

Summa anläggningstillgångar

1 875

1 847

12 342

12 623

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

254

174

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

10

9

Kortfristiga fordringar

18

26

167

Kortfristiga placeringar

19

3

51

Kassa och bank

20

36

191

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

329

592

12 671

13 215

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (2 000 000 aktier)
Uppskrivningsfond*
Reservfond

200

200

-

600

42

42

242

842

Fritt eget kapital
Balanserad vinst

456

57

Årets resultat

446

203

902

260

1 144

1 102

21

1 113

970

22

9 461

10 088

34

35

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Skulder
Räntebärande skulder
Låneskulder
Icke räntebärande skulder
Skatteskuld
Övriga skulder

23

306

356

Uppskjutna skatteskulder

11

88

96

Uppskjutna kostnader och förutbetalda intäkter

24

525

568

Summa skulder

10 414

11 143

Summa eget kapital och skulder

12 671

13 215

Ställda säkerheter

inga

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Uppskrivning av fastighet har skett med 769 Mkr den 6 december 2012. Avsättning för uppskjuten skatt har skett med
169 Mkr samt avsättning till uppskrivningsfond med 600 Mkr.
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Moderbolaget – Förändringar av eget kapital, Mkr
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
År 2013

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital Uppskrivningsfond

Totalt eget kapital

Reservfond

Balanserade vinstmedel

200

600

42

260

Överföring till fri fond

-

-495

-

495

-

Koncernbidrag

-

-

-

-39

-39

Årets resultat

-

-

-

446

446

Övrigt totalresultat

-

-

-

-

-

200

105

42

1 162

1 509

Fondemission

105

-105

-

-

-

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital 1

-105

-

-

-

-105

Ingående balans 1 januari 2013

1 102

Totalresultat

Summa
Transaktioner med aktieägare

Utdelning

-

-

-

-260

-260

Summa transaktioner med aktieägare

-

-105

-

-260

-365

200

-

42

902

1 144

Aktiekapital Uppskrivningsfond

Reservfond

Balanserade vinstmedel

Utgående balans 31 december 2013

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
År 2012

Bundet eget kapital

Ingående balans 1 januari 2012

Fritt eget kapital

Totalt eget kapital

200

295

42

74

611

Uppskrivningsfond

-

769

-

-

769

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt
mot eget kapital

-

-169

-

-

-169

Årets resultat

-

-

-

203

203

Totalresultat

Övrigt totalresultat
Summa

-

-

-

-

-

200

895

42

277

1 414

295

-295

-

-

-

-295

-

-

-

-295

-

-

-

-17

-17

-

-295

-

-17

-312

200

600

42

260

1 102

Transaktioner med aktieägare
Fondemission
Nedsättning och återbetalning av aktiekapital

1

Utdelning
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans 31 december 2012

Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier med ett kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per aktie.
1

Årsstämman fattade beslut om att öka bolagets aktiekapital genom fondemission med 599 820 000 (294 800 000) kronor genom ianspråktagande av

uppskrivningsfond. Vidare fattade årsstämman beslut om att minska bolagets aktiekapital med 105 000 000 (294 800 000) för återbetalning till aktie
ägarna samt för avsättning till fri fond med 494 820 000 (-) kronor.
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Moderbolaget – Kassaflödesanalys, Mkr
Not

2013

2012

708

376

Avskrivningar

425

420

Värdeförändring finansiella placeringar

-10

48

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar

-193

-14

Betald inkomstskatt

-117

-80

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

813

750

60

-70

-43

42

830

722

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-194

-153

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

270

24

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-40

-800

Kassaflöde från investeringsverksamheten

36

-929

8 804

10 406

-9 409

-9 696

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

-260

-17

Återbetalning av aktiekapital

-105

-295

Koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

20

-51

-

-1 021

398

-155

191

191

0

36

191
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Not 1 Moderbolagets
redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper

Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel
betraktas som en återbetalning av investeringen och
reducerar andelens redovisade värde.

som koncernen utom i de fall som anges nedan. De
avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och

Avskrivningar

koncernens principer föranleds av begränsningar i möjlig-

I resultaträkningen har resultatet belastats med avskriv-

heterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL

ningar enligt plan. För maskiner och inventarier redo

och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

visas skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar och
avskrivningar enligt plan som bokslutsdisposition och

Moderbolagets redovisningsprinciper

ackumulerade avskrivningar utöver plan som obeskattad

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt

reserv. För byggnader har en översyn av de ekonomiska

årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rappor-

livslängderna skett under året. I och med att de skatte-

terings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk

mässiga maximalt tillåtna avskrivningarna understiger

person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna

de planmässiga, uppstår en uppskjuten skattefordran.

uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR

Denna uppskjutna skattefordran har redovisats som en

2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den

finansiell anläggningstillgång.

juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas an-

för årsredovisningslagen, Tryggandelagen  och med hän-

skaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder.

syn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Ändrade redovisningsprinciper

Följande avskrivningssatser har använts:
Byggnadsinventarier

10 % per år

Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2013 har

Byggnader

inte haft någon inverkan på de finansiella rapporterna.

Markinventarier

5 % per år

Markanläggningar

5 % per år

Klassificering och uppställningsformer

2–7 % per år

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning

Byggnader

är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman.

Byggnader i moderbolaget värderas till anskaffnings

Skillnaden mot IAS 1 Utforming av finansiella rapporter

värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. An-

som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella

skaffningsvärdet utgörs av förvärvspris, lagfartskostnader

rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter

och värdehöjande förbättringsåtgärder. Endast utgifter

och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt

som genererar bestående värdehöjning av fastigheterna

förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräk-

aktiveras. Ombyggnadskostnader av underhållskaraktär

ningen.

belastar resultatet. Vid större ny-, till- och ombyggnader
aktiveras även räntekostnad under produktionstiden.

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt

I samband med översynen av den ekonomiska nyttjande

anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelaterade kostnader

perioden enligt stycket Avskrivningar ovan, genomför

för dotterföretag, som kostnadsförs i koncernredovis-

bolaget en värdering av samtliga fastigheter enligt

ningen, ingår som en del i anskaffningsvärdet för andelar

modell beskriven i not 11, sidan 100, Koncernen. Om det

i dotterföretag. Som intäkt redovisas endast erhållna

därigenom beräknade värdet väsentligt understiger det

utdelningar under förutsättning att dessa härrör från

bokförda värdet görs en nedskrivning av fastigheten.

vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
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Under 2013 har ingen nedskrivning gjorts i moder

Not 2 Övriga intäkter

bolaget. Moderbolagets fastighetsbestånd per

Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster och

2013-12-31 har värderats till 17 256 Mkr.

energikostnader samt utfakturerade tjänster till
egna dotterföretag.

Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier i moderbolaget r edovisas
till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade

Not 3 Driftkostnader

avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma
sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella

Energi, bränsle och vatten

uppskrivningar.

Fastighetsdrift personalkostnader
Fastighetsdrift, övriga kostnader

Leasade tillgångar

Fastighetsskatt

För ytterligare information se not 1 sidan 89, Koncernen.

Underhåll
Avskrivningar maskiner och inventarier

Skatter

Summa

2013

2012

162

168

56

52

110

118

26

23

209

240

0

0

563

601

2013

2012

43

35

1

1

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive
uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas
däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten

Not 4 Administration

skatteskuld och eget kapital
Personalkostnader

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Avskrivningar maskiner och inventarier

för juridiska personer

Övriga kostnader

Aktieägartillskott redovisas mot eget kapital hos mot

(tekn.utredn, konsultarvoden, övrigt)

17

18

tagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i

Summa

61

54

den mån nedskrivning ej erfordras. Ett koncernbidrag
som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag
redovisas enligt samma principer som sedvanliga

Not 5 Ersättning till revisorer

utdelningar från dotterföretag och redovisas som en

Se not 5, sidan 93, Noter koncernen

finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moderföretaget till dotterföretag redovisas som en ökning av det
redovisade värdet på andelarna i mottagande dotterföre-

Not 6 Resultat fastighetsförsäljningar
2013

tag. Under år 2013 har koncernbidrag lämnats till Lagallén
Fastighets AB, Specialfastigheter Rystadstuna AB,

Försäljningsintäkter, sålda fastigheter

274

26

Specialfastigheter Stångby AB och Specialfastigheter

Bokfört värde, sålda fastigheter

-77

-10

Mariestad AB.

Försäljningskostnader

Finansiell riskhantering
För ytterligare information se not 9, 14, 18 och 21 i
Koncernen.

Summa
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-2

193

14

Not 7 Anställda, personalkostnader
och arvoden till styrelse
Se not 7, sidan 94, Koncernen

120
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Not 8 Avskrivningar

Avstämning av effektiv skatt

2013

2012

Redovisat resultat före skatt

565

313

124

82

2013

2012

Maskiner och inventarier – Administration

1

1

Maskiner och inventarier – Drift

0

0

Svensk inkomstskattesats 22 (26,3) %

Summa avskrivningar

1

1

Ej skattepliktiga intäkter

0

0

Icke avdragsgilla kostnader

0

3

-14

12

2

2

Not 9 Finansnetto
Ränteintäkter, koncernbolag
Övriga ränteintäkter

Justerad försäljningsintäkt
Schablonränta periodiseringsfond
2013

2012

26

20

7

8

Justering av tidigare års uppskjuten skatt

7

-

Justering av tidigare års skattekostnad

0

-3

Effekt ändrad skattesats

Värdeförändringar vid omvärdering

-

14

119

110

av finansiella derivat

84

50

		

Finansiella intäkter

117

78

Redovisad i balansräkningen

-

0

252

288

Övriga finansiella kostnader

12

11

Summa

Aktivering av ränta pågående projekt

-2

-3

		

74

98

Finansiella kostnader

336

394

Fastighetsavskrivningar

Finansnetto

219

316

Uppskrivningsfond

Skulder

Försäljning andelar
Specialfastigheter Karlskrona AB
Övriga räntekostnader

88

96

Aktuell skatt

34

35

122

131

Uppskjutna skattefordringar och -skulder

Värdeförändringar vid omvärdering
av finansiella derivat

Uppskjuten skatteskuld

2013

2012

13

15

Finansiella anläggningstillgångar

170

169

-271

-280

-88

-96

Summa

Not 10 Bokslutsdispositioner

Uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond har redovisats mot

2013

2012

60

39

Skillnad mellan bokförda avskrivningar

Not 12 Utdelning

och avskrivningar enligt plan:
Maskiner och inventarier

eget kapital.

Utdelningen som utbetalades till aktieägaren i augusti 2013

Avsättning till periodiseringsfond

175

150

uppgick till 260 000 000 (17 200 000) kronor. Utdelningen

Återföring av periodiseringsfond

-92

-126

per aktie uppgick till 130 (9) kronor. Avseende årets utdel-

143

63

Summa

ning föreslår styrelsen att en utdelning på
241 kronor per aktie utbetalas till aktieägaren. Beslut om

Not 11 Skatter

Redovisad i resultaträkningen
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt
Totalt redovisad skatt

utdelning fattas av aktieägaren på årsstämman. Utdelningen har inte tagits upp som skuld i årsredovisningen.
2013

2012

116

115

3

-5

119

110

Utdelningen beräknas uppgå till 481 000 000 kronor.
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Not 13 Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar, markinventarier
Byggnader

Ingående anskaffningsvärde

		

2013

2012
11 042

Färdigställda projekt
Försäljningar och utrangeringar

2013

2012

Ingående anskaffningsvärde

1 098

1 105

-

0

Inköp

11 057

Inköp

Mark

-

-

63

110

-176

-95

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 944

11 057

Försäljningar och utrangeringar

-26

-7

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 072

1 098

Utgående planenligt restvärde

1 072

1 098

793

678

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

		

		
Markanläggningar
Ingående avskrivningar

3 403

3 157

Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar och utrangeringar

-128

-83

Färdigställda projekt

Årets avskrivningar

298

329

Försäljningar och utrangeringar

3 573

3 403

Utgående ackumulerade avskrivningar

2013

2012

257

253

1

4

-3

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 255

257

		
		
Ingående uppskrivningar

1 274

505

Ingående avskrivningar

-

769

Försäljningar och utrangeringar

-2

0

1 274

1 274

Årets avskrivningar

13

13

Årets uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

		
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar på uppskrivet belopp

14

3

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

45

11

59

14

Utgående ackumulerade avskrivningar
på uppskrivet belopp

Utgående planenligt restvärde
Markinventarier
Ingående anskaffningsvärde

2012

291

282

10

9

82

Försäljningar och utrangeringar

0

291

-10

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 301

72

		

8 514

8 842

1 857

1 854

2013

2012

894

874

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

15

14
75

211

216

Utgående planenligt restvärde

		
Totalt

-

-

5

27

Ingående anskaffningsvärde

Försäljningar och utrangeringar

0

-7

Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 899

894

Årets avskrivningar

552

507

0

-8

53

53

Utgående ackumulerade avskrivningar

605

552

Utgående planenligt restvärde

294

342
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Färdigställda projekt

Försäljningar och utrangeringar

61

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Inköp

Ingående avskrivningar

75

Årets avskrivningar

Färdigställda projekt

2013

2012

13 597

13 556

-

0

79

150

-205

-109

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 471

13 597

Försäljningar och utrangeringar

122

2013

72

Försäljningar och utrangeringar

Byggnadsinventarier

80
177

-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

91
164

72

Försäljningar och utrangeringar

Utgående planenligt restvärde

67

		

		
Färdigställda projekt
Ingående nedskrivningar

80
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Ingående avskrivningar

4 110

3 792

Ingående avskrivningar

17

20

Försäljningar och utrangeringar

-130

-91

Försäljningar och utrangeringar

0

-4

Årets avskrivningar

379

409

Årets avskrivningar

1

1

4 359

4 110

18

17

3

3

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

		
Utgående planenligt restvärde
Ingående uppskrivningar

1 274

Årets uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar

505

-

769

1 274

1 274

Not 15 Pågående nyanläggningar

		
Ingående avskrivningar på uppskrivet belopp

14

3

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

45

11

Utgående ackumulerade avskrivningar
på uppskrivet belopp

59

14

Ingående balans

2013

2012

98

97

Årets nedlagda kostnader

192

151

Färdigställda projekt

-81

-150

209

98

2013

2012

-

0

225

225

0

0

1 597

1 557

43

55

-

-

10

10

1 875

1 847

Utgående balans

		
Ingående nedskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

82

-

-10

72

72

10 255

10 675

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående planenligt restvärde

72

Not 16 Finansiella
anläggningstillgångar
Bostadsrätt

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige

2 650

2 532

Aktier i dotterbolag
Övriga andelar

Not 14 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Fordringar hos dotterbolag
Derivat värderade till verkligt värde

2013

2012

20

23

2

1

-1

-4

21

20

via resultaträkningen
Uppskjuten skattefordran
Deposition CSA-avtal
Summa
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Fortsättning not 16
Aktier i dotterbolag 2013
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal aktier

Redovisat värde Tkr

Lagallén Fastighets AB

100 %

100 %

1 000

95 912

Specialfastigheter Secure Åstorp AB

100 %

100 %

1 000

9 626

Specialfastigheter Gärdet AB

100 %

100 %

50 000

116 131

Specialfastigheter Stångby AB

100 %

100 %

500

1 250

Specialfastigheter Rystadstuna AB

100 %

100 %

500

1 950

Specialfastigheter Mariestad AB

100 %

100 %

500

150

Nordrike Fastighets AB

100 %

100 %

500

50

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande)

100 %

100 %

500

50

Redovisat värde aktier i dotterbolag 2013

225 119

Aktier indirekt ägda dotterbolag 2013
Ägda av Nordrike Fastighets AB
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal aktier

Redovisat värde Tkr

Nordrike 2 Fastighets AB

100 %

100 %

500

50

Nordrike 4 Fastighets AB

100 %

100 %

500

50

Nordrike 5 Fastighets AB

100 %

100 %

500

Redovisat värde aktier i dotterbolag 2013

50
150

Aktier i dotterbolag 2012
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal aktier

Redovisat värde Tkr

Lagallén Fastighets AB

100 %

100 %

1 000

95 912

Specialfastigheter Secure Åstorp AB

100 %

100 %

1 000

9 626

Specialfastigheter Gärdet AB

100 %

100 %

50 000

116 131

Specialfastigheter Stångby AB

100 %

100 %

500

1 250

Specialfastigheter Rystadstuna AB

100 %

100 %

500

1 950

Specialfastigheter Mariestad AB

100 %

100 %

500

50

Nordrike Fastighets AB (bolaget vilande)

100 %

100 %

500

50

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande)

100 %

100 %

500

50

Redovisat värde aktier i dotterbolag 2012

124

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

225 019

FINANSIELL A RAPPORTER

Fortsättning not 16
Uppgifter om organisationsnummer och säte
Dotterbolag

Org nr

Säte

556757-1863

Linköping

556686-0465

Linköping

Specialfastigheter Gärdet AB

556910-1370

Linköping

Specialfastigheter Stångby AB

556831-8413

Linköping

Specialfastigheter Rystadstuna AB

556831-8439

Linköping

Specialfastigheter Mariestad AB

556832-2324

Linköping

Nordrike Fastighets AB

556832-2290

Linköping

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande)

556832-2316

Linköping

Org nr

Säte

Nordrike 2 Fastighets AB

556938-3929

Linköping

Nordrike 4 Fastighets AB

556938-3903

Linköping

Nordrike 5 Fastighets AB

556938-3895

Linköping

Org nr

Säte

556938-3911

Linköping

Lagallén Fastighets AB
Specialfastigheter Secure Åstorp AB

Indirekt ägda dotterbolag

Avyttrat 2013
Nordrike 3 Fastighets AB
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Not 17 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 23 Övriga skulder

2013

2012

Förutbetalda kostnadshyror

2

1

Leverantörsskulder

Förutbetalda energikostnader

4

5

Derivat värderade till verkligt värde

Övriga interimsfordringar

4

3

via resultaträkningen

10

9

Övriga skulder

Summa

Förskott kunder

Summa icke räntebärande skulder

Not 18 Kortfristiga fordringar
2013

2012

21

5

Fordringar koncernbolag
Fordran sålda fastigheter
Summa

5

162

26

167

Not 19 Kortfristiga placeringar
2013

2012

Derivat värderade till verkligt värde

92
356

15

Upplupna räntekostnader

72

81

Upplupna sociala avgifter

2

1

Upplupen semesterlön

7

7

Upplupen löneskatt

2

2

Summa

2013

2012

Tillgodohavande på koncernkonto

36

191

Summa

36

191

32

36

525

568

Not 25 Närstående
Se not 22, sidan 113, Koncernen

Not 26 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport
periodens utgång.

2012

avskrivningar och avskrivningar enligt plan

455

395

Periodiseringsfond

658

575

1 113

970
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79
306

11

Övriga poster

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 		

126

175

Upplupna energikostnader

51

Se not 18, sidan 103, Koncernen

106

426

3

Not 22 Räntebärande skulder

89

2012

Summa

Summa

121

399

51

2013

0

2013

Förutbetalade hyresintäkter

3

Not 21 Obeskattade reserver

2012

-

Not 24 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

via resultaträkningen

Not 20 Likvida medel

2013
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Styrelsens intygande
Koncernredovisningen, respektive

Linköping 2014-03-24

årsredovisningen, har upprättats
i enlighet med de internationella
redovisningsstandarder som avses

Bo Lundgren

Håkan Steinbüchel

i Europaparlamentets och rådets

Styrelseordförande

Tf Verkställande direktör

Christel Armstrong-Darvik

Jan Berg

Nina Linander

Carin Götblad

Lotta Mellström

Mikael Lundström

koncernens och moderbolagets

Lena Nibell

Roger Törngren

verksamhet, ställning och resultat

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

förordning (EG) nr 1606/2002 av den
19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
respektive god redovisningssed
och ger en rättvisande bild av
koncernens och moderbolagets
ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget
ger en rättvisande översikt över

samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i

Björn Sundström

koncernen står inför. n

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-03-24

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelsen
Till årsstämman i
Specialfastigheter
Sverige AB (publ)
Organisationsnummer
556537-5945
Rapport om årsredovisningen och

Revisorns ansvar

i de redovisningsprinciper som har

Vårt ansvar är att uttala oss om

använts och av rimligheten i styrel-

årsredovisningen och koncernredo-

sens och verkställande direktörens

visningen på grundval av vår revi-

uppskattningar i redovisningen, lik-

sion. Vi har utfört revisionen enligt

som en utvärdering av den övergri-

International Standards on Auditing

pande presentationen i årsredovis-

och god revisionssed i Sverige.

ningen och koncernredovisningen.

koncernredovisningen

Dessa standarder kräver att vi följer

Vi har reviderat årsredovisningen

yrkesetiska krav samt planerar och

Vi anser att de revisionsbevis vi har in-

och koncernredovisningen för

utför revisionen för att uppnå rimlig

hämtat är tillräckliga och ändamålsen-

Specialfastigheter Sverige AB

säkerhet att årsredovisningen och

liga som grund för våra uttalanden.

(publ) för år 2013 med undantag för

koncernredovisningen inte inne

bolagsstyrningsrapporten på sidorna

håller väsentliga felaktigheter.

60-67. Bolagets årsredovisning och

Enligt vår uppfattning har årsredo-

koncernredovisning ingår i den

En revision innefattar att genom

visningen upprättats i enlighet med

tryckta versionen av detta dokument

olika åtgärder inhämta revisions-

årsredovisningslagen och ger en i

på sidorna 12–129.

bevis om belopp och annan

alla väsentliga avseenden rättvisande

information i årsredovisningen och

bild av moderbolagets finansiella

koncernredovisningen. Revisorn

ställning per den 31 december 2013

Styrelsens och verkställande

direktörens ansvar för årsredovis-
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Uttalanden

väljer vilka åtgärder som ska utföras,

och av dess finansiella resultat och

ningen och koncernredovisningen

bland annat genom att bedöma

kassaflöden för året enligt årsredo-

Det är styrelsen och verkställande

riskerna för väsentliga felaktigheter

visningslagen. Koncernredovisning-

direktören som har ansvaret för att

i årsredovisningen och koncern

en har upprättats i enlighet med

upprätta en årsredovisning som ger

redovisningen, vare sig dessa beror

årsredovisningslagen och ger en i

en rättvisande bild enligt årsredovis-

på oegentligheter eller på fel. Vid

alla väsentliga avseenden rättvisande

ningslagen och en koncernredovis-

denna riskbedömning beaktar

bild av koncernens finansiella ställning

ning som ger en rättvisande bild en-

revisorn de delar av den interna

per den 31 december 2013 och av

ligt International Financial Reporting

kontrollen som är relevanta för hur

dess finansiella resultat och kassa-

Standards, såsom de antagits av EU,

bolaget upprättar årsredovisningen

flöden enligt International Financial

och årsredovisningslagen, och för

och koncernredovisningen för att

Reporting Standards, såsom de

den interna kontroll som styrelsen

ge en rättvisande bild i syfte att

antagits av EU, och årsredovisningsla-

och verkställande direktören bedö-

utforma granskningsåtgärder som

gen. Våra uttalanden omfattar inte

mer är nödvändig för att upprätta

är ändamålsenliga med hänsyn till

bolagsstyrningsrapporten på sidorna

en årsredovisning och koncern

omständigheterna, men inte i syfte

60–67. Förvaltningsberättelsen är

redovisning som inte innehåller

att göra ett uttalande om effekti-

förenlig med årsredovisningens och

väsentliga felaktigheter, vare sig

viteten i bolagets interna kontroll.

koncernredovisningens övriga delar.

dessa beror på oegentligheter eller

En revision innefattar också en

Vi tillstyrker därför att årsstämman

på fel.

utvärdering av ändamålsenligheten

fastställer resultaträkningen och
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balansräkningen för moderbolaget

Som underlag för vårt uttalande om

mindre omfattning jämfört med den

och för koncernen.

styrelsens förslag till dispositioner

inriktning och omfattning som en re-

beträffande bolagets vinst eller

vision enligt International Standards

förlust har vi granskat styrelsens

on Auditing och god revisionssed i

lagar och andra författningar

motiverade yttrande samt ett urval

Sverige har.

Utöver vår revision av årsredovis-

av underlagen för detta för att kunna

ningen och koncernredovisningen

bedöma om förslaget är förenligt

Uttalanden

har vi även reviderat förslaget till

med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att årsstämman dis-

Rapport om andra krav enligt

dispositioner beträffande bolagets

ponerar vinsten enligt förslaget i

vinst eller förlust samt styrelsens och

Som underlag för vårt uttalande

förvaltningsberättelsen och beviljar

verkställande direktörens förvalt-

om ansvarsfrihet har vi utöver vår

styrelsens ledamöter och verkstäl-

ning för Specialfastigheter Sverige

revision av årsredovisningen och

lande direktören ansvarsfrihet för

AB (publ) för år 2013. Vi har även

koncernredovisningen granskat

räkenskapsåret.

utfört en lagstadgad genomgång av

väsentliga beslut, åtgärder och

bolagsstyrningsrapporten.

förhållanden i bolaget för att kunna

En bolagsstyrningsrapport har

bedöma om någon styrelseleda-

upprättats, och dess lagstadgade

mot eller verkställande direktören

information är förenlig med årsredo-

direktörens ansvar

är ersättningsskyldig mot bolaget.

visningens och koncernredovisning-

Det är styrelsen som har ansvaret för

Vi har även granskat om någon

ens övriga delar.

förslaget till dispositioner beträffande

styrelseledamot eller verkställande

bolagets vinst eller förlust, och det

direktören på annat sätt har handlat

är styrelsen och verkställande direk-

i strid med aktiebolagslagen,

tören som har ansvaret för förvalt-

årsredovisningslagen eller bolags-

ningen enligt aktiebolagslagen samt

ordningen.

Styrelsens och verkställande

Stockholm den 24 mars 2014

Ernst & Young AB

att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 60–67 är upprättad i enlighet

Vi anser att de revisionsbevis vi har

med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer

inhämtat är tillräckliga och ändamål-

Ingemar Rindstig

för företag med statligt ägande”

senliga som grund för våra uttalanden.

Auktoriserad revisor

samt enligt årsredovisningslagen.
Därutöver har vi läst bolagsstyrnings-

Revisorns ansvar

rapporten och baserat på denna

Vårt ansvar är att med rimlig säker-

läsning och vår kunskap om bolaget

het uttala oss om förslaget till dispo-

och koncernen anser vi att vi har

sitioner av bolagets vinst eller förlust

tillräcklig grund för våra uttalanden.

och om förvaltningen på grundval av

Detta innebär att vår genomgång

vår revision. Vi har utfört revisionen

av bolagsstyrningsrapporten har en

enligt god revisionssed i Sverige.

annan inriktning och en väsentligt
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Innehållsförteckning enligt GRI
Sammanfattning av SPFs hållbarhetsredovisning 2013 enligt
GRI G3. I tabellen hänvisas till var informationen återfinns om
de olika indikatorerna. SPF redovisar enligt nivå C+.
n Redovisas helt

n Redovisas delvis

Indikatorer

n  Redovisas ej
Sida

Profil
Strategi och Analys

1.1

1.2

Uttalande från organisationens Vd
om relevansen av hållbar utveckling
för organisationen och dess strategi.
Beskrivning av huvudsaklig
påverkan, risker och möjligheter.

Organisationsprofil
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

Organisationens namn.
De viktigaste varumärkena,
produkterna och/eller tjänsterna.
Organisationsstruktur, enheter,
affärsområden, dotterbolag och
joint ventures.
Lokalisering av organisationens
huvudkontor.
Antal länder som organisationen
har verksamhet i, och namnen på
de länder där viktig verksamhet
bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör
hållbar utveckling i redovisningen.
Ägarstruktur och företagsform
Marknader som organisationen
är verksam på.
Den redovisande organisationens
storlek.
Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden beträffande
storlek, struktur eller ägande.
Utmärkelser och priser som 	
mottagits under redovisningsperioden.

n

10-11

n

54-59

n
n

2,60,85
2,14,
22,85
22-25,
124-125

n
n

2,27,85

n

22,27,85

n
n

2,14,60
27-33

2,15,48,
75,136
n
10-11,
22-24,26,
28-34,38-41

n

n	

Information om redovisningen

Redovisningsprofil
3.1
Redovisningsperiod för den
redovisade informationen.
3.2
Datum för publiceringen av den
senaste redovisningen.
3.3
Redovisningscykel.
3.4
Kontaktperson för frågor angående
redovisningen och dess innehåll.
Redovisningens omfattning
och avgränsning
3.5
Processer för definition av innehållet i redovisningen.
3.6
Redovisningens avgränsning.
3.7
Beskriv eventuella särskilda
begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning.
3.8
Princip för redovisningen av joint
ventures, dotterbolag, hyrda
anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som
väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan olika tidsperioder
och/eller organisationer.
3.10
Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i
tidigare redovisningar, och skälen
för sådana förändringar.
3.11
Väsentliga förändringar som gjorts
sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning,
omfattning eller mätmetoder som
använts i redovisningen.
Innehållsförteckning enligt GRI
3.12
Innehållsförteckning som visar var
i redovisningen standardupplysningarna finns.
Bestyrkande
3.13
Policy och nuvarande tillämpning
med avseende på att låta redovis-
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Indikatorer

Styrning, åtaganden och
intressentrelationer

Styrning
4.1
Redogörelse för organisationens
bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen
och som är ansvariga för specifika
uppgifter så som att fastställa
strategi eller att utöva tillsyn över
organisationen.
4.2
Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör.
4.3
För organisationer som endast har
en styrelsenivå, ange antalet medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i företagsledningen.
4.4
Möjligheter för aktieägare och
anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till
styrelsen eller företagsledningen.
Kommunikation med intressenter
4.14
Lista de intressentgrupper som
organisationen har kontakt med.
4.15
Princip för identifiering och urval
av intressenter.
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Hållbarhetsstyrning och
resultatindikatorer

n

133

Ekonomisk påverkan

n
n

133
133

44

n
n

133-136
133-136

n

133-136

n

133-136

n

133-136

n

n

132

65,139
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Ekonomiskt resultat
EC1
Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning till anställda,
gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till finansiärer och den
offentliga sektorn.

Sida

n

35-37

n

135

n

136

n

136

n

137

n

137

n

137

n

137

Social påverkan
n

60-69

n

7,68,71

n

62

n

44,46,48,
61,62

n

44

n

44

n

133

Miljöpåverkan

Energi
EN3
Direkt energianvändning per
primär energikälla.
EN4
Indirekt energianvändning per
primär energikälla.
EN5
Energibesparingar genom sparande
och effektivitetsförbättringar.
EN6
Initiativ för att tillhandahålla energi
effektiva produkter och tjänster samt
produkter och tjänster baserade på
förnyelsebar energi, samt minskningar
av energibehovet som ett resultat
av dessa initiativ.
Vatten
EN8
Total vattenanvändning per källa.
Utsläpp till luft och vatten samt avfall
EN16 Totala direkta och indirekta
utsläpp av växthusgaser, i vikt.
EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp
av växthusgaser, i vikt
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av
växthusgaser, samt uppnådd
minskning.
EN19 Utsläpp av ozonnedbrytande
ämnen, i vikt.

Indikatorer
Produkter och tjänster
EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster,
samt resultat härav.
Efterlevnad
EN28 Monetärt värde av betydande böter,
och det totala antalet ickemonetära
sanktioner till följd av brott mot
miljölagstiftning och bestämmelser.

ningen externt bestyrkas. Beskrivning av omfattning och grund för
externt bestyrkande ifall detta inte
beskrivs i den bestyrkanderapport
som åtföljer hållbarhetsredovisningen.
Beskriv även relationen mellan den
redovisande organisationen och den
som bestyrker.

n

n

Sida

n

133

n

134

n

35-37

n

35,37

n

37,134

n

134

n

134

n

35-37

n

135

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
LA1
Total personalstyrka, uppdelad på
anställningsform och region.
LA2
Totalt antal anställda och personalomsättning, per åldersgrupp, kön
och region.
LA3
Förmåner som ges till heltidsanställd
personal och som inte omfattar tillfälligt eller deltidsanställda. Informationen ska ges för varje större verksamhet.
Relationer mellan anställda och ledning
LA4
Andel av personalstyrkan som
omfattas av kollektivavtal.
Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)
LA7
Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala antalet
arbetsrelaterade dödsolyckor per region.
Utbildning
LA11 Program för vidareutbildning och
livslångt lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå
anställda vid anställningens slut.
Mångfald och jämställdhet
LA13 Sammansättning av styrelse och
ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet
och andra mångfaldsindikatorer.
Mänskliga rättigheter
Icke-diskriminering
HR4
Antal fall av diskriminering, samt
vidtagna åtgärder.
Organisationens roll i samhället
Korruption
SO2
Procentandel och totala antalet
affärsenheter som analyserats
avseende risk för korruption.
SO3
Procentandel av de anställda som
genomgått utbildning i 	
organisationens policyer och
rutiner avseende motverkan
mot korruption.

n 64,68-71,137

n

137

n

135

n

135
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GRI – resultatindikatorer
EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Skapat ekonomiskt värde

Intressenter

2013

2012

2011

Hyresintäkter

Hyresgäster

1 858

1 767

1704

Finansiella intäkter

Finansmarknaden

7

8

8

Fastighetsförsäljning

Kunder

99

-11

-2

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader

Leverantörer

344

356

348

Löner och ersättningar till anställda

Medarbetare

91

86

76

Betalningar till finansiärer

Finansmarknaden

255

278

402

Betalningar till den offentliga sektorn (utdelning)

Ägaren

483

365

312

Investeringar i samhället (skatter)

Samhälle

405

78

281

Orealiserade värdeförändringar

Fastighetsmarknaden

-425

-410

-192

Orealiserade värdeförändringar

Finansmarknaden

-10

48

108

821

963

374

Kvar i koncernen

Kommentar till tabellen ovan:

åren, om inget annat anges. Vid varje indikator beskrivs

Direkta kostnader som skapar värde är e
 xempelvis lön, utbildning,

beräknings- och mätmetoder, eventuella avgränsningar

skatter och avgifter liksom ersättningar till leverantörer för varor

och antaganden. Kontaktperson är Lars Lidén.

och tjänster. Indirekta kostnader utgörs av exempelvis kostnader för
sjukfrånvaro samt de skatter som anställda och andra genererar. Redo-

EN3 Direkt energianvändning

visningen i denna indikator följer de finansiella redovisningsprinciperna

per primär energikälla

och visar Specialfastigheters ekonomiska värdeskapande under 2013.

Direkt energianvändning är energi från energikällor såsom
olja, gas, biobränslen samt sol. Våra fastigheters totala

Avgränsning och väsentlighet

energianvändning av icke förnybara källor var under året

Utifrån företagets strategier och mål, förväntningar och

40 681 (39 938) GJ och av förnybara källor ca 19 343

intressen från våra intressenter samt en väsentlighets

(59 735) GJ. Vi har under året konverterat fem stycken olje-

analys har Specialfastigheter valt att fokusera på ett antal

uppvärmda fastigheter till uppvärmning med bergvärme-

områden som är väsentliga och relevanta för oss. De valda

pump och anslutning till fjärrvärme. Under 2013 redovisas

indikatorerna framgår av innehållsförteckning enligt GRI.

köpt närproducerad värme som fjärrvärme. Närvärmean-

Resultatet av väsentlighetsanalysen är även en vägledning

läggningar som vi har egen drift vid, redovisas 2013, som

för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

förnybar energikälla (gäller även EN4 och EN16).

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela bolaget inklusive
våra dotterbolag och gäller helåret 2013. Senaste redovisning publicerades i Årsredovisning 2012. Redovisningen
är kontrollerad internt samt översiktligt granskad och
bestyrkt av extern auktoriserad revisor. Redovisningen
presenteras så att jämförelse görs med de senaste två
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EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla

Emissionsfaktorer som används för olja är 280,05 g CO2 /

Indirekt energi är energi som vi har köpt och använt från

kWh och för gas 207,43 g CO2 /kWh. Beräkning av utsläpp

källor som finns utanför vår organisation såsom fjärrvärme,

av växthusgaser till följd av vår fjärrvärmeanvändning sker

fjärrkyla och el. Vi har ökat vår användning av indirekt energi

baserat på leverantörernas uppgifter om den bränslemix

under 2013 jämfört med föregående år. Ökningen beror på

som används hos de leverantörer som har levererat mest

att vi har konverterat ett antal oljeanläggningar och ersatt

fjärrvärme till oss under året. Ett medelvärde har beräk-

den värmen med bland annat fjärrvärme.

nats till 71,03 g CO2 /kWh. Metod för beräkning av utsläpp
av växthusgaser till följd av användningen av elenergi sker

Typ av indirekt energi, GJ

baserat på uppgifter från vår leverantör Energi Sverige,
2013

2012

2011

Elektricitet från vattenkraft

296 751

282 743

305 687

Fjärrvärme

297 224

268 634

231 345

61 421

50 486

52 554

655 396 601 863

589 585

Fjärrkyla
Total indirekt energiförbrukning

Redovisning av total energiförbrukning, GJ
Total energiförbrukning

emissionsfaktorn är 1,5 g CO2 /kWh.
För att beräkna Specialfastigheters k oldioxidbelastning
från vår energianvändning samt våra resor har dessa antal
ton koldioxid summerats.
Fördelning av koldioxidutsläpp, ton CO2

2013

2012

2011

Direkt icke förnybar energiförbrukning

40 681

39 938

51 561

El

Direkt förnybar energiförbrukning

19 343

59 735

34 739

Total direkt energiförbrukning
Total indirekt energiförbrukning
Total energiförbrukning
Total energiförbrukning under året

2013

2012

2011

123

127

8 491

Fjärrvärme

6 139

6 200

4 755

Fossil energi

2 534

3 396

6 208

204

199

187

9 000

9 922

19 641

60 024

99 673

86 300

655 395

601 863

589 585

Företagets resor (tåg, flyg, tjänstebilar,
servicebilar, resor med privatbil i tjänsten)

715 419

701 539

675 885

715 419

701 539

675 885

Summa

Kommentar till tabellen ovan:

EN8 Vattenförbrukning

Utsläppen av växthusgaser från vår förbrukning av fjärrvärme ökar. Det-

Fastigheternas vattenförbrukning har över hela fastig-

ta beror bland annat på att vi under året 2013 konverterat 5 st fastig

hetsbeståndet minskat 5,0 %.

heter till fjärrvärme, bergvärmepump och biodiesel. Utsläppen från vår
olja- respektive gasanvändning minskar då vi under året har konver-

Total vattenanvändning ur respektive källa, m3

Vatten ur egen källa
Kommunalt vatten

terat 5 st anläggningar från fossila bränslen till fjärrvärme respektive

2013

2012

2011

30 714

33 360

34 055

625 098

645 435

675 429

bergvärmepump. För år 2013 och 2012 redovisas köpt närproducerad
värme som fjärrvärme.

EN17 Andra relevanta indirekta
EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp
av växthusgaser

134

utsläpp av växthusgaser
Redovisningsprinciper

För att beräkna våra utsläpp från våra tjänstebilar,

Redovisningsprinciper

servicebilar, tåg samt flyg har en schablonmall från Natur-

För beräkning av utsläpp av växthusgaser till följd av

vårdsverket använts (2010 års version). Informationen

olje- och gasanvändning har emissionsfaktorer för

i mallen hänvisar till följande källor: NTM, SCB och

växthusgaser och luftföroreningar från förbränning har

Naturvårdsverket (se EN16). Emissionsfaktorer som har

hämtats från Naturvårdsverket:

använts avser fossilt koldioxidutsläpp vid avgasrör, det

www.naturvardsverket.se/Amnen/Klimat/.

vill säga innefattar inte en livscykelanalys av bränslets
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SO2 Affärsenheter som analyserats avseende risk 

miljöpåverkan från källa till förbrukning. Andelen etanol/
bensin i drivmedelet E85 varierar. Sett över hela året

för korruption

innehåller bränslet 81 % etanol och 19 % bensin. Emissions-

Kontroller av exempelvis beställningar och attest sker dels

faktorn för E85 beräknas därför till 0,19*2,36 = 0,45 kg/l.

genom att våra IT-system har tydliga behörighetsstrukturer
som följer våra regelverk. Löpande genomförs granskningar i

EN19 Utsläpp av

hela organisationen av kontroller i våra processer och under

ozonnedbrytande ämnen

året har särskilt inköpsprocessen granskats. Granskningarna

Vårt mål är att minska den totala mängden köldmedia i

har inte påvisat några oegentligheter. Vi har under året

vårt fastighetsbestånd avseende HCFC, som är en ozon-

implementerat ett så kallat whistleblowersystem för att

nedbrytande gas och HFC som är en stark växthusgas.

skapa möjlighet att påtala oegentligheter anonymt. I vår

I år har vi minskat mängden HCFC, som bryter ned ozon-

affärsplanering tydliggörs verksamhetsmål med fokus på

skiktet med 16 kg. Vi har minskat mängden HFC, som är

antikorruption.

en stark växthusgas med 578 kg.

SO3 Utbildning avseende motverkan mot korruption
Informationen om våra köldmediemängder sammanställs

Under 2013 har information och utbildning i vårt etik-

från våra årskontrollrapporter.

program med innehållande information kring korruption genomförts internt på flera olika nivåer. Det är

Köldmedia, kg

viktigt att alla kan och förstår hur vi ska agera för att
2013

HCFC
HFC

2012

2011

3

19

36

3 289

3 867

3553

förhindra oegentligheter.
Utbildning
2013

EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det

2012

Antal

%

8/8

100

6/8

75

103/114

90

96/109

88

Ledningen

Antal

totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av

Andra anställda

Specialfastigheter rapporterar incidenter som rör miljö

Kommentar till tabellen ovan:

skador i vårt incidenthanteringssystem. Varje medarbetare

I ledningen finns två personer 2012 som anställdes efter att utbild-

kan rapportera incidenter via intranätet. Under året har vi

ningen genomfördes. Under 2011 genomfördes ingen strukturerad

haft en miljörelaterad incident, men som inte bedömdes

utbildning avseende korruption.

%

överträdelser av miljölagstiftning och bestämmelser

som allvarlig och har omhändertagits med korrigerande
åtgärder. Vi har inte överskridit några villkor under året.
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Arbetsförhållanden och arbetsvillkor
LA1 Anställda
Total personalstyrka och könsfördelning på enheter
2013
Enheter

2012

Kvinnor

Män

Vd

0

Ekonomi och finans

8

Verksamhetsstöd
Ledningsstöd

2011

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

1

1

0

1

1

0

1

1

2

10

4

2

6

4

2

6

9

4

13

6

3

9

5

3

8

4

1

5

4

2

6

3

0

3

Utveckling

1

2

3

1

2

3

1

3

4

Fastighet och marknad

1

5

6

-

-

-

-

-

-

Förvaltning

5

64

69

-

-

-

-

-

-

Förvaltningsstöd

1

7

8

-

-

-

-

-

-

Fastighet och förvaltning

-

-

-

11

75

86

9

76

85

Projekt

2

5

7

1

5

6

1

3

4

Totalt:

31

91

122

27

90

117

23

88

111

2013: 1 visstidsanställd kvinna. Ledning 1

kvinna, 5 män. Styrelse 5 kvinnor, 5 män.

Inhyrd personal och konsulter omfattas inte

kvinna, 7 män. Styrelse 5 kvinnor, 5 män.

2011: 3 visstidsanställda män. Ledning 1

av sammanställningen.

2012: 1 visstidsanställd man. Ledning 1

kvinna, 11 män. Styrelse 6 kvinnor, 5 män.

LA2 Personalomsättning
Avslutade anställningar
2013

2012

2011

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Anställda under 30 år

1

1

2

0

0

0

0

0

0

Anställda 30-49 år

0

3

3

0

3

3

0

3

3

Anställda över 49 år

0

4

4

0

2

2

0

1

1

Pension

1

2

3

1

3

4

0

5

5

Totalt antal som slutat

2

10

12

1

8

9

0

9

9

Varav visstidsanställda

0

1

1

0

0

0

0

1

1

Påbörjade anställningar
2013

2012

2011

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Anställda under 30 år

3

2

5

0

1

1

0

2

2

Anställda 30-49 år

2

7

9

3

8

11

3

6

9

Anställda över 49 år

2

2

4

1

3

4

0

3

3

Totalt antal som börjat

7

11

18

4

12

16

3

11

14

Varav visstidsanställda

1

0

1

0

1

1

0

2

2

Personalomsättningen under året var 10,0 %, inklusive omsättningen av visstidsanställda. Under 2012 var personalomsättningen 7,9 % och under 2011 8,3 %.
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LA3 Förmåner

LA11 Kompetensutveckling

Personalförmånerna inkluderar bland annat individan

Specialfastigheter satsar på individanpassad kompetens

passad kompetensutveckling, friskvårdsbidrag,

utveckling inom alla delar av organisationen. Det sker i

hälsokontroller, sjukvårdsförsäkring, bidrag till medicin

alla former, bland annat seminarier och föreläsningar samt

och läkarvård, företagshälsovård samt kompensation

interna och externa utbildningar. Specialfastigheter är

i form av 10 % av lönen vid föräldraledighet. Tjänste

anslutet till Trygghetsrådet.

pension omfattar alla anställda. Medarbetare som är

LA13 Sammansättning av styrelse, ledning

visstidsanställda under en längre tid omfattas av de
flesta personalförmånerna. Timanställda gör däremot

och anställda

inte det.

Sammansättningen av styrelsen och ledningen presenteras
närmare på sidan 64 samt 68-71. Sammansättningen av

LA4 Anställda med kollektivavtal

anställda är nedbruten på kön och åldersgrupp. Mino

Samtliga anställda omfattas av ett kollektivavtal. Special

ritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer

fastigheter tillhör arbetsgivarorganisationen Almega.

redovisas inte.

LA7 Omfattning av skador

HR4 Antal fall av diskriminering

och arbetsrelaterade sjukdomar

Inga fall av diskriminering har rapporterats under 2013,

Under året har 12 arbetsmiljöincidenter inrapporterats,

2012 eller 2011.

varav ingen bedöms ha lett till arbetsskada eller arbets
relaterad sjukdom. 2012 inrapporterades 13 arbetsmiljö
incidenter och under 2011, 7 stycken. Den totala sjukfrån
varon 2013 ligger på 2,75 %. Under 2012 var sjukfrånvaron
2,02 % och under 2011 2,09 %. Inget arbetsrelaterat
dödsfall har inträffat under dessa tre år.

LA13 Sammansättning av styrelse, ledning och anställda
Köns- och åldersfördelning tillsvidareanställda och visstidsanställda
2013
20-29 år

2012

2011

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

Kvinnor (%)

Män (%)

Totalt (%)

2 (6,5)

3 (3,3)

5 (4,1)

0

4 (4,4)

4 (3,4)

0

4 (4,5)

4 (3,6)

30-39 år

6 (19,4)

13 (14,3)

19 (15,6)

6 (22,2)

8 (8,9)

14 (12,0)

6 (26,1)

7 (8,0)

13 (11,7)

40-49 år

17 (54,8)

30 (33,0)

47 (38,5)

15 (55,6)

34 (37,8)

49 (41,9)

12 (52,2)

32 (36,4)

44 (39,6)

50-59 år

5 (16,1)

34 (37,4)

39 (32,0)

3 (11,1)

32 (35,6)

35 (30,0)

3 (13,0)

31 (35,2)

34 (30,6)

60-69 år

1 (3,2)

11 (12,1)

12 (9,8)

3 (11,1)

12 (13,3)

15 (12,8)

2 (8,7)

14 (15,9)

16 (14,4)

Totalt

31 (25,4)

91 (74,6)

122

27 (23,1)

90 (76,9)

117

23 (20,7)

88 (79,3)

111

Varav visstidsanställda

1

0

1

0

1

1

0

3

3

Medelålder

44

48

47

45

48

47

45

49

48
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Bestyrkanderapport
Revisors rapport över översiktlig
granskning av Specialfastigheter
Sverige AB:s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Specialfastigheter
Sverige AB:s hållbarhetsredovisning
Inledning

IAASBs standarder för revision och kvalitetskontroll och
god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt
för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna
om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Specialfastigheter

inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en

Sverige AB att översiktligt granska Specialfastigheter

revision har.

Sverige AB:s hållbarhetsredovisning för år 2013. Specialfastigheter Sverige AB har definierat hållbarhetsredovis-

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar

ningens omfattning till de områden som hänvisas till i GRI

av Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av

index på sidan 132.

The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga

Styrelsens och företagsledningens
ansvar för hållbarhetsredovisningen

för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och
beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram och
angivit. Dessa framgår av sidorna 132–136. Vi anser att

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret

dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhets-

för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet,

redovisningen.

socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att upprätta
och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet med

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning

tillämpliga kriterier, vilka framgår på sidan 132 i hållbar-

är tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund

hetsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability

för vårt uttalande nedan.

Reporting Guidelines G3 (utgivna av The Global Reporting
Initiative (GRI) som är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen,

Uttalande

samt av Specialfastigheter Sverige AB:s egna framtagna

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kom-

redovisnings- och beräkningsprinciper.

mit fram några omständigheter som ger oss anledning

Revisorns ansvar

att anse att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt,
är upprättad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Stockholm den 24 mars 2014

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med

Ernst & Young AB

RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av
FAR. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för

Ingemar Rindstig

upprättandet av hållbarhetsredovisningen, att utföra ana-

Auktoriserad revisor

lytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan
inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt
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Vårt fastighetsbestånd
Specialfastigheter äger och förvaltar
totalt 113 (119) fastigheter fördelade
på tre affärsområden. Geografiskt
har fastigheterna en spridning över
hela  landet.

Affärsområde – Kriminalvård
Fastighetsbeteckning

Ort

Kommun

Antal byggnader

Tomt areal kvm Ägd LOA kvm

Asptuna

Lindhov 15:3

Norsborg

Botkyrka

  19

122 799

4 935

Beateberg

Kassetten 1,Västra Skogås 1:5

Trångsund

Huddinge

4

26 584

3 754

Borås

Provaren 2

Borås

Borås

7

55 720

5 558

Brinkeberg

Restad 3:13

Vänersborg

Vänersborg

3

48 049

7 412

Båtshagen

Hinseberg 1:9

Frövi

Lindesberg

2

83 780

1 011

Fosie

Fornlämningen 1

Malmö

Malmö

4

33 109

7 824

Gruvberget

Gruvberget 1:4-29, 1:31-34,

Åmotsbruk

Bollnäs

33

105 209

4 612

7

37 098

8 041

1:36-40, 2:1, 3:1, 5:2
Gävle

Källö 46:1

Gävle

Gävle

Hall

Hall 4:3, 4:5

Södertälje

Södertälje

55

1 224 685

38 261

Halmstad

Eketånga 4:5

Halmstad

Halmstad

5

42 579

5 457

Haparanda

Bojan 2

Haparanda

Haparanda

6

10 683

3 452

Helsingborg

Kavalleristen 10

Helsingborg

Helsingborg

8

31 077

4 645

Hinseberg

Hinseberg 1:8

Frövi

Lindesberg

24

372 932

12 468

Huddinge

Rotorn 3

Huddinge

Huddinge

1

8 016

8 970

Håga

Hall 4:4, 4:7, 4:8, 4:10, 4:12,

Södertälje

Södertälje

10

174 795

5 670

Kvicksund

Eskilstuna

20

258 596

8 561

4:13,Tysslinge 1:30-31
Hällby

140

Tumbo-Berga 1:3, 1:5

Högsbo

Högsbo 31:1

Västra Frölunda

Göteborg

7

35 588

7 445

Kalmar

Ravelinen 1

Kalmar

Kalmar

3

4 857

2 993

Karlskoga

Surpussen 1

Karlskoga

Karlskoga

8

79 485

5 868

Kristianstad

Vä 147:3

Kristianstad

Kristianstad

6

43 019

6 944

Kristianstad

Fängelset 2

Kristianstad

Kristianstad

Kumla

Lövsångaren 1, 2

Kumla

Kumla

Ljustadalen

Filla 8:5

Sundsbruk

Sundsvall
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4

12 668

2 945

32

520 310

51 215

4

37 555

1 371

FA S T I G H E T S B E S TÅ N D

Fastighetsbeteckning

Ort

Kommun

Luleå

Porsön 1:401

Luleå

Luleå

4

27 085

3 944

Malmö

Centralfängelset 1

Malmö

Malmö

8

20 272

12 403

Mariefred

Gripsholm 4:4

Mariefred

Strängnäs

18

150 080

8 604

Mariestad

Fiskgjusen 2

Mariestad

Mariestad

6

15 407

3 622

Norrköping

Drag 1

Norrköping

Norrköping

6

17 459

4 322

Norrtälje

Skogen 1

Norrtälje

Norrtälje

16

191 228

18 494

Nya Saltvik

Saltvik 2:64

Härnösand

Härnösand

10

295 597

23 953

Nyköping

Modellen 1

Nyköping

Nyköping

3

23 144

6 464

Roxtuna

Rystads-Tuna 1:42

Linköping

Linköping

21

284 426

8 230

Rödjan

Marieholm 1:8

Mariestad

Mariestad

20

323 753

5 436

Sagsjön, Lindome

Annestorp 4:74

Lindome

Mölndal

  9

60 000

3 639

Skenäs

Skenäs 1:19

Vikbolandet

Norrköping

18

1 637 649

7 350

Skogome

Skogome 2:2

Hisings Backa

Göteborg

15

275 307

12 772

Skänninge

Östanå 6

Skänninge

Mjölby

14

146 508

16 353

Smälteryd

Lygnersvider 1:29

Sätila

Mark

17

242 057

5 546

Storboda

Rosersberg 2:7

Rosersberg

Sigtuna

5

88 466

6 536

Stångby

Vallkärratorn 8:15,8:18,8:81,8:83 Lund

Lund

8

65 847

2 339

Sörbyn

Sörbyn 9:2

Hörnefors

Umeå

21

861 265

7 255

Tidaholm

Ramstorp 4:10

Tidaholm

Tidaholm

17

277 255

15 315

Tillberga

Hubbo-Sörby 9:48

Västerås

Västerås

8

64 251

13 502

Tygelsjö

Pile 1:7,1:10

Tygelsjö

Malmö

17

120 662

10 306

Täby

Rönninge 3:4

Täby

Täby

3

23 934

3 978

Umeå, Ersboda

Teglet 1

Umeå

Umeå

5

38 034

3 902

Ystad

Termostaten 1

Ystad

Ystad

7

59 550

8 198

Åby

Funbo-Åby 9:1

Uppsala

Uppsala

26

134 363

5 026

Österåker

Prästgården 1:11

Åkersberga

Österåker

Summa Kriminalvård

Antal Byggnader

Tomt Areal Kvm Ägd LOA Kvm

7

405 000

15 679

581

9 217 792

442 579

Affärsområde – Försvar och rättsväsende
Fastighetsbeteckning

Ort

Kommun

Foi

Armeringen 1

Umeå

Umeå

5

290 535

13 591

Formgivaren

Formgivaren 1

Stockholm

Solna

1

9 169

34 967

Försv N Undreg

Bergnäset 3:53

Luleå

Luleå

4

22 000

3 949

Kronoberg

Kronoberg 18

Stockholm

Stockholm

7

42 358

163 000

Rådhuset

Fruktkorgen 1

Stockholm

Stockholm

1

13 595

22 765

Tegeludden

Tegeludden 8

Stockholm

Stockholm

1

3 504

14 812

Tre Vapen

Tre Vapen 4

Stockholm

Stockholm

3

94 224

66 458

Öb Högkvarteret

Kavalleristen 3

Stockholm

Stockholm

4

24 610

40 958

26

499 995

360 500

Summa Försvar och rättsväsende

Antal byggnader

Tomt areal kvm Ägd LOA kvm
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Affärsområde – Institutionsvård och övriga specialverksamheter
Fastighetsbeteckning

Ort

Kommun

Antal byggnader

Bergsmansgården

Brotorp 1:7

Fjugesta

Lekeberg

7

Tomt areal kvm Ägd LOA kvm
21 400

3 452

Björkbacken

Bergsjön 21:1

Göteborg

Göteborg

5

18 680

2 778

Brättegården

Brätte 1:2

Vänersborg

Vänersborg

16

98 300

4 175

Bärby

Funbo-Broby 1:3

Uppsala

Uppsala

18

191 907

6 555

Ekebylund

Ekeby 5:4

Rosersberg

Sigtuna

12

12 180

2 289

Eknäs

Eknäs 2:2

Enköping

Enköping

23

65 870

5 560

Fagared

Fagered 3:1

Lindome

Mölndal

18

378 805

7 029

Flygvapenmuseum

Malmen 2:8

Linköping

Linköping

5

71 853

17 296

Folåsa

Fålåsa 12:1

Vikingstad

Linköping

18

153 604

5 689

Granhult

Granhult 2:4

Ramsberg

Lindesberg

11

37 222

2 161

Gudhem

Gudhem 12:3, Holmängen 7:1

Gudhem

Falköping

  19

217 084

11 065

Gällivare

Ackajn 1

Gällivare

Gällivare

3

16 234

1 715

Hammargården

Troxhammar 8:2

Skå

Ekerö

23

220 995

6 457

Hessleby

Hässleby 2:2

Mariannelund

Eksjö

15

500 060

7 189

Hornö

Hornö 1:1, 1:8

Enköping

Enköping

20

398 223

3 556

Johannisberg

Grytnäs 2:1, 2:11

Kalix

Kalix

10

131 901

5 485

Jokkmokk

Jokkmokk 10:14

Jokkmokk

Jokkmokk

3

11 454

2 207

Karesuando

Karesuando 18:1, 18:2

Karesuando

Kiruna

3

7 749

1 116

Karlsvik

Fridhem 9

Hässleholm

Hässleholm

2

7 166

1 302

Karlsvik

Bosjökloster 1:716

Höör

Höör

13

96 879

3 606

Kiruna

Älgen 1

Kiruna

Kiruna

1

15 270

1 796

Klarälvsgården

Orretorp 2:2

Deje

Forshaga

10

243 800

3 926

Kristinaskolan

Hovsjorden 10, 11

Härnösand

Härnösand

7

50 054

6 267

Ljungaskog

Ljungaskog 15:28

Örkelljunga

Örkelljunga

12

281 202

4 745

Ljungbacken

Gräskärr 1:1, Olidan 3:17, 4:9

Uddevalla

Uddevalla

23

276 152

7 001

Lunden

Klostergården 2:10

Lund

Lund

1

26 391

4 621

Långanäs

Långanäs 1:1

Eksjö

Eksjö

33

1 560 000

9 379

Lövsta

Lövsta 1:33, 1:61, 1:63, 1:65,

Vagnhärad

Trosa

46

515 019

10 957

Härestad

Kungälv

18

162 660

3 571

1:67, 1:68, 1:69
Nereby

142

Nereby 1:1
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Fastighetsbeteckning

Ort

Kommun

Perstorp

Ugglan 1

Perstorp

Perstorp

Antal byggnader
4

Tomt areal kvm Ägd LOA kvm
4 264

1 000

Renforsen

Degerfors 38:9, Slaktaren 1

Vindeln

Vindeln

7

34 098

3 183

Revinge

Revinge 1:14

Lund

Lund

24

472 000

18 541

Runnagården

Krusbärsbusken 10

Örebro

Örebro

13

77 522

4 184

Ryds Brunn

Ryd 1:143

Ryd

Tingsryd

8

21 620

5 143

Råby

Stora Råby 32:21,32:23, 32:6

Lund

Lund

4

0

3 381

Rällsögården

Dammen 1:11-15, 1:37, 3:1, 3:2,

Kopparberg

Ljusnarsberg

17

1 297 250

6 574

Rällsön 1:1-4
Rättspsyk

Backa 866:772

Hisings Backa

Göteborg

1

25 417

4 462

Sandöskolan

Sandö 1:4, 1:5, 2:5

Sandöverken

Kramfors

36

433 348

30 830

Sirius

Kronåsen 3:2

Uppsala

Uppsala

1

53 260

4 474

Skövde

Skövde 5:104

Skövde

Skövde

23

965 764

7 428

Solgården

Årstad 9:40

Falkenberg

Falkenberg

1

4 322

1 311

Stigby

Stigby 1:9, 7:3

Visingsö

Jönköping

17

78 146

6 475

Sundbo

Sundbo 7:63, 7:106, 1:107,

Fagersta

Fagersta

26

382 990

9 320

4

4 936

807

1:108, 1:109
Tunagården

Tullstorp 180:50

Malmö

Malmö

Tärnaby

Laxnäs 1:18

Tärnaby

Storuman

2

11 031

1 033

Vemyra

Vemyra 3:1, 3:2

Sollefteå

Sollefteå

12

173 400

4 293

Vänerskolan

Haren 3

Vänersborg

Vänersborg

3

21 349

5 826

Vänerskolan

Moroten 77

Vänersborg

Vänersborg

1

287

167

Vänerskolan

Dressinen 4

Vänersborg

Vänersborg

1

  697

215

Åsbackaskolan

Gnesta 42:12

Gnesta

Gnesta

  9

26 838

5 027

Åsbackaskolan

Sigtuna 2:283, 2:285

Gnesta

Gnesta

4

1 960

  419

Åstorp

Bulten 2

Åstorp

Åstorp

Älvgården

Ytternora 2:6, 2:7, 2:8

Hedemora

Hedemora

Östervångsskolan

Dövstumskolan 11

Lund

Lund

Östfora

Östfora 1:30

Järlåsa

Uppsala

Öxnevalla

Brännared 2:3

Öxnevalla

Mark

2

17 939

5 007

22

80 449

7 604

2

41 316

4 615

21

290 915

5 149

16

114 641

6 681

Summa Institutionsvård och övriga specialverksamheter

676

10 427 934

306 094

Specialfastigheters totala fastighetsbestånd 2013-12-31

1 283

20 145 721

1 109 173
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Definitioner

Avkastning på eget kapital, %

Justerad avkastning

der, värdeförändringar och resultat

Årets resultat i förhållande till

på eget kapital, %

fastighetsförsäljningar, dividerat

genomsnittligt eget kapital.

Resultat efter skatt efter återlägg-

med finansiella kostnader exklusive

ning av värdeförändringar och

värdeförändringar finansiella derivat.

Direktavkastning, %

därtill hörande uppskjuten skatt i

Driftöverskott dividerat med

förhållande till genomsnittligt eget

Soliditet, %

förvaltningsfastigheternas genom-

kapital.

Justerat eget kapital på balans

snittliga marknadsvärde.

Driftöverskott, Mkr
Intäkter från fastighetsförvaltning

dagen i % av balansomslutningen.

LOA, kvm
Beräknad uthyrningsbar lokalarea i

Uthyrningsgrad, %

kvadratmeter.

Total lokalarea för uthyrda lokaler i

minus fastighetskostnader.

Eget kapital, Mkr

förhållande till total uthyrningsbar

Operativt finansnetto, Mkr

lokalarea.

Räntekostnader minus ränteintäkter

Redovisat eget kapital.

under perioden.

Hyra per kvadratmeter, kr

Räntetäckningsgrad,

Överskottsgrad, %
Driftöverskott dividerat med

144

Årshyra dividerat med uthyrnings-

kassaflödesbaserad, ggr

bar lokalarea i kvadratmeter vid

Resultat efter finansnetto med

årets utgång.

återläggning av finansiella kostna-

SPECI A L FA S TIGHE TER Å RSRED OV ISNING 2 013

intäkter från fastighetsförvaltning.

Specialfastigheter Sverige AB
Organisationsnummer:
556537-5945

Huvudkontor Linköping
Box 632
Besöksadress: Borggården
581 07 Linköping
Telefon: 010-788 62 00
Fax: 013-10 01 33
info@specialfastigheter.se
www.specialfastigheter.se
www.linkedin.com/company/
specialfastigheter-sverige-ab

Borås
Besöksadress: Katrinebergsgatan 23
504 39 Borås
Telefon: 070-788 62 00

Göteborg
Besöksadress: Aminogatan 34
431 53 Mölndal
Telefon: 010-788 62 00

Rapporttillfällen och årsstämma

Lund
Box 4017
Besöksadress: Traktorvägen 6
227 21 Lund

Rapporttillfällen

Telefon: 010-788 62 00

Delårsrapport januari–mars 2014

24 april 2014

Delårsrapport januari–juni 2014

10 juli 2014

Delårsrapport januari–september 2014

16 oktober 2014

Fax: 046-12 93 21

Stockholm
Box 12675

Årsstämma

Besöksadress: S:t Göransgatan 66
112 93 Stockholm

23 april 2014 kl 14.00 i World Trade

Telefon: 010-788 62 00

Center, Stockholm

Fax: 08-651 03 82

Produktion

Sundsvall

Ariom Reklambyrå, www.ariom.se

Besöksadress: Sjögatan 17

Tryck: Norrköpings Tryckeri

852 34 Sundsvall

Papper: 150g Multiart matt

Telefon: 010-788 62 00

Omslag: 300g Galerie art matt
(Mattlaminerat omslag med particell UV-lacksraster)

Örebro

Foto: John Sandlund

Besöksadress: Nygatan 31

Typsnitt: Avenir, Georgia

702 11 Örebro
Telefon: 010-788 62 00
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Ariom

Specialfastigheter Sverige AB (Publ)
Organisationsnummer 556537-5945

