


Specialfastigheter ska vara en säker, trygg 

och  aktiv fastighetsägare med fokus på lång

siktiga  relationer. I ett nära samarbete med 

våra  hyresgäster definierar vi vad som krävs 

idag och  i  framtiden. Specialfastigheter äger 

och förvaltar allt från kriminalvårdsanstalter 

och   ungdomshem till domstolsbyggnader 

och polisfastigheter. Speciella verksamheter 

som   ställer  höga krav, inte minst på  säkerhet. 

Vår ägare är staten och vi förvaltas genom 

 Finansdepartementet. Ägaren ställer krav på 

verksamheten, något som styr våra mål och 

strategier. Vi arbetar utifrån tre affärs områden 

– Kriminalvård, Försvar och rättsväsende samt 

Institutionsvård och övriga specialverksamheter. 

Våra   hyresgäster finns över hela landet. Detsamma 

gäller Specialfastigheters 117 medarbetare. Vårt 

huvudkontor är i Linköping.

Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 

1,1  miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår 

till 18,7 miljarder kronor. 2012  omsatte vi 1 767  Mkr 

med ett resultat på 1 328 Mkr. Våra största hyres

gäster är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, 

Statens institutionsstyrelse,   Försvarsmakten och 

Försvarets materielverk. 

Vi är  
Specialfastigheter
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”Vår starka finansiella ställning med bibehållen rating AA+ enligt Standard & Poor’s,  
ett stabilt driftnetto och certifiering enligt ISO/IEC 27001:2005 ger Specialfastigheter  
en stabil grund för framtida utmaningar.”

Vd har ordet

Fortsatt stabilt resultat
Specialfastigheter uppvisar en fortsatt stabil 

 utveckling av driftsöverskottet, som från den 

 löpande förvaltningen ökade till 1 354 (1 300) 

Mkr. Det är huvudsakligen hänförligt till ökade 

intäkter 1 767 (1 704) Mkr. Årets resultat blev 

1 328 (686) Mkr vilket är nästan en fördubbling 

jämfört med föregående år. Den stora ökningen 

kommer främst från tre områden; värdeföränd

ringar fastigheter, minskade finansiella kostnader 

samt en engångsintäkt som konsekvens av den 

sänkta bolagsskatten.

Fastighetsbestånd
Vårt fastighetsbestånd har i stort sett varit 

 oförändrat under året och våra hyresgäster 

 visar på en fortsatt god efterfrågan på lokaler 

vilket bidragit till låga vakanser. Efterfrågan av 

 samhällsfastigheter har ökat ytterligare  under 

året. Värdet på våra fastigheter har ökat till 18  712 

(17  230) Mkr. Ökningen beror framför allt på nya 

tillkommande hyresavtal och hyresfinan sierade 

investeringar samt något sänkt kalkylränta. 

 Under 2012 har vi investerat drygt en miljard 

i   våra fastigheter. Till största delen är det inves

teringar för att kunna tillmötesgå kundernas öns

kemål och krav. Den enskilt största investeringen 

är byggnation av Säkerhetspolisens nya huvud

kontor i Solna.

Finansiering
Vi kan konstatera att Standard & Poor’s  efter 

sin årliga genomgång av Specialfastigheter 

i    december 2012 bekräftat bolagets starka  rating 

Håkan Steinbüchel
tf Verkställande direktör



S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2 5

V D  H A R  O R D E T

”AA+/A1+” med stabila utsikter. En  årlig upp

datering av vårt MTNprogram på 10 000 Mkr 

har godkänts av Finansinspektionen i  januari 

2013. Under 2012 var Specialfastigheter, som 

företagsemittent, en av de största lån tagarna 

på den svenska obligationsmarknaden. Vi kom

mer även fortsättningsvis aktivt arbeta med att 

 finansiera oss på kapitalmarknaden. Under 2012 

har vår kreditspread gått ned, delvis till följd 

av vår höga rating. Tillsammans med  fallande 

marknadsräntor, har detta bidragit till vår 

resultat förbättring genom bättre finansnetto.

Säkerhet i fokus
I december certifierades vårt lednings system 

för informationssäkerhet enligt ISO/IEC 

27001:2005. Det innebär att vi tar ytterligare 

ett steg mot vår ambition att vara en säker värd. 

Vi kommer att fortsätta vår specialisering inom 

just säkerhetsområdet och ännu tydligare rikta 

vårt fastighetsbestånd mot denna nisch. Ett 

 bevis på detta var det förvärv som genomfördes 

i  november av fastigheten Tegeludden 8 i  Stock

holm med Försvarsmakten som hyresgäst. 

Fastig heten har höga säkerhetskrav, vilket gör 

att den passar väl in i vår fastighetsportfölj.

Kundnära organisation
Från den 1 januari 2013 har vi ändrat vår 

 organisation från fyra regioner till tre affärs

områden. Detta gör vi för att ännu bättre  kunna 

följa våra kunders utveckling och behov av fram

tida lokaler. Genom att arbeta med tydligare 

kundansvar inom väl avgränsade segment är vi 

 övertygade om att öka effektiviteten i förvalt

ningen ytterligare.

Hållbarhet en självklarhet
Specialfastigheters hållbarhetsarbete är av 

 stra tegisk betydelse för att nå våra över

gripande ekonomiska avkastningskrav. Att 

arbeta hållbart och ansvarsfullt i vårt dagliga 

arbete bidrar till att Specialfastigheter blir ett 

långsiktigt lönsamt företag även i framtiden.

Vi arbetar långsiktigt genom att vi förvaltar 

våra byggnader väl och bygger hållbart samt 

energieffektivt. Sedan 2012 köper vi bara vatten

kraftsbaserad el vilket gör att våra utsläpp av 

klimatpåverkande gaser har minskat drastiskt 

under 2012. Vi har som mål att alla våra ny

byggnationer ska miljöklassas och uppfylla krav 

enligt Miljöbyggnad, nivå guld. Vi lägger stor 

vikt att god etik ska genomsyra alla våra affärer. 

 Under 2012 har vi stärkt vår HRavdelning för 

att bland  annat kunna utveckla såväl organisa

tionen som våra medarbetare. Specialfastigheter 

har under årens lopp satt stort värde i att vara 

en attraktiv och uppskattad arbetsgivare, något 

som också  avspeglas i de medarbetarundersök

ningar vi  genomför. Det strategiska HRarbetet 

är en  prioriterad fråga för hela företaget.

2013 ett spännande år
Genom att bland annat certifiera oss,  organisera 

om samt renodla vårt fastighets bestånd strävar 

vi mot att kunna erbjuda  ägaren en  totaleffektiv 

lösning vad gäller fastigheter med höga säker

hetskrav. Utredningen av omstruktureringen 

av statens  bestånd av försvarsfastigheter på

går intensivt just nu och i september 2013 ska 

 slutsatserna presenteras. Specialfastigheter 

följer utredningen noggrant och bistår i den ut

sträckning vi kan. 

Jag fick förmånen att ta över som tf Vd den 

1   november 2012 och har under denna korta tid 

kunnat konstatera att jag kommit till ett  välskött 

bolag med en stark fastighets portfölj innehål

lande stabila kunder och långa affärs relationer 

samt avtal. Tillsammans med  engagerade 

medarbetare ger detta oss en unik position på 

marknaden och goda förutsättningar att skapa 

en effektiv förvaltning av fastig heter med höga 

säkerhetskrav. Jag ser fram emot ett spännan

de 2013 tillsammans med våra kunder, ägare, 

 styrelse och medarbetare. 

Håkan Steinbüchel

tf Verkställande direktör

” 2013 – ett 
 spännande år.”

1 328
Resultat

Mkr
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2012 är ett år som har präglats av låga  räntor, ökade investeringar 
och ett mycket gott resultat. Det  målmedvetna  hållbarhetsarbetet 
omfattar såväl sociala frågor som miljö.

Året i korthet

Intäkter

Driftsöverskott

Resultat

n  Intäkter från fastighetsförvaltning ökade till 

1  767  (1 704) Mkr.

n  Driftöverskottet ökade till 1 354 (1 300) Mkr, en 

förbättring med 54 Mkr, huvudsakligen hänförlig till 

ökade intäkter.

n  Resultatet ökade till 1 328 (686) Mkr, främst 

 beroende på ökade intäkter, positiv värde förändring 

på förvaltningsfastigheter, lägre finanskostnader 

samt lägre skattekostna der. Sänkt bolagsskattesats 

har medfört en engångsintäkt om 324 Mkr avseende 

uppskju ten skatt.

1 767

1 354

1 328
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Marknadsvärdet

Bekräftat ratingbetyg

Certifiering

Bruttoinvesteringar

n  Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter 

ökade till 18 712 (17 230) Mkr. Den orealiserade 

 värdeförändringen blev 410 (192) Mkr.

n  Standard & Poor’s har bekräftat betyget AA+/ 

Stable outlook för Specialfastigheters långa upp

låning och behållit A-1+ för den korta upplåningen.

n  Bruttoinvesteringar inklusive fastighetsförvärv 

ökade till 1 117 (901) Mkr.

18 712

AA+1 117

Projektvolymen

Ny viktig fastighet

n  Projektvolymen för pågående projekt uppgick till 

1  919 (1 793) Mkr. 

n  I november 2012 förvärvades fastigheten 

 Tegel udden 8 på Gärdet i Stockholm. Den omfattar 

cirka 12 650 kvadratmeter lokalarea.

1 919

Å R E T  I  k O R T H E T

n  I december 2012 certifierades Specialfastigheters 

ledningssystem för informationssäkerhet enligt  

ISO/IEC 27001:2005.
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Våra 3 affärsområden

 Kriminalvård

 Försvar och rättsväsende

  Institutionsvård och övriga  

specialverksamheter

Våra 5 största hyresgäster

 Kriminalvården

 Rikspolisstyrelsen

 Statens institutionsstyrelse

 Försvarsmakten

 Försvarets materielverk

Under 2012 genomförde Specialfastigheter en  organisa tions 
förändring. Idag är vår verksamhet byggd på tre  affärs områden 
med ett tydligt fokus på våra  hyresgäster. I och med denna 
 förändring kommer vi ännu närmare våra kunder, vilket ger 
 värdefulla  möjligheter till samarbete och en ökad kompetens. 

Affärsområden  
med kundfokus

53

2

1 4

53

2

1 4

Våra 5 största  
fastigheter

1   Kronoberg
Kvarteret Kronoberg, på 
Kungsholmen i   Stockholm, 

är en fastighet på 163  000 kvadrat meter. 
Hyresgäst är Rikspolisstyrelsen.
 

2   Tre Vapen
Fastigheten Tre Vapen ligger 
på Banér gatan i Stockholm 

och är på 66  458 kvadratmeter.  
Hyresgäst är  Försvarets materielverk. 
 

3   Anstalten Kumla
I Kumla finns Sveriges 
största anstalt. Fastigheten 

är på 50  963 kvadratmeter.  Hyresgäst är 
 Kriminalvården.

4   Högkvarteret
Försvarsmaktens hög
kvarter är på Lidingövägen 

i   Stockholm, en fastighet på 40  723 kva
dratmeter.  Hyresgäst är  Försvarsmakten.

5   Anstalten Hall
Anstalten Hall ligger strax 
utanför Södertälje. Det är 

en fastighet på 38  261 kvadratmeter. 
 Hyresgäst är Kriminalvården.



  2008 2009 2010 2011 2012
Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr 1 280 1 487 1686 1 704 1 767
Driftöverskott, Mkr 968 1 141 1 309 1 300 1 354
Resultat före skatt, Mkr 280 416 1 102 936 1 381
Årets resultat, Mkr 117 300 804 686 1 328
Avkastning på eget kapital, % 2,3 6,5 17,4 13,5 24,3
Direktavkastning, % 8,0 8,0  8,3 7,8 7,5
Lokalarea, kvm/1 000 1 048 1 101 1 120 1 120 1 110
Hyra per kvadratmeter, kr 1 193 1 244 1 387 1 422 1 472
Uthyrningsgrad, % 99,0 99,0 98,2 98,6 98,7
Överskottsgrad, % 75,6 76,8 77,7 76,3 76,7
Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr 2 352 2 544 852 901 1 117
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr 12 530 15 242 16 171 17 230 18 712
Soliditet, % 34,7 29,7 31,2 31,8 34,2

5 år i korthet

Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr
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Migrationsverket
i Åstorp
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VåRT uppdRAG
Specialfastigheter ska lång

siktigt äga, förvalta och utveckla 

ändamåls fastigheter för offentliga 

verksamheter samt förränta det 

totala kapitalet enligt ägarens krav.

VåR VISIoN
Specialfastigheter ska vara det fastig

hetsbolag som bäst kan förutse och 

tillfredsställa våra hyres gästers behov 

av ändamålsenliga och säkra lokaler till 

konkurrenskraftiga hyresnivåer.

VåR AFFÄRSIdé
Specialfastigheter ska generera en 

marknadsmässig avkastning genom att 

i Sverige långsiktigt och affärs mässigt 

äga, utveckla och förvalta fastigheter 

med höga säkerhetskrav eller speciellt 

anpassade för sitt ändamål.

Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare 
med fokus på långsiktiga relationer. I  ett nära samarbete med våra 
hyresgäster definierar vi vad som krävs idag och i framtiden.

Om Specialfastigheter

Koncernens verksamhet innebär att  lång siktigt 

äga och förvalta fastigheter för  offentliga 

 verksamheter. Kapitalet ska  förräntas enligt 

 ägarens krav och kundnyttan ska optimeras. 

Specialfastigheter äger och förvaltar allt från 

kriminalvårdsfastigheter och domstolsbygg

nader till polisfastigheter och ungdomshem. 

 Det är speciella verksamheter som ställer 

höga krav, inte minst på säkerhet. De fem 

största hyresgästerna är Kriminal vården, Riks

polisstyrelsen,  Statens institutionsstyrelse, 

Försvars makten och Försvarets materielverk. 

Moderbolaget svarar även för koncernens   

kort- och långsiktiga finansiering och står 

som lån tagare gentemot aktörerna på 

 kredit marknaden. 

u P P D R A G ,  V I S I O N  O C H  A F F ä R S I D é 
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Soliditet, %

0908 11 1210

34,7

29,7
31,2 31,8

34,2

EffEk
tivitEt

kund

Miljö
påvErkan

pErsonElla 
rEsursEr

MÅL:

MÅL:

MÅL:

MÅL:

Driftnetto +2 procent.

Uppnå ett NKI på 72 

under 2013.

CO2 ska minska med 

8  procent.

Uppnå NMI på 72.

Mål och strategier

Våra mål 2012

I vår verksamhet bedrivs ett affärsplanearbete utifrån möjlig
heter, framtida strategier och aktiviteter. Målen i affärs planerna 
översätts till operativa mål och aktiviteter. Det skapar en 
 förståelse och delaktighet i hela organisationen.

Avkastning på eget kapital, %
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13,5

24,3

Mål 
6,3

Mål 
5,0
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4,8

Mål 
3,6

Utdelningen har uppgått till, Mkr
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302
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Mål 
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Ägarens mål
Ägaren har beslutat om följande övergripande  långsiktiga 

 ekonomiska mål för Special fastigheter:

Soliditeten bör uppgå till  mellan 
25 och 35   procent.

Utdelningen bör uppgå till 50 procent av årets 
 resultat efter skatt efter återläggning av årets 
värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten 
skatt. Vid beslut om utdelning tas hänsyn till 
 koncernens ekonomiska ställning.

Utdelat totalt under 5 år 1  637 Mkr. 
Summan av de årliga målen är totalt 1 628 Mkr.

Avkastningen (årets resultat efter skatt) på 
 genomsnittligt eget kapital ska motsvara den 
riskfria räntan, definierad som den  5-åriga stats-
obligationsräntan plus 2,5  procent en heter, över 
en konjunkturcykel.

Totalt över femårsperioden har utfallet 
(11,9   procent) uppfyllt ägarens mål (4,9 procent) 
för avkastningen.
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M Å L  O C H  S T R A T E G I E R

STRATEGI:

STRATEGI:

STRATEGI:

STRATEGI:

Specialfastigheter är en kundorienterad organisation, 

där våra kompetenta och lyhörda medarbetare bidrar 

till närhet och samverkan.  Kundrelationen ska uppfat

tas som trygg, öppen och säker. Vår kontraktsportfölj 

bör vara jämn och balanserad. Vi prioriterar långsik

tiga kunder med krav på hög säkerhet.

Vi arbetar målmedvetet med att energieffektivisera 

vårt fastighetsbestånd samt att minska användandet av 

fossila bränslen. Vårt övergripande mål är att minska 

det totala utsläppet av  koldioxid. Arbetet bedrivs i nära 

 samarbete med våra  hyresgäster.

Specialfastigheter ska öka sin effektivitet genom att ut

veckla förvaltningen på ett enhetligt sätt över hela lan

det, med en samsyn för all planering. Här fokuserar vi 

i första hand på vårt fastighetsunderhåll, men även på 

 optimering av vår fastighetsdrift genom analys och 

branschjämförelse av nyckeltal.

Engagerade ledare och medarbetare med kunskap, 

kraft och egen vilja är faktorer som främjar fysisk och 

psykisk hälsa samt trivsel. Specialfastigheter bedriver 

ett hälsofrämjande arbete där vi värdesätter konkreta 

arbetsmiljöåtgärder, aktivt rehabiliteringsarbete 

samt en inspirerande och lättillgänglig friskvård. Vi 

erbjuder bland annat gymkort,  massage och sjukvårds

försäkring. Frisknärvaron, som 2012 låg på hela 

98  procent, är ett bevis på vår framgång.

uTFALL 2012

uTFALL 2012

uTFALL 2012

uTFALL 2012

Ingen undersökning 

gjordes. Mätning görs 

vartannat år.

Vårt  koldioxidutsläpp 

har minskat med 

51,4*  procent.

+4 procent.

NMI 73.

* Utsläppen av klimatpåverkande gaser har minskat 
drastiskt, på grund av ett strategiskt beslut att endast 
köpa fossilfri vattenkraftsbaserad el.

”Tillsammans ska 
vi alltid diskutera 
 lösningar.”
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Våra kärnvärden

NÄRHET 

SAMVERKAN 

SÄKERHET 

LÅNGSIKTIGHET 

Våra kärnvärden är våra självklara  ledord. 

De följer oss i vardagen och genom

syrar hela verk samheten. Varje 

 medarbetare ska reflektera över 

hur de påverkar hans  eller 

 hennes arbete i  mötet med 

 hyresgästen. Kärn värdena är 

levande begrepp som aldrig får 

bli statiska.  Istället ska de följa 

 utvecklingen och de förutsättningar vi 

arbetar utifrån.

Vi ska vara ett Specialfastigheter. Här utgör 

kärn värden,  gemensamma plattformar och 

målbilder en viktig grund  i  arbetet. Det är så vi 

blir ett tydligt och  framgångsrikt  företag. 

Kärnvärden med 
 fokus på säkerhet

S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 214 
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V Å R A  k ä R N V ä R D E N

Eftersom en stor del av verksamheten sker på 

olika platser i landet, kändes det väldigt natur

ligt att vi skulle certifiera hela verksamheten. 

Det har inneburit mycket mer arbete, men å 

 andra sidan har vi tagit ett helhetsgrepp som 

alla har nytta av, såväl internt som externt. 

Certi fieringen började diskuteras för två år 

sedan. Beslutet att köra igång togs för 1,5 år 

sedan, och i november 2012 tilldelades vi det 

formella  certifikatet, så det har varit en förhål

landevis snabb process.

”Vi lever upp till vår devis 
–  en säker värd”

En av årets viktigaste  händelser 
för Specialfastigheter var certi
fieringen ISO/IEC 27001:2005 
– Ledningssystem för informa
tionssäkerhet. Johannes 
 Sjöström, säkerhetschef på 
 Specialfastigheter, har med stort 
stöd från verksamheten arbetat 
intensivt med uppdraget. 

Grattis till certifieringen! Varför var 
det så viktigt att göra detta?
Eftersom informationssäkerheten är en nyckel

fråga i vårt totala säkerhetsarbete, var en certi

fiering en möjlighet för oss att påvisa att vi lever 

upp till vår devis – en säker värd. Vi själva har 

arbetat utifrån det mottot i vår vardag, men nu 

har vi också ett kvitto gentemot omvärlden, inte 

minst våra hyresgäster, att det finns substans 

bakom devisen.

Berätta lite kort om processen.
Allra först fördes en diskussion om vi skulle 

 certifiera delar av företaget eller hela företaget. 

Johannes Sjöström, säkerhetschef, om ISO/IEC 27001:2005

Hur märks det här i organisationen 
och  mot era hyresgäster?
Man kan säga att certifieringen är steg ett, där vi 

nu har utvecklat och implementerat riktlinjer för 

hur vi ska hantera information i vardagen. Det 

ger en kunskap och trygghet. Nu fortsätter ett 

systematiskt förbättringsarbete med en periodisk 

revision varje år. Vi fortsätter granska, analysera, 

implementera och följa upp, ett arbete som sker i 

samverkan med våra hyresgäster för att motsvara 

deras behov och krav. Vi har genomfört utbild

ningar för alla medarbetare och det fortsätter 

även framöver. Säkerhetsarbetet är även en  viktig 

del vid rekrytering och i samarbetet med våra 

 leverantörer och övriga intressenter.

Hur känns det nu?
Det känns fantastiskt skönt, för det har  varit 

ett intensivt arbete som ställt höga krav på 

alla i företaget. Därför tycker jag att vi ska vara 

stolta över vårt gemensamma engagemang och 

 imponerande säkerhetsfokus. Det här är en 

unik certifiering, så man kan säga att vi tillhör 

en exklusiv skara, speciellt i vår bransch. Men 

viktigast av allt är att våra hyresgäster nu kan 

känna sig ännu tryggare med oss. 

”Vi tillhör   
en exklusiv skara, 
 speciellt i vår 
bransch.”
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Specialfastigheter bevakar kontinuerligt marknad och omvärld.  
Här  samarbetar vi med olika experter och aktörer. Vad har präglat 2012? 
Vi har bett vår  samarbetspartner Savills ge sin bild av året som gått. 

Svensk ekonomi
Tillväxten i den svenska ekonomin var bättre än 

förväntat under det första halvåret 2012, men 

utsikterna försämrades löpande under andra 

hälften av året och konsensusprognosen indi

kerar en BNPtillväxt om strax över en procent. 

Under det andra halvåret vände ett stort antal 

konjunkturindikatorer ned, vilket har resulterat 

i en inbromsning för ekonomin och arbetsmark

naden och Konjunkturinstitutet förutspår en 

blygsam BNPtillväxt om 0,8 procent för 2013. 

Osäkerheterna i prognoserna är dock många, 

inte minst för en exportberoende nation som 

Sverige, vars huvudmarknad är Europa. Sveriges 

statsfinanser är mycket stabila, vilket innebär att 

Sverige till skillnad från många andra länder har 

råd att stimulera ekonomin och 2014 är dessut

om ett valår vilket normalt sett brukar innebära 

ett större politiskt fokus på hushållens ekonomi, 

vilket kan stimulera den inhemska tillväxten. 

Mycket pekar på att den försvagade ekono

min kommer att leda till stigande arbetslös

het, lägre efterfrågan på arbetsmarknaden 

samt stigande antal konkurser. Hushållen 

som är i arbetskraften har dock fortsatt goda 

utsikter tack vare det historiskt sett låga 

ränte läget och att sparandet har varit högt 

en längre tid. Än så länge har hushållen varit 

försiktiga vilket har lett till en måttlig tillväxt 

i konsumtionen.  

Med bakgrund av det försämrade läget för 

den svenska ekonomin och det för närvaran

de låga inflationstrycket så valde Riksbanken 

att sänka reporäntan vid årets sista samman

träde till en procent i syfte att stimulera den 

svenska ekonomin. Även för det kommande 

året bedöms inflationstrycket vara lågt så 

mycket indikerar att ränteläget fortsatt 

 kommer att vara på mycket låga nivåer. 

Fastighetsmarknaden
Läget på fastighetsmarknaden styrs i större 

 eller mindre utsträckning av mer eller  mindre 

relaterade faktorer såsom till exempel det 

 generella ekonomiska läget, arbetsmarknad, 

tillgång till eget och lånat kapital, institutio

nernas allokering till fastighetsplaceringar 

samt räntekostnader. Sverige har fortsatt att 

tillhöra  Europas topp mätt i likviditet på fastig

hetsmarknaden och vid det tredje kvartalet 

2012 rankades Sverige på fjärde plats efter UK, 

 Tyskland och Frankrike. 

Fastighetsåret 2012 avslutades med ett mycket 

starkt fjärde kvartal då ett antal stora affärer 

genomfördes, vilket innebär att transaktions

volymen om 107 miljarder översteg fjolåret 

med nio miljarder, motsvarande en ökning om 

9 procent. De svenska institutionerna har fort

satt att allokera kapital till fastighetssektorn 

Transaktionsvolym, Mkr
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Vi har bett vår  samarbetspartner Savills ge sin bild av året som gått. 

Marknad och omvärld



S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2 17

M A R k N A D  O C H  O M V ä R L D

såväl via direkt investeringar som indirekta 

sådana, där 3:e APfondens förvärv av hälften 

av Hemsö var årets största affär. Resultatet av 

de svenska institutionernas starka intresse för 

fastigheter är att transaktionsvolymerna drivits 

upp och samtidigt har direktavkastningskraven 

varit låga för de bästa objekten på marknaden.  

Mäter man transaktionsmarknaden utifrån 

 antal transaktioner som genomförs på mark

naden så framträder tvärtom en helt annan 

bild, där transaktionstakten har minskat 

 löpande kvartal för kvartal sedan början av 

2010.  Orsaken till nedgången i transaktions

tempot är mest  troligt den rådande bristen 

på lånefinansiering till fastighetsinvesteringar. 

En viss förbättring avseende inställningen till 

fastighetsfinansiering har noterats under 2012, 

men bankerna har hittills valt att finansiera 

förvärv av ”institutionell” kvalitet samt priori

tera befintliga kunder. Det är därmed svårt att 

finansiera förvärv avseende en betydande del 

av marknaden vilket har lett till ett större gap 

i direktavkastningskrav mellan de bästa fastig

heterna och fastigheter som är behäftade med 

olika former av problem, exempelvis vakanser, 

eftersatt underhåll, svaga hyresgäster etc. 

Utsikterna för 2013 är trots allt goda för fastig

hetssektorn, med bakgrund av det låga ränte

läget och det stora intresset för fastigheter, men 

avgörande kommer att vara hur den svenska 

ekonomin drabbas av orosmolnen i Europa samt 

huruvida kreditgivningen kommer att öka.

Fastighetsmarknaden för publika 
fastigheter 
Intresset för publika fastigheter har ökat 

 kraftigt under de senaste åren och vi har un

der 2012 sett hur ett antal nya aktörer dykt 

upp på marknaden.  De publika fastigheternas 

andel av den totala transaktionsvolymen har 

ökat  kontinuerligt sedan 2009. Transaktions

volymen för 2012 landade på cirka 16 Mdr, 

vilket var väsentligt högre än året innan men 

förklaras till stor del av den tidigare nämnda 

Hemsöförsäljningen. 

Värden och avkastningskrav 
Direktavkastningskravet är ett centralt nyckeltal 

inom fastighetsbranschen och ett avkastnings

mått som mäts som en fastighets normaliserade 

driftnetto (intäkter minus kostnader) i förhållan

de till marknadsvärdet. På senare år har investe

rarna börjat premiera allt längre kontraktstider 

samt prioritera statliga och kommunala hyres

gäster framför privata operatörer/ hyresgäster. 

Spridningen i avkastningskrav är dock stor och 

varierar inte bara med tidigare nämnda kriterier 

utan även med avseende på ort, läge samt inte 

minst alternativanvändningen. På dagens mark

nad har en mycket tydlig trend noterats med en 

allt större skillnad i avkastningskrav och värden 

mellan objekt som klassas som de ”bästa” och 

fastigheter som ej uppfyller  investerarnas höga 

krav, vilket bedöms fortgå väl in i 2013.  

Text: Savills

”De  publika fastig-
heternas  andel 
av den  totala 
transaktions-
volymen har ökat”
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Specialfastigheter tillhör de 
fastig hetsbolag som inte 
 påverkas av konjunkturer och 
omvärldsoro i samma utsträck
ning som branschen i stort. 
Hur  ser då företaget på sin 
marknadssituation i dags läget? 
Och vad kan man  förvänta 
sig av framtiden? Vi frågar 
Lars   Lidén, utvecklingschef på 
 Specialfastigheter.

Lars, du har en lång erfarenhet från 
den här branschen, inte minst som 
utvecklingschef på Specialfastigheter. 
Om man ser på omvärldsläget i ett 
större perspektiv, hur har det påver-
kat Specialfastigheter?
Vår marknadsstrategi innebär att vi har hyres

gäster med långa hyresavtal. De kan löpa upp 

till 25 år, vilket ger oss en mycket stabil sits på 

marknaden. Vi är inte lika konjunkturkänsliga 

som många andra fastighetsbolag, men själv

klart märker vi av ekonomiskt instabila tider i 

vår omvärld.

Hur bemöter ni konjunkturen?
Det viktiga är att arbeta nära våra hyresgäster 

för att förstå deras situation och behov. 

Flera av dem upplever åtstramningar och då 

har vi ett ansvar att tänka i nya banor. Under 

senaste året har vi tillsammans bland annat 

arbetat fram förslag på bättre lokallösningar. 

Ibland kan svaret vara att lämna gamla otids

enliga lokaler och helt enkelt bygga nytt.

Vad är den stora fördelen med att 
bygga nytt?
Här finns framför allt en kostnads effektivitet 

när vi talar om moderna anläggningar, men 

även en verksamhetsnytta som måste  värderas. 

Tillsammans ska vi alltid diskutera lösningar 

som håller över tid, det är vår  ambition. Förr 

uppfördes rejäla byggnader, men sam tidigt är 

de väldigt oflexibla. Generellt kräver de stora 

insatser för att byggas om. Idag  tänker vi helt 

annorlunda. Fastigheter formas efter  behov, 

men är samtidigt redo att göras om efter något 

år, när hyresgästens förutsättningar och behov 

kan se helt annorlunda ut. Det är helt enkelt 

den tid vi lever i med snabba förändringar. 

Det här har ni exempel på bland era 
hyresgäster?
Ja, här är bland annat anstalterna Hinseberg 

och Saltvik exempel på två anläggningar som 

har stor inneboende flexibilitet. Hinseberg kan 

förändras i 65 olika konstellationer, beroende 

på hur gruppsammansättningar behöver se ut 

för att kunna genomföra ett säkert och fram

gångsrikt arbete. 

Hur är kravet på flexibilitet förenligt 
med det oerhört hårda krav på säker-
het som ni alltid måste ta hänsyn till?
Det är en intressant fråga. Att aldrig avvika 

från våra minutiösa säkerhetskrav är en stor 

ut maning. Men här finns inget alternativ. Vi 

 arbetar oerhört fokuserat för att lösa alla  frågor 

som dyker upp i nära samarbete med våra 

hyres gäster, samtidigt som vi även har kravet 

på oss att tänka ett steg till – att kompetens

mässigt ligga i framkant. Att vi blev certifierade 

enligt ISO/IEC 27001:2005 visar att vi har 

kommit en bit på väg.

Lars   Lidén, utvecklingschef, om marknaden från vårt perspektiv
 

”Vi vill definitivt vara  
med där det händer”

”Fastigheter 
formas efter 
 behov.”
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skattat. Nu ser vi att allt fler fastighets företag 

lämnar  outsourcingen och gör på samma sätt. 

Men bristen på kompetenta medarbetare 

kan bli ett framtida  problem, något som vi på 

 Specialfastigheter lägger mycket kraft på. 

Det är inte bara tryggheten som gör att 

 hyresgästerna väljer oss på Specialfastigheter. 

Vi måste även kunna erbjuda rätt klimat och 

rätt redskap. Det handlar om att våra med

arbetare får bra arbetsredskap, såsom teknik 

och IT i framkant. Samarbetet med andra stat

liga fastig hetsägare kring utveckling av Bygg

nadsinformationsmodeller BIM är ett  aktuellt 

 exempel, där vi kan erbjuda en attraktiv arbets

miljö för morgondagens medarbetare. 

Ett annat samarbete som vi värdesätter är del

tagandet i Nordiskt seminarium för anstalts

byggande som arrangeras varje höst av de olika 

deltagarländerna. Det här är ett värdefullt nät

verk för kunskapsutbyte och nya idéer. I år stod 

frågor om standardisering, miljö och energi 

samt framtida strukturer på agendan.

Så en summering av läget visar att 
 Specialfastigheter sitter säkert?
Självklart påverkas vi av allt som händer i vår 

omvärld, men vi har en relativt stabil sits. Som 

vi ser det är det ett bra investeringsläge nu och 

vi vill definitivt vara med där det händer. 

Ser du någon annan trend på 
 marknaden?
Intressant är att vi på Specialfastigheter  hållit 

fast vid egenanställda drifttekniker ute i våra 

fastigheter. Vi har alltid sett det som en trygg

het, samtidigt som vi stärker förståelsen och 

leveranskvaliteten. Och enligt vårt synsätt 

vårdar vi fastigheter betydligt bättre med egna 

medarbetare som lär känna varenda skrymsle 

och teknisk lösning. Våra tekniker arbetar 

långsiktigt med de fastigheter som de ansva

rar för, vilket gör arbetet mer utvecklande. 

Genom åren har också den respons vi fått från 

hyresgästerna visat att det här är mycket upp

”Tillsammans ska 
vi alltid diskutera 
 lösningar.”

Lars Lidén
Utvecklingschef
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Våra hyresgäster är verksamma 
inom vitt skilda områden. Men 
en sak har de gemensamt 
–  behovet av lokaler som är 
 speciellt anpassade för deras 
många gånger unika verksam
heter. Kraven på säkerhet, 
tillgänglighet och långsiktighet 
är högt ställda. På så sätt skapas 
en stark relation och grunden för 
ett förtroendefullt samarbete.

Specialfastigheters uppgift är att erbjuda ända

målsenliga lokaler och kvalificerade tjänster för 

offentlig verksamhet över hela landet. Vi  strävar 

efter ett långsiktigt fastighetsägande med långa 

hyresavtal. Vi tror på nära samarbeten som 

 baseras på en trygg och  effektiv fastighetsför

valtning där hyres gästerna snabbt och enkelt 

kan nå rätt person vid behov.  Tillsammans för 

vi en öppen dialog om båda parters verksam

hetsplaner, behov och önskemål så att vi kan 

prioritera rätt. Regelbundna hyresgästmöten 

och kundenkäter ger oss ovärderlig informa

tion att arbeta utifrån.

 NKI leder till förbättringar
Den kundundersökning (Nöjd Kund Index), 

som genomförs vartannat år och som går 

ut till samtliga våra hyresgäster, indikerar 

behov och förväntningar. Undersökningen 

är ett verktyg som hjälper oss att prioritera 

våra resurser på bästa sätt för en tillfreds

ställande kundnöjdhet. Utifrån resultatet, 

NKIvärdet, arbetar vi vidare med det löpan

de förbättringsarbetet. Vid de regelbundna 

hyresgästmöten som genomförs sker därefter 

en uppföljning. Resultatet påverkar givet

vis det dagliga mötet med hyresgästerna i 

 deras   miljö.

Under 2012 har vi arbetat tillsammans med 

hyresgästerna för att åtgärda eventuella brister 

och fokusera ännu mer på våra styrkor. Nästa 

undersökning blir år 2013 och vi siktar då på 

ett NKI på 72. 

 

Ny organisation utifrån våra
 hyresgäster
Specialfastigheters nya organisation som 

 genomfördes i januari 2013 har ett tyd

ligt  hyresgästfokus. Våra tre affärsområden 

 skapar nya möjligheter till  effektiva helhets

lösningar, men även värdefull detaljkunskap, 

vilket främjar fortsatt gott samarbete med 

våra  hyresgäster. 

Våra tre affärsområden:
  Kriminalvård

  Försvar och rättsväsende

   Institutionsvård och övriga 

 specialverksamheter

En ständig dialog 
med våra hyresgäster
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Resultat NkI

2007 75
2009 74
2011 70
2013 Måltal 72

Våra affärsområden, total årshyra, Mkr
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Domstolsverket
Domstolsverket är en statlig myndighet som  lyder 
under regeringen och som fungerar som en service
organisation till domstolarna i  landet. Domstolsver
ket har ingen bestämmande rätt över domstolarnas 
dömande verksamhet eller deras domslut.

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut 
inom försvar och säkerhet. FOI:s kärnverksamhet 
är forskning, metod och teknikutveckling, analyser 
och studier.

Försvarsmakten
Försvarsmakten (FM), är en myndighet som styrs av 
riksdag och regering. FM bidrar till att hantera och 
förebygga kriser i Sveriges omvärld, hävda landets 
territoriella integritet, försvara landet mot väpnat 
angrepp och i krissituationer säkerställa de viktigaste 
samhällsfunktionerna.

H y R E S G ä S T E R

Våra hyresgäster

  FörSVar OcH räTTSVäSeNde

   INSTITuTIONSVård OcH öVrIGa SpecIalVerKSamHeTer

  KrImINalVård

Kriminalvården
Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar 
för häkten, fängelser och frivård. Myndig hetens 
övergripande uppgift är att tillsammans med polis, 

åklagare och domstolar minska brottsligheten och 
öka människors trygghet.

migrationsverket
Migrationsverket är en myndighet som prövar ansök
ningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, 
komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller 

ha svenskt medborgarskap.

myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisbered
skap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon 
annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgär
der före, under och efter en olycka eller en kris.

Sameskolestyrelsen
Sameskolstyrelsen är en styrelse för same skolorna 
i  Sverige och därtill hörande verksamhet. Same
skolan är en skolform likvärdig med grund skolans 
årskurser 1–6 men utformad och profilerad efter 
samernas behov av en utbildning som tar tillvara och 
utvecklar de samiska språken och kulturen. Det finns 
fem sameskolor i landet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndigheten är en 
 rikstäckande myndighet med uppgift att ge 
 specialpedagogiskt stöd till skolhuvudmän, främja 
tillgången på läromedel, driva specialskolor för 
vissa elevgrupper och fördela statsbidrag till 
studerande med funktionsnedsättningar och till 
utbildningsanordnare.

Statens försvarshistoriska museer
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att 
främja kunskapen om det svenska försvaret genom 
tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet 
som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och 
behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala 
problem och vuxna med missbruksproblem. Deras 
uppdrag är att, i samverkan med socialtjänsten, ge 
dem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande 
liv utan missbruk och kriminalitet.

Försvarets materielverk
Försvarets Materielverk (FMV) är en civil oberoende 
myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. 
FMV upphandlar materiel till Försvarsmakten och 
andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn.

Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen (RPS) är en central förvaltnings och 
tillsynsmyndighet för Polisen. RPS:s huvuduppgifter är 
att utöva tillsyn över Polisen och verka för planmässig
het, samordning och rationalisering. RPS kan också, 
på regeringens uppdrag, leda polisverksamhet för att 
förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen
Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska 
system, medborgarnas fri och rättigheter och den 
 nationella säkerheten. Det gör de genom att före
bygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, bekämpa 
terrorism och skydda den centrala statsledningen.

Källa: Hyresgästernas hemsidor
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Ett ögonblick…

Torbjörn Blücher
Fastighetschef

Vad innebär Specialfastigheters 
nya  organisation?
Tankarna kring vår nya organisation har vuxit 

fram utifrån ett kundperspektiv. I och med att 

vi tydliggör våra affärsområden tydliggör och 

renodlar vi också samarbetet med varje hyres

gäst. Vi får ett större fokus på kunden där res

pektive affärsområdeschef är ansvarig för sitt 

affärsområde med hyres gästkontakter på en 

övergripande nivå.  Följden blir ett  ansvars 

och helhetsperspektiv vid exempelvis upprät

tande av hyresavtal och större byggnationer. 

Förvaltare och drifttekniker kommer också ha 

ett fortsatt nära samarbete med våra hyresgäs

ter i olika nivåer. Förvaltarna ansvarar för att 

uppsatta mål uppfylls för ”deras” fastigheter  i 

såväl kundrelation som ekonomi och teknik.

Vilka är fördelarna?
Vi kommer ännu närmare våra hyresgäster 

på alla plan. Det ger oss större möjligheter att 

vara proaktiva. Vi kan samverka med hyres

gästerna i allt från lokalutveckling och klimat

kampanjer till säkerhetsfrågor och framtida 

lösningar. Förutom hyresgästmöten och kund

undersökningar får vi en närhet och förståelse 

för hyresgästens behov och förväntningar. Det 

gör oss till en ännu bättre och säkrare värd. 
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Våra hyresgäster ska  erbjudas rätt förutsätt

ningar för att kunna bedriva sina verksam

heter på ett framgångsrikt sätt, inte minst ur 

ett säkerhetsperspektiv. Detta har präglat året 

och kulminerade i och med den certifiering 

som genomfördes under hösten. Men utveck

lingen fortsätter, vilket sker i nära samverkan 

med våra  hyresgäster.

Investeringar
Koncernens totala investeringar inklusive 

fastig hetsförvärv uppgick vid årets slut till  1 117 

(901) Mkr, varav från projekt 786   (821) Mkr.

pågående projekt
Antalet pågående investeringsprojekt var 

vid årets slut 42 (44). Total projektvolym 

för  pågående projekt har beräknats till 1 919 

(1  793) Mkr, varav 1 548 Mkr upparbetats per 

20121231.

Sedan hösten 2010 pågår byggnationen av 

ett nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i 

Solna. Det beräknas stå klart hösten 2013. 

Kontoret omfattar cirka 35 000 kvm LOA med 

Samverkan ger nya möjligheter  
inom fastighetsutveckling

Definierade affärsområden har 
utkristalliserat sig under 2012 
utifrån ett hyresgästperspektiv. 
Dessa  affärsområden styr vår 
 organisation, vår fastighetsut
veckling och de satsningar vi gör.
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bland annat 800 kontorsarbetsplatser, kom

munikationscentral, skjutbanor, arkiv samt 

garage. Byggnaden uppförs enligt Green 

Building Council.

Om och tillbyggnadsprojekt:

 Anstalten Kumla

 Institutionen Hornö i Enköping

 Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm

 Försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm

 Institutionen Lövsta i Trosa

 Institutionen Vemyra i Sollefteå

 Institutionen Åsbogården, Råby i Lund

Förvärv
Specialfastigheter har aktivt följt markna

den och den ökade efterfrågan på fastig

heter som rymmer offentliga lokaler med 

höga  säkerhetskrav. Vissa fastigheter rym

mer vid köptillfället nuvarande hyresgästers 

befintliga verksamhet, andra skräddarsys 

Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr

0908 11 1210

2352
2544

852 901
1117

för att kunna erbjuda nya, verksamhets

anpassade lokaler. Förvärv kan också leda 

till nya  hyresgäster. 

I slutet av 2012 förvärvades fastigheten 

 Tegeludden 8 på Gärdet i Stockholm. Den 

omfattar cirka 12 650 kvadratmeter lokal

area och är i huvudsak uthyrd till Försvars

makten.

avyttringar
Specialfastigheter väljer att avyttra fastig

heter där hyresgästernas verksamhet för

ändras och inte längre ryms inom vårt 

 huvudsakliga verksamhetsområde. Därmed 

frigörs kapital som kan  investeras i andra 

delar av verksamheten. All avyttring sker 

på ett ansvarfullt sätt i nära dialog med 

 hyresgästen. 

Försäljning har skett med ett totalt försälj

ningspris om 26,6 Mkr avseende:

  Fastigheterna Gnesta 2:85-2:87 

i   Gnesta   kommun

 Fastigheten Släggan 2 i Örebro kommun

  Fastigheten Duvan 1 i Härnösands  kommun

 Fastigheten Hjältan 4:11 i Ånge kommun

  Fastigheten Fängelset 4 i Karlskrona  kommun

Försäljning av dessa fastigheter har skett 

som en följd av att hyresgästerna av

vecklat  eller förändrat sina verksamheter 

i   fastigheterna.

Ett ögonblick…

Jan Larsson
Affärsområdeschef
Försvar och rättsväsende

2012 blev ett händelserikt år?
Ja, Specialfastigheter genomförde en orga

nisationsförändring och det påverkar vårt 

sätt att arbeta framöver. För min egen del 

har jag gått från att vara regionchef till att 

nu bli Affärsområdeschef. Som jag ser det är 

den nya organisationen en renodling, som 

våra kunder kommer att uppleva som en 

klar förbättring.

på vilket sätt blir det bättre?
Vi lever i en föränderlig värld och allt går 

bara snabbare och blir mer oförutsägbart. 

Flera av våra hyresgäster ställs inför nya 

utmaningar med nya förutsättningar. Här 

gäller det att vi på Specialfastigheter har en 

bra inblick i deras verksamhet och en stor 

förståelse för verksamheten. Då kan vi också 

motsvara de behov som uppstår i dessa lä

gen. Jag brukar säga att vi ska ha ett öra mot 

marken – vart är våra kunder på väg? Och 

hur kan vi följa dem på den vägen? Viktigt 

är att vi inte bara tänker lokaler, utan vi ska 

tänka helhet. Det är en riktigt intressant ut

maning! Och vi är redo! >>>
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Hyreskontrakt
Specialfastigheter har en mycket gynnsam po

sition på fastighetsmarknaden. Före taget kan 

uppvisa en stabilitet som bygger på nära kund

relationer och en långsiktighet med avtal som 

kan löpa upp till 25 år. Som en följd av detta är 

inte företaget lika konjunkturkänsligt som an

dra i branschen.

Framtida utvecklingsmöjligheter
2012 har varit ett år som präglats av bespa

ringskrav för våra hyresgäster. Omvärldskrav 

styr verksamheter vilket innebär att beslut 

kan förändras med kort varsel. Affärsområdet 

 Kriminalvård, i nära samverkan med vår hyres

gäst Kriminalvården, ser över vad vi gemensamt 

kan göra för att skapa verksamhetsanpassade 

lösningar. Under 2012 har vissa äldre, omoder

na anstalter och häkten avvecklats och avyttrats. 

Även en av våra mindre hyresgäster, Myndig

heten för samhällsskydd och beredskap har 

fortsatt besparingskrav. 

Intressant framtidsperspektiv
Flera hyresgäster aviserar ett ökat lokalbehov 

de kommande åren, utifrån förändringar och 

nya behov. Rikspolisstyrelsen står inför en om

organisation och har indikerat ett eventuellt ökat 

 lokalbehov inom Kvarteret Kronoberg. Special

fastigheter arbetar med en framtida vision för 

kvarteret med målet att skapa  byggrätter och 

ändring av  detaljplanen för kvarteret. 

Byggnationen av Säkerhetspolisens huvud

kontor fortskrider. Resultatet kommer att 

innebära en efterlängtad samlokalisering av 

hela deras verksamhet. Uppdraget är att skapa 

ett ändamålsenligt huvudkontor med gene

rella planlösningar och stora möjligheter till 

flexi bilitet. Byggstart var 2010 och fastigheten 

kommer att stå klar hösten 2013.

Kontraktportföljens förfallostruktur, Mkr
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Den genomsnittliga kontraktslängden är 16,3 år. 

De långsiktiga hyresavtal som har tecknats 

med Statens institutionsstyrelse har lett till att 

vi påbörjat ett stort antal om och tillbyggna

der. Dessutom planeras för ytterligare  projekt. 

 Samarbetet har förtätats ytterligare, enligt 

 önskemål från båda parter. 

I början av 2012 godkände regeringen det 

10åriga avtalet mellan Försvarsmakten och 

Specialfastigheter, när det gäller Kvarteret 

 Kavalleristen i Stockholm. 

Den försvarsstrukturutredning som pågår har 

påverkat Försvarets Materielverk. Utredningen 

föreslår samordningar och integreringar för 

ökade effektiviseringar och rationaliseringar 

av olika verksamheter. Om utredningsförsla

get antas innebär det troligen att det framtida 

lokalbehovet ökar inom Kvarteret Tre Vapen i 

Stockholm. Under 2012 har en framtida vision 

för fastigheten tagits fram, det vill säga hur den 

kan utvecklas med nya byggrätter och effektivi

seringar inom befintliga byggnader. 

HyRESINTÄKTER
Koncernens hyresintäkter för år 2012 uppgick till 1  631  (1  592)  Mkr, en ökning med 2  procent 

jämfört med 2011. Det förklaras huvudsakligen av tillkommande hyra för avslutade projekt samt den 

förvärvade fastigheten Tegeludden 8 i Stockholm.  Specialfastigheters hyresportfölj kännetecknas 

av långa avtal. Den längsta kontrakts löptiden är 25 år. Den genomsnittliga återstående löptiden 

i   hyresportföljen är 16,3  (16,2)  år. Kontraktsportföljens förfallo struktur framgår av diagrammet nedan.

”Flera 
 hyresgäster 
aviserar ett ökat 
lokal behov.”
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>>> 

Hyresintäkter kr/kvm
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Nya huvudkontoret för 
Säkerhetspolisen i Solna
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Driftsäkerhet i fokus
Eftersom många av våra fastigheter utgör en 

viktig samhällsfunktion är kraven mycket högt 

ställda när det gäller driftsäkerhet dygnet runt, 

året om. Vi jobbar ständigt med förbättringar 

och kvalitetssäkring inom detta område. För att 

säkerställa arbetet, och för att prioritera ett nära 

samarbete med våra kunder, har vi till största 

delen egenanställd driftpersonal. Utöver vår 

egen personal samarbetar vi även med specialis

ter inom olika områden. En trygg drift säkerstäl

ler vi genom god planering, där vårt fastighets

system för drift och underhåll är ett stöd för våra 

driftansvariga. Hanteringen och rutinerna på 

plats kan många gånger vara mer tidskrävande 

för våra medarbetare eftersom säkerhetstänkan

det alltid kommer i första hand.  

Driftkostnader
Driftkostnader avser kostnader för att upp

rätthålla funktionen hos en byggnad. El, vär

me och vatten utgör Specialfastigheters störs

ta driftkostnader. I driftkostnader ingår även 

kostnader för bland annat driftpersonal, snö

röjning, markskötsel, myndighets besiktningar 

och sophämtning. Vi arbetar målmedvetet för 

att minska energianvändningen  genom drift

optimering och driftuppföljning. Kostnader

na för fastighetsdrift under 2012 uppgick till 

273  (271) kronor per kvadratmeter.

 

Underhållskostnader
Underhållskostnader avser kostnader för 

åtgärder som görs för att återställa en bygg

nad till ursprunglig standard och funktion. 

 Specialfastigheter skiljer sig från många andra 

fastighetsbolag eftersom vårt åtagande även 

inbegriper inre underhåll samt övriga säker

hetshöjande installationer.

Under året har vi utfört en förnyad underhålls

inventering på merparten av våra fastigheter. 

Det ger oss en möjlighet att säkerställa den 

långsiktiga underhållsplanen, så att vi får full 

kontroll på våra underhållskostnader. Under

hållskostnaderna kan planeras så att vi får en 

jämn påverkan på resultatet. För att ha en god 

kontroll på våra underhållskostnader planeras 

de långsiktigt i vårt fastighetssystem för drift 

och underhåll.

 

Våra underhållskostnader 2012 uppgick till 

217  (199) kronor per kvadratmeter. Av dessa har 

vi enligt IFRSregler aktiverat 173  (159)  kronor 

per kvadratmeter. 

miljöbyggnad en lönsam investering
Utöver energiförbrukning är miljöpåverkan 

vid ny och ombyggnation ett av våra vikti

gaste områden att arbeta med för att minska 

vår miljöpåverkan, på kort och lång sikt. 

Specialfastigheter arbetar med klassnings

systemet Miljöbyggnad för att minska miljö

belastningen vid byggnation där energi, inne

miljö och materialval beaktas. Under året 

har Specialfastigheter blivit medlemmar i 

 Swedish Green  Building Council, SGBC. Inom 

 Specialfastigheters fastighetsbestånd finns 

några byggnader som föranmälts för miljö

En effektiv fastighetsförvaltning  
är en trygghet för våra hyresgäster

217
kronor per kvadratmeter  uppgick 

våra underhållskostnader till 

 under  2012. 

En hållbar förvaltning i långsik
tigt hållbara byggnader är den 
gemensamma ambition som vi 
arbetar utifrån. Specialfastighe
ter skapar och förvaltar byggna
der som är socialt accepterade, 
långsiktigt ekonomiska och där 
miljöaspekterna är i fokus. Det 
pågår ett ständigt förbättrings
arbete som ger en ökad effekti
vitet och säkerhet.
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klassning och som vi förväntar oss att klassa. 

Under året har ett projekt påbörjats för att testa 

miljöklassningssystemet mot en av våra befint

liga byggnader. Vi utvärderar om systemet kan 

hjälpa oss att tydliggöra förbättringsmöjligheter 

i byggnaden.

miljö- och hälsofarliga material
Vi har nyligen avslutat vårt arbete med att sanera 

PCB i alla våra fastigheter. Då dessa byggnader 

uppfördes fanns inget system för att dokumen

tera de produkter som byggdes in i byggnaderna. 

Idag arbetar Specialfastigheter med ett verktyg 

för att välja byggnadsmaterial som är miljö och 

hälsomässigt bättre än andra likvärdiga pro

dukter på marknaden. Material valen sparas i 

en  digital loggbok. Det skapar möjligheter att 

identifiera inbyggt material på ett strukturerat 

sätt och på så vis spara både pengar och tid. 

Verk tygen används i våra ny och ombyggnads

projekt samt i delar av vår förvaltning. Målsätt

ningen är att alla ska göra aktiva val samt doku

mentera  produkterna. Våra intressenter  anser 

att det är viktigt att prioritera materialval utifrån 

ett miljö och hälsoperspektiv. 

energieffektiviseringsprojekt
Genom fortlöpande driftoptimering och 

 effektivisering av våra  fastigheters tekniska 

installationer uppnås energibesparingar. 

Drift optimering handlar om att få de teknis

ka installationerna i fastigheterna att 

Driftöverskott, kr/kvm

0908 11 1210

984
1 058

1 169 1 161
1 222

Fastighetsdrift, kr/kvm

0908 11 1210

240 232
255

271 273

Överskottsgrad, %

0908 11 1210

75,6 76,8 77,7 76,3 76,7

Underhållskostnader kr/kvm

0908 11 1210
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248

199 199
217

V Å R  F A S T I G H E T S F ö R V A L T N I N G

Ett ögonblick…

Tommy Svärd
Förvaltningschef

du brukar prata om en enhetlig för-
valtning. Vad menar du med det ?
En förvaltning där vi likriktar och jobbar 

på samma sätt över hela landet och tar lär

dom av varandra.  Det viktigt för oss att dra 

nytta av den breda kompetens vi har bland 

våra  förvaltare och drifttekniker från norr 

till  söder. Våra kunder ska få samma goda 

 service oavsett vart i landet man befinner sig. 

Det ger oss, och i förlängningen våra hyres

gäster, en stabil sits där vi vet vad som krävs 

och hur det ska genomföras. Vår nya organi

sation är ett stort steg i den riktningen. Och 

det faktum att Specialfastigheter har, och 

alltid haft, egna drifttekniker gör att vi hela 

tiden kan ha ett nära samarbete med våra 

 hyresgäster vilket tryggar en säker drift.

Hur ser framtiden ut?
I min nya roll ser jag fram emot att utveckla 

förvaltningsorganisationen. Då jag kommer 

att ha närhet till ledningsgruppen på före

taget, våra affärsområdeschefer, förvaltare 

och drifttekniker skapar det stora möjlig

heter att utveckla och effektivisera verksam

heten. Närmaste året har vi stort fokus på 

planering av vårt framtida underhåll, drift

säkerhet och drift optimering. Här finns såväl 

kostnads som miljöperspektiv. 

>>> 
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samverka så  effektivt som möjligt. Hälften av 

våra drifttekniker har under året gått en ut

bildning i detta.

Vi har under året genomfört flera vatten-

besparingsprojekt tillsammans med våra 

hyresgäster. Bland annat har strålsamlare 

i blandare och duschmunstycken bytts ut. 

Efter åtgärderna har vi gemensamt mins

kat förbrukningen med 5,2 procent på hela 

fastighets beståndet.

Ett annat exempel på energibesparingsprojekt 

har genomförts på anstalten Hall. Där har den 

totala energiförbrukningen minskat med 13 

procent jämfört med föregående år. Minskad 

energi förbrukning beror bland annat på effek

tivare styrning av belysningen, installation av 

nytt ventilationsaggregat med roterande vär

meväxlare samt tilläggsisolering av byggnad. 

Energiförbrukningen för 2012 redovisas per 

kvadratmeter uppvärmd yta benämnd Atemp. 

Detta innebär en ändrad redovisningsprincip 

jämfört med tidigare år.

minskat utsläpp av koldioxid
Specialfastigheter redovisar endast koldioxid

utsläpp från vår energianvändning samt 

före tagets resande. Vi har under året halv

erat utsläppen. Anledningen är att vi har bytt 

”Vatten-
besparing 
gav snabb 
 återbetalning.”

Utsläpp av koldioxid från vårt resande, ton

Flyg

1211 1211 1211 1211

Servicebil TjänsteresorHyrbil

33,5

4,54,6

92,9

77,7
72,3

96,0

13,9

energi källa för vår elförbrukning till ursprungs

märkt vattenkraft. Vårt övergripande miljömål 

är att minska våra utsläpp av växthusgaser så

som koldioxid. Målet för 2012 var 14  400 ton 

koldioxid och  resultatet blev  cirka  9  500 ton. 

Vår strategi med att ersätta våra oljepannor 

med förnyelsebara bränslen eller fjärrvärme 

har gett resultat. Under året har vi fördubblat 

 energianvändningen från förnyelsebara bräns

len. En annan spännande aktivitet är de vind

mätningar som ska göras på fastigheten Långa

näs, för att utreda om en  eventuell etablering av 

vindkraftverk. Klimat kampanjen, en  aktivitet i 

samarbete med våra kunder, har också givit ett 

gott resultat under året.

Vår målsättning är att under det kommande 

året kartlägga och beräkna vårt totala utsläpp 

av koldioxid enligt GHGprotokollets rikt

linjer (Greenhouse Gas Protocol), vilket är god 

 redovisningssed för att kommunicera klimat

påverkande gaser. Det här är vårt första steg i 

en heltäckande klimatstrategi.

Ökat resande med tåg
Vi strävar efter att nyttja telefon och video

konferenser där det är möjligt för att minska be

hovet av resor. Trots det har vi i jämförelse med 

föregående år ökat det totala utsläppet av kol

dioxid från vårt resande med 10,5   procent. Det 

beror på att utsläppen har ökat från flyg- och bil

resor. Samtidigt reser vi allt mer med tåg vilket 

ger minimala utsläpp av klimat påverkande kol

dioxid. Under 2012 gjorde vi 1  717 tågresor, en 

ökning med 480 resor jämfört med året innan. 

>>> 
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Vattenförbrukning, l/m2

11 1210

687,8
650,0

616,5

Våra hyresgästers vattenförbrukning har under året 
minskat med 5,2 procent jämfört med föregående 
års förbrukning. Detta är ett resultat av många fram-
gångsrika vattenbesparande åtgärder i främst våra 
fastigheter i södra delen av Sverige.

V Å R  F A S T I G H E T S F ö R V A L T N I N G

Elförbrukning, kWh/m2

11 1210

122,7
118,9 113,6

Värmeförbrukning, kWh/m2

11 1210

110,1 107,6 103,3

Specialfastigheters totala elförbrukning har under året 
minskat med 4,4 procent jämfört med föregående 
år. Några av de åtgärder som genomförts och som 
resulterat i energibesparing är effektivare styrning 
av belysning, installation av nya energieffektiva 
 ventilationsaggregat och driftoptimering.

Värmeförbrukningen har minskat med 4 procent från 
föregående år och likställd yta. Detta har uppnåtts 
bland annat genom driftoptimering och injustering 
av värmesystem. Värmeförbrukningen har graddags-
korrigerats vilket innebär att det 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.

Miljömål Resultat 2012 Måluppfyllnad

Energi
Minska vår förbrukning av el 6  % 
och värme 3 %, jämfört med 
föregående år.

Elförbrukningen 
har minskat med 
4,4 %.
Värmeför
brukningen har 
 minskat med 4 %.

  Vi minskar vår förbrukning av 
värme och el. Vi har uppnått vårt 
värme förbrukningsmål för 2012. 
 Målet  för  elförbrukning uppnås inte.

Klimat
Minska våra CO2 med 8 % 
 jämfört med  föregående år.
Mål 2012: 14 400 ton CO2.

9 536 ton CO2.   Vi minskar våra direkta utsläpp 
(energi användning) medan vi ökar 
våra indirekta utsläpp (resor). Totalt 
sett har vi uppnått vårt mål  för 2012.

Vattenanvändning
Minska vår användning av 
vatten med 6 %, jämfört med 
 föregående år.

Vattenförbrukning 
har minskat med 
5,2 %.

  Vi minskar vår förbrukning av 
vatten, men uppnår inte vårt mål för 
2012.

Giftfri miljö
Minska användningen av giftiga 
material och ämnen. Använda 
miljödatabasen som verktyg i 
alla  projekt.

under året har vi 
haft 44 pågående 
projekt varav 
databasen har an
vänts i 12 projekt.

  Arbete pågår. På ett år har antalet 
projekt i databasen ökat med 40 %. 
under året har även delar av förvalt
ningen börjat använda databasen.

Vi arbetar med att kartlägga vår avfallsproduktion, därefter kommer 
uppföljning av avfallsmängder att presenteras.

 = Målet uppfyllt     = Målet delvis uppfyllt     = Målet ej uppfyllt

utsläpp* (ton CO2) 
 2011 2012

Utsläpp per m2 0,017 ton CO2 (Atemp) 0,008 ton CO2 (Atemp)
Utsläpp per anställd 176,9 ton CO2/anställd 81,5 ton CO2/anställd

*Beräkning av koldioxidutsläpp har endast genomförts på energiförbrukning (fjärrvärme, el och egna 
 oljepannor) samt personalens resor (flyg, tåg, tjänstebilar, servicebilar och personalens bilar i tjänst).
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Specialfastigheter äger och förvaltar totalt 119 (122) fastigheter 
 fördelade på tre affärsområden. Geografiskt har fastigheterna 
en spridning över hela landet. 

Fastigheter från norr till söder

Uthyrningsgrad, %

0908 11 1210

99,0 99,0 98,2 98,6 98,7

Marknadsvärde fastigheter, Mkr

0908 11 1210

12 530

15242
16 171

17 230
18 712

Kriminalvård

Våra affärsområden:

Försvar och rättsväsende

Institutionsvård och övriga specialverksamheter

Huvudkontoret
i Linköping 

Kontoret
i Sundsvall

Kontoret
i StockholmKontoret

i Örebro

Kontoret    
i Borås

Kontoret 
i Lund

Sammanställning per affärsområde

  Antal fastigheter Antal byggnader Tomtareal, kvm Lokalarea, kvm

Kriminalvård 51 602 9 234 561 458 080
Försvar och rättsväsende 8 22 499 995 323 153

Institutionsvård och  
övriga specialverksamheter 60 767 10 794 262 328 297
Summa 119 1 391 20 528 818 1 109 530

Nyckeltal per affärsområde

  kriminalvård Försvar och Institutionsvård och koncern
   rättsväsende specialverksamheter

Hyresintäkter, kr/m² 1 527 1 877 984 1 472
Energi, bränsle, vatten, kr/m² 204 115 113 153
Fastighetsdrift övrigt exkl  
hyresgästanpassning, kr/m² 114 93 159 120
Underhåll, kr/m² 291 170 174 217
Driftsöverskott, kr/m² 1 258 1 638 709 1 222

Våra 5 största fastigheter

Fastighet kommun Affärsområde Lokalarea, kvm

Kronoberg Stockholm Försvar och rättsväsende 163 000
Tre Vapen Stockholm Försvar och rättsväsende 66 458
Anstalten Kumla Kumla Kriminalvård 50 963
Högkvarteret Stockholm Försvar och rättsväsende 40 723
Anstalten Hall Södertälje Kriminalvård 38 261
Summa lokalarea, kvm 359 405
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Ett ögonblick…

Paula Spång
Fastighetsförvaltare

Hur ser du på din roll som 
 fastighetsförvaltare?
Att arbeta som fastighetsförvaltare är väldigt 

stimulerande. Området är brett och jag ansva

rar för allt från budgetarbete till personalan

svar. Vi har ett stort fokus på drift och under

håll och självklart så är relationen till kunden 

otroligt viktig. Det krävs ett genuint intresse 

och förståelse för deras verksamheter för att 

underlätta samarbetet på flera plan som båda 

parterna har nytta och glädje av. Jag  ansvarar 

för bland annat fastigheter i Linköping, Norr

köping och Frövi, vilket innebär en hel del 

 resor. Jag vill vara ute på plats, dels för att 

träffa  kunderna och med arbetarna, dels för att 

besöka fastigheterna.

Hur kan samarbetet med 
 hyres gästerna se ut?
Förutom de planerade kundmötena  under 

året, sker en hel del vardagliga möten och 

riktade aktiviteter. Vi har bland annat 

 genom fört en framgångsrik energikampanj 

med  Kriminalvården. Vi genomför Syste

matiskt Brandskyddsarbete (SBA), vilket är 

extra viktigt med tanke på våra hyresgästers 

speciella verksamheter. Vi har gemensamma 

utbildningar med våra hyresgäster, vilket är 

mycket uppskattat. 
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Redovisning enligt GRI
Vårt hållbarhetsarbete ger förutsättningar 

för ett långsiktigt värdeskapande i företaget 

med fokus på rätt frågor. Specialfastighe

ters  hållbarhetsredovisning är integrerad i 

 års redovisningen 2012 och det är femte året 

som bolaget upp rättar en hållbarhetsredo

visning, enligt riktlinjerna  Global Reporting 

Initiative (GRI), G3. Vi redovisar på nivå C+. 

Utifrån företagets strategier och mål med be

aktande av våra intressenters synpunkter har 

vi gjort en väsentlighetsanalys och bedömt 

vilka indikatorer och områden som är viktiga 

för företagets verksamhet och relevanta att re

dovisa. Se GRIredovisningen på sid 104.

Mångfald

Anti 
korruption

Arbets 
villkor

Miljö

Jämställdhet

Affärs 
etik

Hållbart 
 företagande

Ansvarsfullt företagande  
för hållbar utveckling

Ökade krav från om världen 
gör att hållbarhets frågorna 
blir allt viktigare. Som 
statligt bolag ska 
 Specialfastigheter 
vara ett föredöme 
i   arbetet för en hållbar 
 utveckling. 

Hållbar utveckling innebär för Special

fastigheter en samtidig strävan att uppnå lång

siktig ekonomisk tillväxt, miljö mässiga förbätt

ringar och socialt ansvar och att dessa intressen 

samverkar och integreras i verksamheten. En 

långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning betyder 

att varken människor eller miljö ska påverkas 

negativt av vårt arbete.

Vi vill skapa och förvalta byggnader som stöd

jer våra hyresgästers verksamheter och som är 

 socialt accepterade, långsiktigt ekonomiska samt 

där miljöperspektiv har genomsyrat alla beslut. 

Det är vad vi benämner som hållbara byggnader.

Hållbart företagande handlar om att ”skapa vär

de”. Specialfastigheters hållbarhetsarbete är av 

strategisk betydelse för att nå våra övergripande 

ekonomiska avkastningskrav. Att arbeta hållbart 

och ansvarsfullt i vårt dagliga arbete bidrar till 

att Specialfastigheter blir ett långsiktigt lönsamt 

företag även i framtiden. 

ekonomiskt ansvar
Specialfastigheter ska skapa 

”värde” både för företaget och 

för våra intressenter ur ett lång

siktigt  perspektiv.

Våra fastigheter skall genom sin ut

formning stödja och underlätta våra 

hyresgästers verksamhet.

Socialt ansvar
Vi ska genom god affärsetik upprätt

hålla hög trovärdighet, både inom företaget 

och mot våra intressenter. Alla medarbetare 

tar ansvar för ett agerande som motverkar 

 korruption.

Vår uppfattning är att verksamheten stärks 

och utvecklas genom mångfald och vårt jäm

ställdhetsarbete syftar till att skapa lika villkor 

för alla anställda i fråga om arbete, anställ

nings och arbetsvillkor samt utvecklings

möjligheter. 

För Specialfastigheter är det viktigt att medar

betarna ges möjlighet att individuellt och ge

nom samverkan utöva inflytande på det egna 

arbetet och på företagets verksamhet.

Våra fastigheter ska inge trivsel, inspiration 

och stöd för såväl enskilda individer som 

hyres gästens verksamhet. 
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miljöansvar
Vi arbetar för att miljöhänsyn ska genomsyra 

alla delar av vår verksamhet. Under året har 

vår miljöutredning färdigställts. I den redo

visas hur Specialfastigheter påverkar miljön 

samt vilka förbättringsmöjligheter vi har. Som 

fastighets ägare påverkar vi miljön främst 

genom vår energiförbrukning, våra val av 

 material och kemikalier samt genom det avfall 

som vi producerar. Vårt ansvar för miljön ba

seras på vår miljöpolicy och våra miljömål. För 

att förbättra vårt miljöarbete pågår ett arbete 

med att komplettera Specialfastigheters verk

samhetsledningssystem, med miljö ledning en

ligt ISO 14001.  Ambitionen är att skapa syste

matik i miljö arbetet med instruktioner och 

förutsättningar för att minska vår miljöpåver

kan ytterligare.  

A N S V A R S F u L L T  F ö R E T A G A N D E
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Specialfastigheters viktigaste 
intressenter är grupper som 
 påverkas av företagets verk
samhet och grupper vars 
handlingar kan påverka vår 
verksamhet. Våra intressenter 
har ett väsentligt inflytande på 
vilka hållbarhetsaspekter vi ska 
fokusera på. Genom att ha ett 
gott  samarbete och dialog med 
intressenterna kan vi förbättra 
vårt hållbarhetsarbete. 

Under 2012 har Specialfastigheter genomfört 

en aktivitet där våra viktigaste intressenter har 

kartlagts utifrån hur de påverkar Specialfastig

heter och hur vi påverkar dem. 

dialog leder till förbättringar
Vi har under 2012 valt att göra en fördjupad 

intressentdialog med några utvalda hyres

gäster. Dialogen har varit kvalitativ och skett 

via intervju med 10 stycken utvalda personer 

i chefs befattning hos våra största hyresgäster. 

 Frågorna formulerades utifrån vår verksamhet 

av representanter inom bolaget. Vår  avsikt är 

att med jämna tidsintervaller, genomföra denna 

typ av dialog med våra viktigaste  intressenter. 

Vi lyssnar på våra intressenter

Resultat av intressentdialog
Vid de tidigare intressentdialogerna som genom

fördes 2009 och 2010 svarade våra intressenter 

att hållbart byggande, energieffektivisering samt 

skapande av trygga och säkra miljöer i våra fastig

heter var de viktigaste hållbarhets aspekterna. 

Analysen av årets dialog visar att dessa områden 

är fortsatt prioriterade. Vi kan också se att två 

områden, giftfria miljöer i byggnader samt anti

korruption, har blivit allt viktigare i jämförelse 

med de tidigare intressentdialogerna. Det visar 

att den satsning som vi gör avseende miljöklass

ning av byggnader ligger rätt i tiden. I  branschen 

har många fall av korruptionsanklagelser upp

märksammats senaste tiden och fokus på detta 

har ökat markant i samhället, vilket också visar 

sig i vår intressentdialog. 

Våra kärnvärden – rätt i tiden
Alla intressenter ansåg att våra  kärnvärden 

stämde väl överens med hur de uppfat

tar  Specialfastigheter. Några intressenter 

 reflekterade över utvecklingen som Special-

fastigheter har haft under 2012 med ett ökat 

fokus på   Säkerhet. Vi behöver dock  arbeta 

vidare med att förstå alla våra hyres gästers 

säkerhets tänkande. Det som våra intressen

ter ansåg viktigt avseende LångSiktighet 

var bland annat att vi skapar byggnader som 

 håller över lång tid, att vi arbetar för långsik

tig samverkan och att vi genom vårt långsiktiga 

arbete med hyresrelationer,  underhållsplaner 

med mera skapar trygghet och säkerhet. Vad 

det gäller vårt kärnvärde  närhet, kommen

terade några av våra intressenter att den nya 

organisationen inom Specialfastig heter  skapar 

möjlig heter till  förbättrad dialog.  Närhet 

 skapar även  möjligheter till Samverkan 

som är vårt fjärde kärnvärde. Samverkan ansåg 

våra intressenter som viktigt, speciellt för att 

 skapa och  bibehålla en långsiktig relation. Våra 

 intressenter vill vara delaktiga och ser gärna att 

det finns en kontinuerlig  dialog lokalt,  regionalt 

och  centralt. 

”Giftfria  miljöer 
i  byggnader samt 
anti korruption, 
har  blivit allt 
 viktigare.”
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Under 2012 har Specialfastig
heter  genomfört en aktivitet där 
våra  viktigaste intressenter har 
kartlagts  utifrån hur de påverkar 
Special fastigheter och hur vi 
påverkar dem.

Våra två viktigaste 
 intressenter:

  Kund

  Medarbetare

Våra  viktigaste
intressenter

Så kommunicerar vi

PÅ
VE

Rk
A

R 
SP

EC
IA

LF
A

ST
IG

H
ET

ER

PÅVERkAS AV SPECIALFASTIGHETER

Finansiella 
 intressenter

Kapitalmarknaden/ 
Börsen/Rating institut:
kvartalsrapporter, 
årsredovisning samt 
regel bunden kontakt 
med   banker.

samhälle 
Medborgare:  
Extern hemsida och års
redovisning.
Kommuner:  
Rapportering, ansökningar 
och rådgivning.
Övriga myndig heter:  
kontakt med departement, 
andra myndigheter och 
politiker i olika frågor.

ägare

utövar rösträtt vid års
stämman,  dialog via 
styrelseord förande och 
ägarens riktlinjer.

KUnD

Hyresgäster:
Daglig förvaltning, 
 felanmälan, hyresgäst
möten, kund enkät, 
årsredovisningen, 
extern hemsida och 
informations material.

meDarbetare

utvecklings samtal, 
med ar betarenkät, 
kompetens utveck ling, 
personal konfe renser, 
 intranät, lönesamtal och 
avslutande samtal.
Fackliga:
Central facklig sam verkan, 
arbets miljö kommitté

Fastighetsbranschen

Nätverk med andra offentliga fastighets ägare samt 
andra branschnätverk. Deltagande i mässor och 
seminarier. Dialog kring specifika frågor med andra 
aktörer.

leverantörer

Externa konsulter:
Dialog och rådgivning kring specifika frågor, t.ex.  tekniska och 
administrativa.
Entreprenörer:
upphandlingar, projekt möten och seminarier.

KonKUrrenter

Deltagande i branschnät
verk. Omvärldsanalys. 
kontakt i samband med 
transaktioner.

Finansiella 
intressenter

Samhälle

kund

Med
arbetare

Fastighets 
branschen

Leveran
törer

konkur
renter

ägare

1 
  Giftfri miljö i våra 
 byggnader

 Antikorruption

2 

  Jämställdhet och 
mångfald

3 
  Miljö och  sociala 
krav på våra 
 leverantörer

4 
 Energibesparing

5 

  Förnyelsebar  
energi

  Minskade utsläpp 
av koldioxid

6
 Avfallsfrågor

  Miljöklassning 
av    byggnader

Rangordning av frågorna från mycket viktiga till viktiga

Alla intressenter anser att samtliga områden är ”Mycket viktiga” eller ”Viktiga”. 
Ingen av  frågorna besvarades som ”Inte viktig”.

V Å R A  I N T R E S S E N T E R
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Strategiskt HRarbete stärker 
företagets varumärke

Målsättningen med HRarbetet 
på Specialfastigheter är att 
skapa ett långsiktigt hållbart 
 företag. Det gör vi bland annat 
genom att fokusera på kompe
tens, utveckling, motivation och 
hälsa. På så sätt höjs företagets 
produktivitet, eftersom det går 
att se vinster i en effektivare och 
mer kvalitetssäkrad verksamhet. 

attraktiv arbetsgivare 
Specialfastigheter ska vara en känd och att

raktiv arbetsgivare i vår bransch. I företagets 

personalpolicy tydliggörs att medarbetarna 

ska få möjlighet att individuellt och i grupp 

utöva inflytande, dels på det egna arbetet och 

dels på företagets verksamhet. Ett systema

tiskt  arbetsmiljöarbete, samverkan, delaktighet 

och   medbestämmande, medarbetarutveckling, 

kommunikation samt individuell lönesättning 

gör detta möjligt. Verksamheten styrs utifrån 

företagsövergripande mål, som har arbetats 

fram i  affärsplanarbetet samt i personliga 

 utvecklingssamtal. 

Ny kundorienterad organisation 
Året har framför allt präglats av en omorganisa

tion som trädde i kraft den 1 januari 2013. Spe

cialfastigheters kärnverksamhet har delats upp i 

två delar, en kundorienterad del som har ansvar 

för våra hyresgäster och en utförande del som 

ansvarar för förvaltningen. Syftet med organi

sationsförändringen har varit att få ett enhetligt 

arbetssätt inom hela  företaget. Vi prioriterar ett 

ökat fokus på våra hyresgäster med mer resur

ser. Dessutom vill vi komma ett steg närmare att 

bli en lärande  organisation med beredskap för 

nya utmaningar och förändringar. Under året 

har fokus legat på att stötta arbetet med omor

ganisationen och mycket tid har ägnats åt detta. 

etikfrågor i fokus 
Genom god etik och moral skapas trovärdighet, 

både inom företaget och ut mot hyresgäster och 

samhälle. Varje anställd får i sin introduktion 

information och utbildning i vårt etikprogram 

som ett led i att alla medarbetare ska förstå och 

känna trygghet i hur vi ska agera. De etiska frå

gorna är alltid i fokus och har diskuterats under 

året i hela företaget, för att öka med vetandet 

kring främst korruption. Löpande görs gransk

ningar och kontroller av våra processer i syfte 

att identifiera eventuella oegentligheter. Under 

året har ett arbete påbörjats för att implemen

tera ett så kallat visslarsystem, det vill säga  en 

kanal för anonym rapportering.

Nöjda medarbetare
Under året genomfördes medarbetarunder

sökningen nöjd medarbetarindex (NMI) med 

en svarsfrekvens på 98 procent. Medarbetar

nas totala nöjdhet med sin arbetssituation, 

 arbetskamrater och chefer har sammanställts 

i företagets NMI. Årets totala NMI är 73 av 

maximalt 100, vilket är ett starkt index, trots 

en marginell försämring jämfört med 2010 års  

resultat på 74. 

Undersökningen visar att en majoritet av med

arbetarna är motiverade och nöjda med sin 

arbetssituation och de utvecklingsmöjligheter 

som erbjuds. Samarbetet med arbetskamrater 

och närmaste chef samt stämningen på arbets

platsen får höga betyg. Det som kan förbättras 

är arbetssituationen i form av balans mellan 

arbete och fritid. Dessutom kan arbetsbelast

ning och arbetsfördelning bli bättre. Här ser vi 

organisationsförändringen som ett viktigt >>>

”Specialfastig-
heter ska vara 
en känd och 
attraktiv arbets-
givare i vår 
bransch.”
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M E D A R B E T A R E
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led i att förbättra detta. Företagets olika avdel

ningar har bearbetat och diskuterat resultatet, 

för att få fram fler värdefulla förbättringsåtgär

der för verksamheten. 

Framtidens kompetensförsörjning 
Drygt 10 procent av våra medarbetare uppnår 

pensionsålder/fyller 65–67 år under de när

maste fem åren. Specialfastigheter planerar 

för ersättningsrekryteringar, för att inte tappa 

ovärderlig kompetens och erfarenhet. Special

fastigheter är positiva till kompetensutveckling 

och vi behöver framöver arbeta mer strukture

rat med detta för att säkerställa så att vi har rätt 

kompetens i framtiden. 

Jämställdhet- och mångfaldsarbetet 
I Specialfastigheters arbete kring jämställdhet 

och mångfald strävar vi efter en jämnare köns

fördelning och etnisk mångfald inom olika 

yrkesområden och på olika nivåer i företaget. 

Vid varje rekrytering arbetar vi för att främja 

jämställdhet och mångfald. Under de senaste 

tre åren har vi fått en något jämnare könsför

delning. Idag är vi 27 (23) kvinnor och 90 (88) 

män. Styrelsen har en jämn fördelning mellan 

könen, fem kvinnor och fem män. 

Våra medarbetare ska kunna kombinera 

 arbetsliv med privatliv. Under 2012 har 30 (25) 

medarbetare varit lediga med stöd av föräldra

försäkringen, 20 (16) män och 10 (9) kvinnor. 

Inga fall av diskriminering har rapporterats. 

Årets medarbetarundersökning visar att vi 

verkar för jämställdhet (index 80) samt motver

kar mobbing och diskriminering  (index   83).

arbetsmiljö 
Vi strävar efter att arbetsmiljöarbetet ska bli 

ännu mer systematiskt och proaktivt.  Under 

året har ett incidentrapporteringsystem im

plementerats. Systemet togs i drift i juni och 

sedan dess har 13 arbetsmiljörelaterade inci

denter rapporterats. Ingen av dessa har lett till 

någon arbetsskadeanmälan. 

Frisknärvaro 
Frisknärvaron för 2012 var 97,98 (97,91) 

procent. Företagets mål för 2012 var att 

frisknär varon skulle vara minst 97,00 procent 

och samma mål gäller för 2013. Alla med

arbetare omfattas av en vårdförsäkring som 

innebär snabb tillgång till vård och troligen 

även en snabbare återgång i tjänst efter sjuk

dom.  Företaget ser även positivt på ”må bra” 

 aktiviteter. Medarbetarna har ett årligt frisk

>>>
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Ett ögonblick…

Christina Burlin
Ny HRchef sedan hösten 2012

Vilka frågor är allra viktigast för 
 Specialfastigheter när det gäller Hr? 
Eftersom arbetet är relativt nytt för min del, 

vill jag gärna skapa mig en ordentlig överblick 

och få mer kunskap innan jag uttalar mig alltför 

tvärsäkert. Men en nyckelfråga är absolut kom

petensförsörjning. Specialfastigheter måste ha 

rätt kompetens idag och i framtiden så att vi 

kan uppnå våra mål. 

Vad ligger med i planerna för 2013? 
Företagets HRarbete står inför en förändrings

resa där vi under året fokuserar på några punk

ter, för vi kan inte göra allt samtidigt. Men klart 

är att vi prioriterar ledarutveckling. Det handlar 

om att skapa en ledarstrategi. Hur är morgonda

gens ledare? Vad krävs av dem? Hur hanterar vi 

dessa frågor utifrån jämställdhet och mångfald? 

Med bland annat dessa svar som grund utveck

lar vi företaget. Vi kommer också att se över vår 

 introduktion till nyanställda. Målsättningen är 

att förmedla en kunskap kring vårt varumärke 

och vår företagskultur. Vi vill också fokusera på 

en ökad affärsmässighet i alla våra funktioner. 

Vilka områden brinner du  
allra mest för? 
Utan tvekan utvecklingsfrågor! För mig är 

det viktigt att lyfta HRarbetet till en mer 

 strategisk nivå, för att skapa förutsättningar för 

att Special fastigheter ska kunna bli ännu mer 

 effektivt och framgångsrikt. Specialfastigheter 

är en attraktiv arbetsgivare. Men vi vill bli ännu 

bättre, speciellt nu när fastighetsbranschen står 

inför stora rekryteringsbehov. Då handlar det 

om employer branding (attraktiv arbetsgivare) 

och hur vi ska marknadsföra oss. 2013 kommer 

att bli ett spännande år! 

M E D A R B E T A R E

vårdsbidrag och har själva anordnat gemen

samma aktiviteter. 

könsfördelning per enhet

Befattning Kvinnor män Totalt
Vd 0 1 1
Ekonomi och finans 4 2 6
Verksamhetsstöd 6 3 9
Ledningsstöd 4 2 6
Verksamhet och teknikutveckling 1 2 3
Fastighet och förvaltning 11 75 86
Projekt 1 5 6
Totalt 27 90 117

Konsulter har exkluderats från totalen i denna tabell. 
2 kvinnor och 7 män kan adderas till projekt, varav en 
är deltidsanställd. Ledningen bestod av 1 kvinna och 
7  män. Styrelsen bestod av 5 kvinnor och 5 män.
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Specialfastigheter tillhör ett av de företag inom fastighetsbranschen 
som har en mycket stabil finansiell situation. Vi följer den ekonomiska 
utvecklingen noga för att även trygga vår position inför framtiden. 

En aktiv finansförvaltning

året som gått
Första kvartalet 2012 steg den långa räntan 

svagt. Men under sommaren kom skuldkrisen 

i Europa i fokus samtidigt som konjunkturen 

mattades av. Det fick till följd att den långa 

räntan slutade på en lägre nivå än vid årets 

början. Kreditspreaden uttryckt som skillna

den mellan statsobligation och bostadsobliga

tion minskade med 1 procent under året. Riks

banken sänkte styrräntan till 1 procent i slutet 

av året, eftersom lågkonjunkturen fördjupades 

och arbetslösheten steg.

utsikter för 2013
Bankernas prognoser pekar på att Riksbanken 

troligen sänker sin styrränta till 0,75 procent 

och håller räntan låg under hela 2013. Arbets

lösheten kommer troligen att stiga och först i 

slutet av 2013 väntas tillväxten öka och åter

hämtningen påbörjas. I början av året kom

mer ECB att dra tillbaka sitt likviditetsstöd till 

europeiska banker. Det kan innebära att den 

goda  likviditet som funnits på marknaden un

der 2012 blir lägre.

mål och strategier
Specialfastigheter bedriver en aktiv finans-

förvaltning som ska eftersträva ett stabilt 

ränte netto kopplat till affärsverksamhetens 

mål. Genom en finanspolicy har styrelsen fast

ställt ramar och regler för finansförvaltningen. 

 Finansieringsverksamhetens mål är att:

  begränsa de finansiella riskernas negativa 

 resultateffekter.

   säkerställa tillgång till erforderlig finansiering 

till  rimlig kostnad.

  styra de finansiella riskerna enligt policyn.

   säkerställa riskhanteringen avseende kontroll 

och  rapportering.

 

Vi minskar finansieringsrisken genom att 

 sprida kapitalbindningen på olika år och genom 

 kreditlöften som täcker närmaste årens förfall av 

certifikat och obligationer. Volymen för kredit-

löftena är oförändrad mot föregående år men nya 

kreditlöften med två banker och olika avtalstider 

har under året upphandlats. En ökning av  volym 

i obligationer har skett under 2012 eftersom 

 kreditspreaden har gått ner under året. 

Belåningsgrad, %

0908 11 1210

54,0
59,0

56,0 54,0 52,0

Finansnettots utveckling, Mkr

0908 11 1210

257
233 243
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Ränteutveckling, %
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Stibor 3 mån

5%

%

 
 
 

0908 11 1210

Räntebärande skulder, Mkr

0908 11 1210

6 813

9 018 9 021 9 273
10 088

Lånefacilitet och rating

Lånefacilitet Rating Ram utnyttjat Finansiella åtaganden

Deposition enligt CSA - - 49 -
Checkkredit - 1 000 -191 Ägarklausul
Kreditlöfte  500 0 Ägarklausul
Kreditlöfte  2 500 0 Ägarklausul
Kreditlöfte  500 0 Ägarklausul
Företagscertifikat A-1/K1 4 000 1 500 Ägarklausul
MTN AA+ 10 000 7 435 Ägarklausul
PP AA+ 1 025 1 025 Ägarklausul
Reversfordran   169 169 
Totalt	 	 19 356	 9 649
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F I N A N S I E R I N G

Nyckeltal

  2008 2009 2010 2011 2012

Räntetäckningsgrad, ggr 3,7 4,1 3,8 3,1 4,7
Räntebärande skuld, Mkr 6 813 9 018 9 021 9 273 10 088
Snittränta, % 4,6 3,7 3,5 3,5 3,1
Räntebindningstid 31/12, år 4,7 4,0 4,3 3,4 2,9
Kapitalbindningstid 31/12, år 4,5 3,6 3,5 3,7 3,8

 Belopp  Löptid

 75 Mkr 1,66 år
 250 Mkr 1,5 år
 300 Mkr 1,5 år
 300 Mkr 2,5 år
 200 Mkr Knappt 3 år
 200 Mkr 3 år
 250 Mkr 3,5 år

 Belopp  Löptid

250 Mkr 3,5 år
 150 Mkr 4 år
 200 Mkr 4 år
 300 Mkr 5 år
 250 Mkr 6,5 år
 200 Mkr 7 år
 130 Mkr 12 år

Obligationsemissioner under 2012

Ett ögonblick…

Hans Hahn
CFO

Specialfastigheter sägs ha en stabil 
sits. på vilket sätt?
Vi nämner ofta att vi är ett stabilt företag, 

som står starka även när konjunkturen 

svänger. Och det stämmer. Anledningen är 

våra hyresgäster. Vi har stora, trygga kunder, 

där vi har fått förtroendet med långsiktiga 

avtal. Det ger en eftertraktad marknadssits, 

något som vi inte minst ser idag då intresset 

för samhällsfastigheter ökar. Under senaste 

tidens oro och förändring på bankmarkna

den får allt fler söka kapital på annat håll. För 

Specialfastigheter fortsätter tillgången på 

finansiering vara stabil, allt från banker till 

kapitalmarknaden. Marknadsräntorna håller 

fortsatt historiskt låga nivåer, vilket ger ett 

bättre finansnetto. Vår fortsatt starka rating 

är en viktig fördel.

Varför är samverkan viktigt?
En finansiell stabilitet bygger på en sam verkan 

mellan flera parter. Vi har goda relationer 

med våra intressenter och med våra kunder, 

som ska känna sig trygga med oss. Det skapas 

 genom god kommunikation och transparens. 

Vi har en bra beredskap för kommande utma

ningar och investeringsbehov genom en konti

nuerlig dialog med banker, ratinginstitut samt 

investerare på kapitalmarknaden. 
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Marknad

låg risk hög risk

Specialfastigheters verksamhet påverkas av våra 

hyresgästers behov av lokaler och tjänster.  Beho

vet hos hyresgästerna är beroende av utvecklingen 

i svensk ekonomi samt aktuella förutsättningar hos 

respektive myndighet/hyresgäst.  

låg risk hög risk

Merparten av Specialfastigheters hyreskontrakt är 

tecknade med offentliga verksamheter med långa 

hyreskontraktslöptider. Den genomsnittliga åter

stående löptiden för kontraktsportföljen är 16,3 år. 

Detta innebär en långsiktig trygghet för bolaget. 

Hyresintäkterna är säkrade för en längre tid med 

kreditvärdiga hyresgäster med obefintlig kreditrisk. 

Specialfastigheters fastighetsbestånd har mycket 

låg vakans. Vakansen uppgick till 1,3 procent 

under 2012. Uthyrningsläget kommer vara fortsatt 

 positivt med fortsatt låga vakanser för 2013.

låg risk hög risk

Underhållskostnader planeras så att vi får en jämn 

påverkan på resultatet, men även en möjlighet att 

anpassa oss till andra resultatpåverkande poster. För 

att ha en god kontroll på våra underhållskostnader 

planeras de långsiktigt i vårt tekniska fastighets

system för drift och underhåll. Underhållskostnader

na ligger på en relativt hög nivå. Inom kommande 

affärsplaneperiod planeras stora underhålls åtgärder 

att utföras på vissa anstalter i framförallt södra 

Sverige. Dessa åtgärder ska ställas i relation 

till  alternativet att bygga nya effektiva enheter. 

 Planeringen av underhållsåtgärderna och investe

ringarna sker i nära samråd med hyresgästerna och 

i  enlighet med upprättade samarbetsavtal.

Hyresutveckling

låg risk hög risk

Vår marknad består i huvudsak av hyresgäster som 

genom sin kärnverksamhet bidrar till ett tryggt och 

säkert samhälle. Vi ska förse dem med generella 

och effektiva lokaler samt god service. Tillsammans 

med flera av våra hyresgäster sker nu ett viktigt 

arbete att hitta goda lokallösningar som ger bästa 

totaleffektivitet med långsiktigt låga kostnader.

Investeringar

låg risk hög risk

Investeringar i specialanpassade lokaler sker först 

efter det att vi har tecknat långa kontrakt, som kan 

motivera investeringen. Köp och försäljningar av 

fastigheter sker för att kunna erbjuda rätt lokaler 

i  ett långsiktigt perspektiv.

Möjligheter och risker
Specialfastigheter berörs av risker och möjligheter 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 expo-
neringen för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav och 
annan yttre påverkan hör till de externa riskerna. En riskanalys 
görs årligen och ligger till grund för bolagets affärsplan.

Strategiska risker

Operativa risker

uthyrning

Investeringar och underhåll
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M ö J L I G H E T E R  O C H  R I S k E R

låg risk hög risk

Miljöpåverkan från vår fastighetsförvaltning samt 

fastighetsexploatering sker i huvudsak genom 

utsläpp av klimatpåverkande gaser vid energi

förbrukning samt utsläpp till vatten, användning 

av kemiska ämnen i material samt uppkomst av 

avfall. Som fastighetsägare finns det en risk när 

det gäller krav om efterbehandling av förorenade 

fastigheter. Våra hyresgäster har i de flesta fall 

som verksamhetsutövare ansvaret för eventuella 

krav. Vid eventuellt krav om  efterbehandling 

av föro rening tar staten sitt ansvar. Special

fastigheter driver ett fåtal anläggningar som är 

anmälnings pliktiga enligt miljö balken (vatten och 

avloppsrenings anläggningar). Viss risk föreligger 

för incidenter och överskridande av villkor. De 

 globala klimat förändringarna som bland annat 

medför en möjlig höjning av temperaturen, höjda 

vattennivåer och mer extrema vädersituationer 

påverkar bolagets fastigheter. Vi arbetar aktivt med 

att minska vår  klimatpåverkan genom ett antal 

pågående åtgärder. Vi har dessutom identifierat 

ett antal områden där vi, med hjälp av riskanalyser, 

ser över hur våra fastigheter kan hantera framtida 

 klimat förändringar.

låg risk hög risk

Många av Specialfastigheters hyresgäster bedriver 

en verksamhet med specifika risker och höga 

 säkerhetskrav. Specialfastigheter har därför 

säkerhet som ett av sina viktigaste kärnvärden 

och  arbetar kontinuerligt med säkerhetsrisker 

inom hela organisationen. Särskild fokus har lagts 

på  risker relaterade till brand och informations

säkerhet. Som en del i säkerhetsarbetet har 

 Specialfastigheter under 2012 certifierat sitt 

 ledningssystem för informationssäkerhet enligt 

ISO/IEC 27001:2005.

låg risk hög risk

Specialfastigheter har relativt få medarbetare 

i   förhållande till det fastighetsvärde som bolaget 

äger och förvaltar. I vissa medarbetarunder

sökningar har detta upplevts som negativt/ 

stressande. Karriärvägarna i bolaget är relativt få 

men eftersom medarbetarutveckling är en viktig 

del i Specialfastigheters personalpolitik så finns 

ändå möjlighet till personlig utveckling inom den 

egna yrkesrollen. I vissa fall finns även möjlighet att 

gå vidare till annan befattning. Specialfastigheter 

planerar för ersättningsrekryteringar för att inte 

tappa ovärderlig kompetens och erfarenhet. Ett 

gott ledarskap och lyhördhet är viktiga parametrar 

för Specialfastigheter. Viktigt är även att vi har ett 

affärsmässigt fokus i organisationen.

låg risk hög risk

Våra största driftkostnader är el, värme och 

 vatten. I  driftkostnader ingår även kostnader för 

drift personal, markskötsel, myndighetsbesikt

ningar, sophämtning med mera. Merparten av 

 Specialfastigheters hyreskontrakt är tecknade med 

åtagande för värme och underhåll. Detta innebär 

både en ekonomisk risk och en möjlighet. Risk 

om prisutvecklingen ökar men en möjlighet vid 

en  effektiv drift. Specialfastigheter har till största 

 delen egenanställd driftpersonal som har god 

kontroll på fastigheterna. Vi arbetar aktivt med 

energioptimeringar. Förbättringar av våra nyckel

talsjämförelser utvecklas kontinuerligt.

MiljöriskerSäkerhet Medarbetare

Driftkostnader
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Koncernen och moderbolaget är genom sin verksamhet exponerad för 

olika slags finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer 

i företagets resultat och kassaflöde till följd av påverkan av ränterisk, 

 refinansieringsrisk, kreditrisker, valutarisk och elprisrisk. Koncernens 

alla finansiella risker är samlade i moderbolaget och hanteras därifrån. 

För att uppnå en effektiv riskhantering används finansiella derivat-

instrument. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker 

har fastställts av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och  regler 

i  form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Den över-

gripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en 

kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på 

koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Specialfastigheter använder derivat för att hantera ränterisk och därmed 

uppnå önskad räntebindningsstruktur samt för att hantera valutarisk och 

säkra lån upptagna i utländsk valuta. Målsättning med vald struktur är 

att uppnå ett långsiktigt stabilt och kostnadseffektivt finansnetto, inte att 

optimera finansnettot på kort sikt. Det här måste ske genom en effektiv 

kapitalförvaltning till en rimlig nivå på den finansiella risken och detta 

sker inom fastställda ramar.

Finansiella risker

Externa risker

 

låg risk hög risk

Ränterisk avser resultateffekten som en ränteförändring har på koncernens 

finansnetto. Risken i portföljen uttrycks som genomsnittlig räntebindningstid. 

Vid bokslutstillfället var den genomsnittliga räntebindningstiden 2,9  (3,4)  år. 

Hanteringen av företagets räntebindning sker utifrån en normportfölj som 

ska ha en jämn förfalloprofil avseende räntebindningstid. Räntebindnings

tiden visar hur snabbt en ränteförändring får genomslag i form av ökade 

lånekostnader. Valet av räntebindningstid i portföljen beror på bedömning 

av ränteutveckling och resultatutveckling. Målsättningen med ränterisk

hanteringen är att begränsa de på kort sikt negativa effekterna av ränte

förändringar i resultaträkningen samt att anpassa ränterisken till affärsrisken 

i bolaget. Ränterisken bör vägas mot affärsrisken där normportföljen skall 

användas som hjälp till, och begränsning/limit, av det manöverutrymme som 

anses vara lämpligt. Normportföljen ger även en spridning av ränterisker.

Normportföljen beskriver den procentuella fördelningen av 
 ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen

Tidsintervall,  Norm 
år Min, % portfölj, % Max, %
0–1 30 40 50
1–3 20 30 40
3–5 20 30 40
5–8 0  10
8– 0  10

 

låg risk hög risk

Finansieringsrisken innebär risken att Specialfastigheter inte vid varje tillfälle 

har tillgång till erforderlig finansiering. Med refinansieringsrisk avses risken 

att omsättning av utestående lån inte alls kan genomföras, eller endast 

till kraftigt ökade kostnader. Enligt finanspolicyn ska kontanta medel och 

 garanterade krediter alltid vara större än förfallande lånevolymen för de 

närmaste 9   månaderna. Därtill har avtal tecknats om garanterade kredit

löften om totalt 4 500 (4  500)   Mkr. På balansdagen täcker de outnyttjade 

kreditlöften  refinansieringsrisken för de närmaste 23 månaderna. För att 

minska risken avseende kapitalanskaffning ska finansieringsförfallen spridas. 

Ambitionen är även att sprida upplåningen på ett flertal upplåningsmark

nader. Specialfastigheter eftersträvar en struktur på låneportföljen som 

ska vara så flexibel och priseffektiv som möjligt. Kortfristig finansiering ska 

balanseras med bekräftade kreditlöften för att förlänga kapitaltillgångstiden. 

Förfallen på de finansiella skulderna har spridits över tiden för att begränsa 

refinansieringsrisken. Kapitalbindningstiden 2012-12-31 var 3,8 (3,7) år, med 

hänsyn taget till garanterade outnyttjade kreditlöften.  

Ränterisk Finansieringsrisk

låg risk hög risk

Vår omvärld i form av lagar och regler är i ständig föränd

ring. 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. Senaste 

tidens ”koder” har också stor påverkan på vårt företag, 

då vi som statligt ägt bolag ska vara transparenta och 

föredömen inom många områden. Specialfastigheter 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. Specialfastigheters intranät innehåller 

daglig uppdaterad information för att snabbt kommu

nicera och informera alla medarbetare om nya regler 

och riktlinjer.  Förändringar leder till att vi ständigt måste 

diskutera och förbättra vårt arbetssätt och vår informa

tionsspridning vilket bidrar till ökad effektivitet.

Lagar och regler
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känslighetsanalys

Variabel Förändring Resultatpåverkan
  på årsbasis, Mkr

Hyresintäkter +/- en procent 14,2
Fastighetsdrift och media exkl el +/- en procent 2,8
Underhållskostnader1) +/- en procent 2,4
Ränta 1 %enhet  22
Marknadsräntor, derivatinstrument2) 1 %enhet 63
Kalkylränta3) + 0,25 %-enhet -270
Kalkylränta3)  0,25 %enhet 278
Direktavkastning3) + 0,25 %-enhet -283
Direktavkastning3)  0,25 %enhet 308
Inflationsantagande i fastighetsvärdering3) + 1 %-enhet 796
Inflationsantagande i fastighetsvärdering3)  1 %enhet 665

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

låg risk hög risk

Vid finansiering i utländsk valuta säkras enligt 

finanspolicyn samtliga valutaflöden så att ingen 

valutarisk kvarstår. Detta sker genom finansiella 

derivat vilka ska värderas och redovisas till verkligt 

värde. Effekterna av den orealiserade värdeföränd

ringen redovisas i finansnettot under ”Värdeföränd

ringar finansiella derivat”. Skulden i utländsk valuta 

omräknas vid bokslutstidpunkten till balansdagens 

valutakurs och effekten av dessa förändringar 

 redovisas i finansnettot. 

låg risk hög risk

Med elprisrisk avses risken för att svängningar i det 

framtida elpriset ska påverka företagets driftkostna

der negativt. För att begränsa el prisrisken för den 

beräknade elförbrukningen köper Specialfastigheter 

prissäkringskontrakt i form av el terminer. Terminskon

trakten ska redovisas till verkligt värde på balansda

gen. Den orealiserade värdeförändringen redovisas 

i finansnettot under ”Värdeförändringar finansiella 

derivat”. Den  orealiserade värdeförändringen under 

2012 uppgår  till 2 Mkr. Specialfastigheter vidarefak

turerar  huvuddelen av elkostnaden till hyresgästerna, 

vilket leder till att prisrisken är försumbar. 

låg risk hög risk

Räntederivat utgör en finansiell tillgång eller skuld 

som värderas till verkligt värde med värdeföränd

ringar via resultaträkningen. Vid användning av 

räntederivat kan det uppstå en värdeförändring 

beroende på förändringar av marknadsräntan 

och tidsfaktorn. Initialt redovisas räntederivat till 

anskaffningsvärde i balansräkningen och värderas 

därefter till verkligt värde med värdeförändringar 

i resultaträkningen. För att fastställa verkligt värde 

används marknadsnoteringar på bokslutsdagen 

och allmänt vedertagna beräkningsmetoder. 

Omräkning till svenska kronor görs till noterad 

kurs på bokslutsdagen. Ränteswappar värderas 

genom att framtida kassaflöden diskonteras till 

nuvärde. Instrument med optionsinslag värderas 

till aktuellt återköpspris, vilket fås från motparten. 

Vid bokslutstillfället uppgick värdeförändringen i 

räntederivatinstrument till 48 (108) Mkr. Förlust 

eller vinst är dock orealiserad så länge derivaten 

inte avslutas i förtid. Sett över upplåningens hela 

löptid i de fall derivatet hålls till förfall, påverkas 

resultatet inte av de ackumulerade förändringarna 

eftersom marknadsvärdet på varje derivatkontrakt 

börjar och slutar på noll. 

låg risk hög risk

Förändringar som sker i regelverken för 

skatter och avgifter inverkar direkt på vårt 

ekonomiska resultat. Ibland sker ändringar i 

regelverken även retroaktivt, vilket innebär 

att vårt resultat kan påverkas både  positivt 

och negativt utan att vi kunnat bedöma ut

fallet av skatter och avgifter i vårt affärsmäs

siga handlande. Detta avser främst föränd

ringar i företagsbeskattning, fastighetsskatt, 

bolagskatt och inkomstbeskattning. Under 

2013 kommer bolagsskatten sjunka från 

26,3 till 22,0 procent vilket får en betydande 

påverkan på resultatet. Förändringar i olika 

typer av avgifter exempelvis arbetsgivar

avgifter påverkar också vårt resultat på lik

nande sätt. Uppskjuten skatt har beräknats 

enligt ny skattesats 20121231.

Skatter och avgifter

ValutariskElprisriskVärdeförändringar  
finansiella derivat

låg risk hög risk

M ö J L I G H E T E R  O C H  R I S k E R
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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 ansvarsfördelning, rapportering och 
uppföljning samt med ett systematiskt styrelsearbete. 

Bolagsstyrning inom Specialfastigheter känne

tecknas av väl fungerande principer och proces

ser för att på ett effektivt och kontrollerat sätt 

styra, leda och utveckla verksamheten. 

Årsredovisningslagen (6 kap, 6§) ställer krav 

på börsnoterade bolag att avge en bolags

styrningsrapport. Staten ställer motsvarande 

krav på de statliga bolagen. Specialfastigheter 

Sverige AB:s bolagsstyrningsrapport är en del 

av den legala årsredovisningen och granskas 

därmed av revisorerna enligt Aktiebolagslagen 

(9 kap, 31§).

Statens ägarförvaltning 
Specialfastigheter Sverige AB är ett svenskt 

 publikt aktiebolag som ägs till 100 procent av 

den svenska staten. 

Ägarens styrning av Specialfastigheter sker 

via bolagsstämman och styrelsen i enlighet 

med aktiebolagslagen, bolagsordningen och 

de  anvisningar i form av statens ägarpolicy 

och andra riktlinjer som regeringen beslutar  

(www.regeringen.se).

Bolagsstyrning
Specialfastigheters bolagsstyrning formas ut

ifrån de svenska lagar och regler som styr oss, 

och som statligt bolag ska Specialfastigheter 

vara föredöme när det gäller miljömässigt och 

socialt ansvar, jämställdhet, mångfald och för 

att förhindra diskriminering. Specialfastigheter 

har tydliga interna styrande dokument så som 

exempelvis bolagsordning, styrelsens arbets

ordning, instruktion för Vd, etikprogram och 

företagsövergripande policys.

Staten ställer i sin ägarpolicy krav på statliga 

 bolag att tillämpa Svensk kod för bolags styrning, 

Koden (www.bolagsstyrning.se). I vissa  frågor 

har regeringen funnit skäl att, i överens

stämmelse med Kodens princip ”följa eller för

klara”, motivera vissa avvikelser därifrån.

Specialfastigheter följer Koden i enlighet med 

statens ägarpolicy och har följande avvikelser 

från Koden:

 Ägarens riktlinjer innebär att de kod

regler som berör beredningen av beslut 

om tillsättningen av styrelseledamöter och 

 revisorer ersätts med en särskild process för 

de statligt ägda företagen.

 Lämnar styrelseordföranden sitt  uppdrag 

under mandattiden ska ägaren snarast välja 

ny ordförande på en extra bolagsstämma. 

 Styrelseledamöters oberoende i förhål

landet till staten som större ägare redovisas 

enbart i relevanta börsnoterade företag.

Det främsta skälet för dessa avvikelser mot 

Koden är att Specialfastigheter endast har en 

ägare medan Koden huvudsakligen riktas mot 

noterade företag med ett spritt ägande.

Bolagsordning
Då staten är ensam ägare av bolaget finns 

 ingen reglering av aktieinnehav per aktie ägare 

i   bolagsordningen. Bolagsordningen saknar 

sär skilda bestämmelser om tillsättande och 

 entledigande av styrelseledamöter samt om 

ändring av bolagsordningen. Bolagsordningen 

fastställs utifrån ägarens direktiv. Vår bolags

ordning finns i sin helhet att tillgå på vår 

 hemsida www.specialfastigheter.se.

Bolagsstämma
Specialfastigheters högsta beslutande organ 

är bolagsstämman. På årsstämman som hålls 

inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, 

 behandlas bolagets utveckling och beslut fattas i 

ett antal centrala ärenden såsom val av styrelse 

och revisorer, fastställande av bolagets balans 

och resultaträkningar, beslut om disposition av 

vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelseleda

möter och Vd. Årsstämman fattar även beslut om 

förändringar i bolagsordningen och fastställer 

hållbarhetsredovisningen. Bolagsstämman har 

inte bemyndigat styrelsen att besluta att bolaget 

ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier. 

Styrelsen ansvarar för att kalla till bolagsstämma.

Styrelsen föreslår årsstämman riktlinjer för 

ersättning till ledande befattningshavare för 

beslut, samt redovisar om tidigare beslutade 

riktlinjer har följts eller inte och skälen för en 

eventuell avvikelse. Specialfastigheter kallar till 

årsstämma  tidigast sex veckor och senast fyra 

veckor före stämman. I samband med tredje 

kvartalsrapporten, normalt i slutet av oktober, 

informerar bolaget om tid och plats för års

stämman på hemsidan.

Årsstämman 2012 hölls den 19 april. Års

stämman var öppen och allmänheten inbjöds 
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B O L A G S S T y R N I N G S R A P P O R T

att närvara, tillsammans med andra särskilt 

inbjudna personer som riksdagens leda

möter, kunder och övriga intressenter, som 

under stämman gavs möjlighet att ställa och 

få svar på frågor.  Ägaren representerades 

av ämnessakkunniga Anna Magnusson från 

 Finansdepartementet. Årsstämma 2013 kom

mer att hållas den 24 april. Dokument inför 

och protokoll från årsstämman 2013 kommer 

att återfinnas på bolagets hemsida.

Styrelsens sammansättning  
och arbetssätt
Styrelsen ansvarar för att de bolag där staten 

har ägarintressen sköts föredömligt inom de 

 ramar lagstiftningen, bolagets bolagsord

ning,  statens ägar policy och eventuella ytter

ligare ägar anvisningar ger. 

Valberedningen och dess 
 sammansättning
Valberedningen är i första hand ett organ för 

aktie ägare att bereda beslut i tillsättnings

frågor. För de av staten helägda bolagen 

 ersätter följande principer Kodens regler som 

berör beredningen av beslut om tillsättning 

av styrelseledamöter och revisorer:

 För de av staten helägda bolagen 

 tillämpas enhetliga och gemensamma 

 principer för en strukturerad styrelse

nomineringsprocess. Syftet är att säker

ställa en effektiv kompetensförsörjning till 

 bolagens styrelser.

 Nomineringsprocessen koordineras av 

enheten för statlig bolagsförvaltning inom 

Finans departementet.

 En arbetsgrupp analyserar kompetens

behov utifrån företagets verksamhet, situa

tion och framtida utmaningar samt respek

tive styrelses sammansättning. Därefter 

fastställs eventuella  rekryteringsbehov och 

rekryteringsarbetet inleds.

 Urvalet av ledamöter görs utifrån en 

bred rekryteringsbas i syfte att ta tillvara 

på kompetensen hos såväl kvinnor och 

män, som hos personer med olika bak

grund och erfarenheter.

När processen avslutas ska gjorda 

 nomineringar offentliggöras enligt  Koden. 

Genom ett enhetligt och strukturerat 

 arbetssätt tillförsäkras kvalitet i hela 

 nomineringsarbetet. En närmare beskriv

ning av nominerings processen framgår av 

statens ägarpolicy.

Styrelsens sammansättning
Specialfastigheters styrelse ska enligt 

bolags ordningen bestå av lägst tre och högst 

tio  ledamöter valda av bolagsstämman. De 

anställdas organisationer har rätt att utse 

totalt två  ordinarie ledamöter och två supp

leanter.  Styrelsens ledamöter väljs för ett år 

i sänder.

Nyvalda styrelseledamöter introduceras i 

företagets verksamhetsinriktning, mark

nad, policys och system för intern kontroll 

och riskhantering.

Specialfastigheters styrelse bestod under 

2012 av sju ledamöter valda av bolags

stämman samt två ordinarie ledamöter 

och en suppleant utsedda av arbetstagar

organisationerna. Vid årsstämman den 

19  april omvaldes styrelseledamöterna Sven 

Landelius (styrelseordförande), Christel 

ArmstrongDarvik, Jan Berg, Birgitta  Böhlin, 

Nina Linander och PerHåkan Westin. 

 Kristina Ekengren valdes in som ny ledamot 

och Carina Wång avgick som ledamot vid 

årsstämman.  Marianne Förander avgick som 

ledamot ur styrelsen i januari 2012 då hon 

gick vidare till nya uppdrag. Valda leda möter 

av  arbetstagarorganisationerna var  Roger 

Törngren (ordinarie) från SEKO, Björn 

Sundström (ordinarie) från Akademiker

föreningen och Lena Nibell (suppleant) från 

 Unionen. 

Bolagsstämmovalda ledamöter
Presentation av styrelse återfinns på sidan 

54–55.

Krav på oberoende
Statens ägarpolicy klargör att nomineringar 

till styrelsen offentliggörs enligt Kodens 

 riktlinjer med undantag för redovisning av 

oberoende i förhållande till större ägare. 

 Skälet till att  bolag ska redovisa styrelse

ledamöters oberoende i förhållande till 

större ägare, syftar i huvudsak till att skydda 

minoritetsägare i bolag med spritt ägande. 

I  statligt helägda bolag saknas dessa skäl för 

att redovisa oberoende. >>>
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Styrelsens arbete
Styrelsen ansvarar för att företaget sköts  enligt 

de ramar lagstiftningen ger och i enlighet med 

 ägarens långsiktiga intressen. Styrelsen är 

 ytterst ansvarig för bolagets organisation och 

förvaltning.

De viktigaste styrande dokumenten är:

 bolagsordning

 ägarens information till styrelsen för 

 Specialfastigheter Sverige AB vid bolags

stämma

 statens ägarpolitik, viktiga policyfrågor 

och riktlinjer

 arbetsordning för styrelsen, instruktion 

för arbetsfördelningen mellan styrelse och 

Vd, instruktion för ekonomisk rapportering 

och policys antagna av styrelsen

Under 2012 har styrelsen haft 1 konstituerande 

möte samt 11 ordinarie styrelsemöten. Styrelse

ledamöternas närvaro under 2012 presenteras 

i  tabellen nedan.

Styrelsearbetet sker i enlighet med den 

 arbets ordning som årligen fastställs vid  styrelsens 

konstituerande styrelsesammanträde som  följer 

efter årsstämman. Arbetsordningen  reglerar 

besluts och attest ordningen inom  bolaget, sty

relsens mötesordning,  rapporteringsinstruktion, 

arbetsfördelningen mellan styrelsen och styrel

sens ordförande och Vd samt arbetet i styrelsens 

utskott. 

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska 

 frågor som verksamhetsinriktning, väsentliga 

policys, marknad, finans och ekonomi, större 

investeringar, risker, personal och ledarskap, 

kontroll och effektivitet, hållbar utveckling av

seende ekonomiskt, miljö mässigt och  socialt 

ansvar. Styrelsen tillsätter Vd och godkänner 

eventuella väsentliga uppdrag som Vd har ut

anför bolaget.

Revisionsutskott
Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett 

 revisionsutskott. Istället fullgör styrelsen de 

uppgifter som enligt Koden ankommer på 

 revisionsutskottet. De frågor som ett revi

sionsutskott har att hantera bedöms kunna 

hanteras på bästa sätt i styrelsen i plenum och 

som en ständigt återkommande punkt på sty

relsens agenda. Styrelsens storlek, samman

sättning och sammanträdesordning gör att 

frågorna kan hanteras på ett heltäckande och 

effektivt sätt och innebär dessutom att hela 

styrelsen har full insyn i och tar aktivt del i 

dessa viktiga uppgifter. 

ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott i 

 vilket ingår styrelseordförande och  ytterligare 

tre  särskilt utsedda ledamöter av styrelsen. 

Vd är närvarande och föredragande vid ut

skottets möten och bolagets HRchef  deltar 

såsom  sekreterare. Ersättningsutskottets 

 huvudsakliga uppgifter är att bereda frågor 

om ersättningar, ersättningsprinciper och 

andra anställnings villkor för Vd och övriga 

medlemmar av bolagsledningen samt gällande 

successionsplanering inför styrelsens behand

ling. Vidare skall utskottet följa och utvärdera 

tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar 

till ledande befattningshavare som årsstäm

man fattat beslut om samt gällande ersätt

ningsstrukturer och ersättningsnivåer i bola

get.  Utskottet skall protokollföra sina möten 

och protokollen skall delges styrelsen. 

Löner och övriga förmåner till medarbetare 

i företagsledande ställning ska vara konkur

renskraftiga och rimliga. Ersättningen ska inte 

vara löneledande. Detta säkerställs genom 

 jämförelser mot andra relevanta bolag. Löner

 

Styrelsens sammansättning och antal möten under 2012

Namn Styrelse Ersättnings Finans
 möten utskott  utskott

Sven Landelius, ordf styrelsen
och ersättningsutskott 12/12 2/2
Christel Armstrong darvik 11/12 2/2
Jan Berg 10/12   3/4
Birgitta Böhlin 11/12
Kristina Ekengren 1) 10/12 1/2 3/4
Marianne Förander 2) 0/12
Nina Linander, ordf finansutskott 12/12 2/2 4/4
Björn Sundström 3) 12/12
Roger Törngren 4) 9/12
per-Håkan Westin 12/12
Carina Wång 5) 1/12   1/4
Lena Nibell 6) 12/12

1) Invald vid årsstämman 2012 
2) Utträde ur styrelsen i januari 2012  
3) Arbetstagarrepresentant 
4) Arbets tagarrepresentant  

5)  Utträde ur styrelsen vid  
årsstämman 2012 

6)  Suppleant för arbetstagar-
representant

under år 2012 har styrelsen 

bland   annat   behandlat: 

Februari   

 Revisorernas  iakttagelser och bedömningar 

av bolagets och koncernens verksamhet och 

finansiella rapporter för 2011. Beslut om bok

slutsrapport för 2011 inkl utdelningsförslag. 

Beslut om fastighetsförsäljning.

Mars 

 Beslut om års redovisning 2011. Fastställande 

av riktlinjer för  ersättning till ledande befatt

ningshavare. Kallelse till årsstämma. Beslut om 

hyresavtal och förtida avflyttning. 

April  

 Konsti tuerande av styrelsen och fast ställande 

av policys samt styrelsens arbetsordning inkl 

Vdinstruktion och besluts och attest ordning. 

Fastställande av delårsbokslut, prognos för 

>>> 
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na ska vara individuella, resultatorienterade 

och spegla det ansvar som arbetet medför. 

I   bolaget förekommer ej rörliga ersättningar 

eller någon form av incitamentsprogram. 

Vd har en premiebestämd pension. Pensionsvill

kor för övriga ledande befattningshavare följer 

ITPplan. För utbetalda löner och ersättningar 

se not 7 Koncernen. Bolaget följer ägarens Rikt

linjer för anställningsvillkor för ledande be

fattningshavare i företag med statligt ägande. 

Bolaget följer ägarens Riktlinjer för anställnings

villkor för ledande befattningshavare i företag 

med statligt ägande, dock med en avvikelse.

Styrelsen beslutade att från den 1    oktober 2012 

visstidsanställa Håkan Steinbüchel för att under 

tiden från den 1 november 2012 till och med den 

30 september 2013 inträda som tillförordnad 

Vd. Möjlighet att förlänga denna  visstidsanställ

ning till att omfatta tiden till och med den 31 de

cember 2013 avtalades samtidigt.

Håkan Steinbüchel stod vid anställningstid

punkten till arbetsmarknadens förfogande då 

hans  tidigare anställning som Vd för Vasal

len AB löpte ut den 30 september 2012 och 

vid denna tidpunkt skulle ett avtalsenligt och 

året och delårsrapport. Strategifrågor kring 

bolagets  ekonomiska mål, fastighetsutveckling  

och organisation. Beslut om hyres avtal och 

 fastighetsförsäljningar.

Maj  

 Strategifrågor och beslut om 

 fastighetsförsäljningar.

Juni  

 Beslut om finansieringsstrategi och finans-

policy. Remissvar  ägarutredning.  

Juli 
 Fastställande av delårsbokslut,  prognos för 

året och delårsrapport. 

September 
 Strategifrågor och beslut avseende personal 

och organisation (inkl löner och ersättningar) 

samt strategifrågor inom säkerhetsområdet, 

 upphandling och ekonomiska mål.  Beslut om 

revidering av policys och arbetsordning för 

 styrelsens utskott. Beslut om fastighetsför

säljningar och investeringsprojekt. Beslut om 

rekrytering inkl avtal för ny tf Vd.

oktober 
 Beslut om firmateckning. Fast ställande av 

delårsbokslut, prognos för året och delårsrap

port. Revisorernas rapport från den löpande 

förvaltningen. Internkontroll frågor och risk och 

omvärldsanalys. Beslut om ny hållbarhetspolicy 

samt revidering av övriga policys och arbetsord

ning. Beslut om fastighetsförsäljningar och fastig

hetsförvärv. Strategi diskussion kring uppdrags

beskrivning och ekonomiska mål. 

November 
 Beslut om fastighetsförvärv. Strategi

diskussioner kring uppdrag och försvarsfastig

hetsutredningen.

för statliga bolag sedvanligt avgångsvederlag 

börja betalas ut.

Styrelsen beslutade mot denna bakgrund att 

övertaga ansvaret för Håkans Steinbüchels 

rätt till avgångsvederlag trots att  anställningen 

är tidsbegränsad och trots att detta är en avvi

kelse mot riktlinjerna ovan.

Detta innebär att Håkan Steinbüchel inte 

uppbär någon ersättning från Vasallen AB ef

ter den 1 oktober 2012 samt att det, i det fall 

visstids anställningen i bolaget inte övergår i 

en tillsvidare anställning, utgår ett avgångs

vederlag under maximalt 18 månader med av

räkning av annan förvärvsinkomst på motsva

rande sätt som skulle utgått från Vasallen AB.

Utskottet har under 2012 haft 2 ordinarie 

 möten. Ledamöternas närvaro finns i tabellen 

nedan.

Finansutskott
Styrelsen utser årligen ett finansutskott. 

I   finansutskottet ingår tre av styrelsen utsedda 

styrelseledamöter. Utskottet biträds av Special

fastigheters Vd, CFO samt Finansför valtaren 

(sekreterare).

Utskottets uppgift är att bereda ärenden  såsom 

finanspolicy, ränte- och kapitalbindnings-

strategi, strategitester, nya finansiella in

strument eller redovisningskrav, utveckling 

av rapporter, större upphandlingsärenden, 

normportfölj och benchmark. Utskottet ska i 

vissa fall ge stöd till finansfunktionen i  taktiska 

beslut i samband med konjunktur och kredit

marknadsbedömningar och upphandlingar. 

Utskottet skall rapportera och protokoll

föra sina möten och protokollen skall delges 

 styrelsen. 

Utskottet har under 2012 haft 4 ordinarie 

 möten. Ledamöternas närvaro finns i tabellen 

nedan.

Styrelsens ersättning 
Efter förslag från ägaren beslutade års

stämman att fram till nästa årsstämma ska 

arvode till styrelseordföranden utgå med 

190  000 kronor per år och till styrelse leda

möterna med 95 000 kronor per år och leda

mot. För arbete inom ersättningsutskottet ska 

arvode utgå med 10 000 kronor per år och 

ledamot och för  arbete inom finansutskottet 

ska arvode utgå med 20  000 kronor per år och 

ledamot. >>>

december  
 Beslut om affärs plan och budget 2013–2017. 

Styrelse och Vd utvärdering. Beslut om 

förslag till ägaren gällande revidering av 

uppdragsbeskrivning och ekonomiska mål 

för Specialfastigheter. Beslut om upp

skrivningsfond.  Beslut om hyresavtal och 

 fastighetsförsäljningar. Revidering av besluts 

och attestordning.

Övriga frågor under året 

Övriga ärenden som har behandlats under 

2012 var bland annat organisationsfrågor, 

riskhantering, extern rapportering, affärs

strategier, kapitalstruktur, finansiering, 

 upphandlingsfrågor och kvalitetssystem. 

Styrelsen har även genomfört studiebesök 

i  verksamheten. 

B O L A G S S T y R N I N G S R A P P O R T
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Fastig heter, Svenska Bostäder, Stockholms

arenan, Vasakronan, Vasallen och Fastighets

ägarna Sverige.

De av årsstämman valda revisorerna genom

för årligen en granskning av den interna kon

trollen. Minst två gånger om året rapporterar 

 huvudansvarig revisor till styrelsen. Utöver 

ordinarie revision utför Ernst & Young AB år

ligen granskningar på våra kontor. 

Översiktlig granskning av Specialfastigheters 

hållbarhetsredovisning utfördes 2012 enligt 

uppdrag av Ernst & Young. Redovisningen är 

bestyrkt av Ingemar Rindstig, auktoriserad revi

sor och Pia Bäckman, specialistmedlem i FAR.

För information om revisorernas ersättning, 

se  not 5 Koncernen.

Beskrivning av intern kontroll 
och riskhantering avseende den 
finansiella rapporteringen
Denna beskrivning har upprättats i enlig

het med Årsredovisningslagen och Koden, 

och är därmed avgränsad till hur den interna 

kontrollen avseende den finansiella rapporte

ringen är organiserad. Styrelsens redogörelse 

för den interna styrningen och kontrollen 

 baseras på ramverket COSO (The Committee 

of  Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) och beskriver på ett övergripan

de sätt hur den interna kontrollen är organise

rad för bolaget. 

Den interna kontrollen drivs inte enbart ge

nom regelverk och anvisningar utan främst av 

medarbetarna på alla nivåer i organisationen. 

Systemen för intern kontroll av den finansiella 

rapporteringen syftar till att ge en rimlig sä

kerhet av att företagets externa rapportering 

är fullständig och korrekt. Målen för de inter

na kontrollerna är att de ska begränsa riskerna 

för oegentligheter och att sådana fel uppstår 

som skulle påverka synen på, eller bedömning 

av, företagets ekonomiska resultat och ställ

ning, förmåga att uppfylla uppsatta verksam

hetsmål och/eller ägarens förväntningar på 

företaget. Det är därför viktigt att den interna 

kontrollen över finansiell rapportering anpas

sas till bolagets riskbedömning.

Styrelsen gör bedömningen att Specialfastighe

ter har en genomarbetad ekonomi- och  finansiell 

styrning och intern kontroll.

Kontrollmiljön
Basen för den interna kontrollen avseende den 

finansiella rapporteringen är den kontrollmiljö 

som utgörs av kultur, organisation, besluts vägar, 

befogenheter och ansvar, som dokumenteras 

och kommuniceras i styrande dokument såsom 

företagspolicys, riktlinjer, och instruktioner. 

Specialfastigheters arbete med intern kontroll 

syftar till att identifiera, värdera och minimera 

risker i verksamheten. Arbetet innefattar såväl 

förebyggande som kontrollerande delar och 

 vilar på en sund företagskultur och på företags

gemensamma värderingar. 

För att säkerställa god intern kontroll finns en 

arbetsordning mellan styrelse och Vd med en 

tydlig ansvarsfördelning. Ansvaret för att upp

rätthålla en effektiv kontrollmiljö och det löpan

de arbetet med intern kontroll och riskhantering 

är i arbetsordningen delegerat till Vd. Ansvars

fördelningen och delegation internt i företaget 

tydliggörs vidare i vår  besluts och attestordning.

Företagsövergripande policys beslutas av 

 styrelsen och uppdateras minst en gång per år. 

Interna riktlinjer och instruktioner beslutas av 

Vd och processägare och uppdateras löpande.

Vårt ledningssystem är en viktig del i vår 

 kontrollmiljö. Systemet visar vårt arbets

sätt i  tydliga processer med koppling till våra 

 styrande dokument. 

Att leda verksamheten med hjälp av ett led

ningssystem innebär fokus på kunder (externa 

och interna), processorientering och begreppet 

”ständiga förbättringar”. Att fastställa, förstå 

och hantera samverkande processer som ett sys

tem, medverkar till effektivitet i målstyrningen. 

Ledningssystemet tydliggör ansvar och roller 

och innehåller rutiner för interna revisioner, 

rapportering av förbättringsförslag, avvikelse

rapportering, bedömning av leverantörers eko

nomiska status etc. 

Sedan december 2012 är Specialfastigheters led

ningssystem för informationssäkerhet  certifierat 

>>> Arvode utgår inte till ledamot som är an

ställd vid regeringskansliet. Arvode utgår inte 

till  arbetstagarrepresentanter.

Information om ersättning till styrelseleda

möterna som beslutades på bolagsstämman 

2012 finns i årsredovisningen, not 7 Koncernen.

Styrelsens utvärdering av eget arbete
Styrelsens arbete blir årligen föremål för 

 utvärdering. 2012 års arbete utvärderas vid års

skiftet 2012/2013. Resultatet av utvärderingen 

diskuteras och återrapporteras till ägaren.

Styrelsens utvärdering av Vd
Styrelsen utvärderar årligen Vd:s arbete.

Verkställande direktören
Presentation av Vd, se sidan 52. Vd ska tillse 

att styrelsen får rapport om utvecklingen av 

 Specialfastigheters verksamhet, däribland 

utvecklingen av bolagets resultat, ställning 

och likviditet samt information om de  större 

 projektens status samt viktiga händelser. 

 Rapporteringen ska vara av sådan beskaffen

het att styrelsen kan göra en välgrundad 

 bedömning. 

En instruktion för arbetsfördelningen mellan 

styrelse och Vd fastställs årligen och tydliggör 

ansvarsfördelning och rapportering.

Revisorer
Ansvaret för val av revisorer för företag med 

statligt ägande ligger hos ägaren. Special

fastigheter biträder ägaren vid framtagandet 

av utvärdering, förslag till revisor och arvode

ring. Ägaren följer alla stegen i upphandlings

processen från upphandlingskriterier till urval 

och utvärdering. Då processen avslutas ska 

förslag till tillsättning av revisorer offentlig

göras enligt Kodens riktlinjer. Det slutliga be

slutet fattas av ägaren på årsstämman. Ernst 

& Young AB valdes till revisor vid årsstämman 

2012 med ansvarig revisor Ingemar Rindstig. 

Valet skedde för perioden fram till slutet av 

Årsstämman 2013. Ingemar Rindstig (född 

1949) har förutom Specialfastigheter Sverige 

AB revisionsuppdrag för bland annat Atrium 

Ljungberg, Cityhold, Corem, Einar  Mattsson, 

Globe Arena Fastigheter, John Mattson 
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enligt ISO/IEC 27001:2005. Ledningssystemet 

för informationssäkerhet är integrerat i led

ningssystemet och syftar till att driva, övervaka, 

granska, underhålla och förbättra informations

säkerheten inom hela företaget.

Inom den interna kontrollen sker varje år ett 

antal internrevisioner på ledningssystemet. 

Detta avser inte oberoende internrevision en

ligt Koden. Specialfastigheter har med arbetare 

som är utbildade internrevisorer som granskar 

våra processer och deras rutiner för att se hur 

väl dessa fungerar och efterlevs. Internreviso

rerna bidrar också med att sprida kunskap kring 

ledningssystemet och utgör en viktig del i den 

 lärande organisationen och i att säkerställa ar

betet med ständiga förbättringar.

Inom organisationen arbetar interncontrollern 

tillsammans med internrevisionen med att tillse 

att lagar, förordningar och interna regler samt 

god sed efterlevs, och ekonomi chefen ger ett stöd 

inom affärsplanering, ekonomiska kalkyler, ana

lyser och uppföljningar. Bolagets ITchef ger stöd 

i organisationen vad gäller ITsystem och till

gängligheten till dessa samt kontroll och säkerhet 

över behörighetsstrukturer med mera i systemen.

riskbedömning
Bedömning av riskerna för felaktigheter i den 

finansiella rapporteringen, görs av styrelsen, 

av företagsledningen, enheterna och av externa 

 revisorerna. I riskanalysen gäller det att identi

fiera processerna där risken för väsentliga fel i 

den finansiella rapporteringen är som störst.

Specialfastigheters möjligheter och risker finns 

beskrivna på sidan 42–45.

Specialfastigheter arbetar kontinuerligt och 

 aktivt med riskanalyser. Varje år genomförs 

riskanalyser i samband med affärsplane arbetet. 

Ledningen fastställer förutsättningarna som 

enheterna använder i sina analyser. Risk

analyserna granskas och analyseras och led

ningen gör bedömningen av riskerna utifrån ett 

företagsperspektiv. 

Riskanalyser genomförs också löpande i de 

processer som bedöms som strategiskt och 

 affärsmässigt viktiga.

Kontrollaktiviteter
De aktiviteter som utformas utifrån risk

analysen syftar till att hantera de väsentliga 

riskerna som identifierats för att eliminera 

 eller begränsa förekomsten eller effekterna av 

dessa risker. Styrelsen och ledningen informe

ras om efterlevnaden av styrande dokument, 

processbeskrivningar och policys samt effekti

viteten i kontrollstrukturerna. 

I ledningssystemet finns våra processer som 

visar hur Specialfastigheter ska arbeta och vil

ka kontroller som ska utföras. Under året har 

bland annat processerna för köp och försäljning 

av fastighet, hyresavisering samt riskhantering 

förbättrats. Specialfastigheters dokumenterade 

ansvarsfördelningar samt  besluts och attest

ordning genomsyrar alla våra processer. I våra 

datasystem utformas ITkontroller som stödjer 

processerna och den interna kontrollen. Internt 

finns också upprättade och fungerande rappor

teringsrutiner.

Genom analyser och avstämningar av den 

interna redovisningen på olika nivåer i 

 organisationen, bland annat med avseende på 

 avvikelser från godkända planer och  tidigare 

års utfall, säkerställs att den finansiella 

 rapporteringen avseende bolagets  intäkter 

och kostnader följer interna riktlinjer och 

 instruktioner.

Kontrollaktiviteter genomförs i de processer 

som anges i internkontrollplanen. Syftet är 

att utveckla processerna och förebygga samt 

att upptäcka och korrigera eventuella fel och 

 avvikelser.

Information och kommunikation
Specialfastigheter tillämpar de riktlinjer för ex

tern rapportering som finns i statens  ägarpolicy.

Bolagets styrande dokument, i form av  interna 

riktlinjer och instruktioner avseende den 

 finansiella rapporteringen, görs till gängliga 

och kända för medarbetarna via våra interna 

informations och kommunikationsvägar.

Specialfastigheters ledningssystem och intra

nät innehåller information för att snabbt kom

municera och informera alla medarbetare om 

nya regler och riktlinjer avseende den finan

siella rapporteringen. Alla medarbetare har ett 

ansvar att ha kunskap om gällande  lagar och 

regler och att agera enligt våra  riktlinjer.

Styrelsen erhåller regelbundet rapportering 

av finansiell information både av Vd och av de 

 externa revisorerna. 

uppföljning
Uppföljning sker löpande på flera nivåer 

i  företaget. Budgeten beslutas varje år av 

 styrelsen som erhåller ekonomiska rapporter 

och avstämningar från ledningen minst en gång 

per kvartal i samband med kvartalsrapporte

ringen. Bolagets externa revisorer rapporterar 

sina iakttagelser från granskningar och sin be

dömning av den interna kontrollen till styrelsen 

vid ordinarie höstmöte och slutrevision samt 

vid behov. Detta sker både med och utan led

ningens närvaro. I affärsplane och boksluts

processen genomför ledningen regelbundna 

avstämningar och uppföljningar av verksam

heten. För att säkerställa en enhetlig finansiell 

rapportering finns en fastställd rapportplan.

Uppföljning av avslutade investeringsprojekt 

presenteras löpande för styrelsen under året. 

Bolagets externa revisorer rapporterar löpande 

till ledningen resultatet av de granskningar som 

genomförts, de åtgärder som ska vidtas och 

 statusen avseende dessa. 

Aktiviteter och handlingsplaner utifrån risk

hanteringen följs upp löpande.

Resultatet av de granskningar, uppföljning

ar och riskanalyser som genomförs internt 

 rapporteras varje år till Vd och ledningen. 

Internrevision
Specialfastigheter har ingen internrevisions

funktion enligt Koden 7.4. Styrelsen bedömer 

att den uppföljning som redovisas enligt denna 

skrivelse i kombination med de externa reviso

rernas granskning är tillräcklig för att säker

ställa att den interna kontrollen avseende den 

finansiella rapporteringen är effektiv och inte 

innehåller några väsentliga fel. Den internrevi

sion som finns beskriven i denna rapport avser 

enbart revision av bolagets ledningssystem. 
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Torbjörn Blücher
Fastighetschef

tidigare yrkeserfarenheter: chef för fastig-
hetsenhet, Fortifikationsverket. Fastighets-
förvaltare, Malmstaden AB (dotterbolag 
i Tornetkoncernen).  Fastighetsförvaltare, 
Prevoluta AB.

Utbildning: Teknisk byggnadsingenjör.

Födelseår: 1966.

Anställd sedan: 2005

Lars Lidén
Utvecklingschef

tidigare yrkeserfarenheter: 
Avdelningschef, byggnads-
konstruktion, kvalitetschef och 
projektkonsult, J&W AB.

Utbildning: Civilingenjör KTH.

Födelseår: 1960.

Anställd sedan: 1998

Henrik Nyström
Chef Verksamhetsstöd

tidigare yrkeserfarenheter: inköps-
chef, Partnertech AB. Strategiskt 

inköp,  Ericsson. Strategiskt inköp, 
SAAB  Aircraft.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Födelseår: 1963.

Anställd sedan: 2007

Håkan Steinbüchel
tf Verkställande direktör

tidigare yrkeserfarenheter: vd, 
Vasallen. Vd, NK/Koncernledning 

Hufudstaden. Vd, Örebro Läns 
Flygplats. Vd, Skavsta Flygplats. 

Marknadschef, World Trade Center

Utbildning: Civilingenjör CTH.

Födelseår: 1958

Anställd sedan: 2012

Ledning
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Tommy Svärd
Förvaltningschef

tidigare yrkeserfarenheter: 
Kundansvarig  kommersiella 
lokaler, Henry Ståhl. Asset 
 Manager, Valad Property 
Group. Regionchef,  Synerco 
Fastighetsförvaltning. 
 Fastighetsförvaltare, Malm
staden AB (dotterbolag i 
Tornetkoncernen). 

Utbildning: Drifttekniker med 
fastighetsinriktning

Födelseår: 1967

Anställd sedan: 2012

petter Lundqvist
Chef Förvaltningsstöd

tidigare yrkeserfarenheter: 
Affärschef, NCC Construction 
AB. Projektledare, SWECO 
Projektledning AB.

Utbildning: Civilingenjör KTH.

Födelseår: 1964.

Anställd sedan: 2007

Hans Hahn
cFo

tidigare yrkeserfarenheter: 
Ekonomi chef, Vasakronan AB, 
Region Sydost. Ekonomichef, 

Vasakronan Krim AB, Ekonomi
chef, Prevoluta AB.

Utbildning: Civilekonom.

Födelseår: 1953.

Anställd sedan: 1997

Christina Burlin
hr-chef

tidigare yrkeserfarenheter: 
Personaldirektör, Sjöfartsver-
ket. Personalchef koncernen, 

Östgöta Correspondenten. 
Personalchef, SAAB  

Civila  Flygplan.

Utbildning: Fil. kand. Linjen för 
personal och arbetslivsfrågor.

Födelseår: 1962

Anställd sedan: 2012

L E D N I N G E N
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Birgitta Böhlin
Egen verksamhet 
Invald 2011

Övriga styrelseuppdrag: ordförande i 
 Apoteksgruppen, Lernia samt Mittuniversi-
tetet.  Ledamot i Försäkringskassans insyns-
råd samt Nationella rådet för innovation 
och kvalitet i offentlig verksamhet.

tidigare yrkeserfarenhet: Vd, Samhall AB. 
GD, Försvarets Materielverk. Sjukhusdirek-
tör, Huddinge Universitetssjukhus. Ekono-
midirektör, Sveriges Television.

Utbildning: Civilekonom HHG

Födelseår: 1948

Kristina Ekengren
Kansliråd, Finansdeparte-
mentet 
Invald 2012

Övriga styrelseuppdrag: le-
damot i Lernia AB, Jernhusen 
AB samt Svenska Skeppshy-
potekskassan.

tidigare yrkeserfarenheter: 
Departementssekreterare, 
Finansdepartementet. Finans-
analytiker, Delphi Economics.

Utbildning: Magisterprogram-
met i   företagsekonomi.

Födelseår: 1969
Christel Armstrong-darvik

vd, stena Fastigheter ab 
Invald 2005

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot 
i   Svenska Mässan.

tidigare yrkeserfarenheter: vd, Fastig-
hets AB Tornet. Vd, SkansTornet AB 

(dotterbolag i Tornetkoncernen). Region
chef, Nordbanken Fastigheter AB. 
Projektchef, NCC Fastigheter AB.

Utbildning: Civilingenjör CTH

Födelseår: 1953

Björn Sundström
Arbetstagarrepresentant,  

Akademikerföreningen 
Utsedd 2010

Övriga styrelseuppdrag: inga

tidigare yrkeserfarenhet: Projektle-
dare, Locum AB. Projektlednings-
konsult, Project Coordinator AB. 

Projektingenjör, Skanska AB.

Utbildning: Civilingenjör KTH

Födelseår: 1963

Sven Landelius
Styrelseordförande 

Egen konsulterande verksamhet 
Invald 2007

Övriga styrelseuppdrag: ordförande 
i European Spallation Source ESS AB. 

Ledamot i Infranord AB.

tidigare yrkeserfarenheter: vd, öre-
sundsbroKonsortiet. Vd, SvenskDanska 

Broförbindelsen AB.

Utbildning: Civilingenjör LTH, Tekn.Dr.h.c

Födelseår: 1946

Styrelsen
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per-Håkan Westin
PH WESTIN Real Management AB 
Invald 2008

Övriga styrelseuppdrag: ordförande i 
Willhem AB, Mengus Stockholm, 2011 AB, 
White Arkitekter AB, Citycon Oyj, Arcona 
Holding AB samt Future Rail Sweden.

tidigare yrkeserfarenheter: vd, aP Fastig-
heter AB. Chef, SJ Fastigheter. Projektchef, 
Stockholms Stad.

Utbildning: Civilingenjör KTH

Födelseår: 1946

Roger Törngren
Arbetstagarrepresentant: SEKO 
Utsedd: 2011

Övriga styrelseuppdrag: inga

tidigare yrkeserfarenhet: Drift-
tekniker, Vasakronan. Drifttekniker, 
Byggnadsstyrelsen. Ventilations-
tekniker/styr och regler, BPA Vent. 
Projektprogrammerare, TASAB, 
Styr och regler.

Utbildning: Styr och regler/drift-
teknik

Födelseår: 1965

Lena Nibell
Arbetstagarrepresentant,  
Unionen (suppleant) 
Utsedd 2007

Övriga styrelseuppdrag: inga

tidigare yrkeserfarenheter: Konsult, 
 Proffice. Konsult, WMdata.

Utbildning: Gymnasieekonom

Födelseår: 1964

Nina Linander
Egen verksamhet 

Invald 2006

Övriga styrelseuppdrag: 
 Ledamot i Neste Oil Oyj samt 

 Awapatent AB.

tidigare yrkeserfarenheter: 
senior vice President och 

Finansdirektör, AB Electro-
lux. Chef Produktområde El, 

 Vattenfall AB.

Utbildning: MBA (IMD), 
 Civilekonom (HHS)

Födelseår: 1959

Jan Berg
Egen konsulterande verksamhet 

Invald 2009

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i 

Agenta Investment Management AB.

tidigare yrkeserfarenheter: 
Kreditchef, Venantius AB. Projektansvarig, 

Securum AB.

Utbildning: Civilingenjör CTH

Födelseår: 1953

S T y R E L S E N
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tydliga riktlinjer saknas för om bolaget ska dri

vas helt marknadsmässigt och vinstmaximera 

eller  basera hyror på kostnader.

I utvärderingen har bolagets operationella ef

fektivitet analyserats ur tre perspektiv: jäm

förelse med andra bolag, kostnadsutveckling 

över tid samt observationer från kunder. Slut

satserna är att Specialfastigheter har en hög 

direktavkastning, låg vakansgrad och drift och 

underhållskostnader i linje med andra bolag. 

Vidare att bolagets kostnadsutveckling varit 

lägre eller i linje med inflationen men att bola

get bör uppgradera kompetenser och processer 

för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar 

vid ny eller ombyggnader. 

Utvärderingen gav en klar bild av vilka princi

per som bör gälla för Specialfastigheters fastig

hetsbestånd. Specialfastigheter har en tydlig 

roll att långsiktigt äga och förvalta fastigheter 

för att säkerställa såväl god säkerhet som god 

marknadssituation. Bolagets fokus bör, givet 

detta, vara att minimera totalkostnaden för sta

ten med ett avkastningskrav som är vägt efter 

fastigheternas riskprofil.

Denna genomgång, tillsammans med en av 

Finansdepartementet utförd analys av eko

nomiska mål för Specialfastigheter, är viktig 

Året 2012 läggs nu till handlingarna. Det var 

ett år då Sverige länge såg ut att stå emot ef

fekterna av den eurokris som skakade delar 

av Europa. Vi lärde oss ett nytt ord – grexit 

– och nattmanglingarna i Bryssel avlöste var

andra varigenom det institutionella ramverket 

kunde förstärkas och i viss mån inge ett större 

förtroende hos marknaderna. 

Under första halvåret trotsade Sverige den sva

ga globala konjunkturen och ekonomin växte 

i relativt god takt. Men under hösten har kon

junkturen vänt kraftigt neråt och exportföreta

gen riskerar att tappa i produktion och tillväxt. 

Inför det nya året 2013 är många prognosma

kare negativa och använder begrepp såsom 

fortsatt lågkonjunktur, nedgång i företagens 

försäljning och vinster samt ökad arbets löshet. 

Men det finns också ljuspunkter – svensk 

 ekonomi är väl förberedd och tillväxttakten kan 

börja ticka uppåt under slutet av året.

År 2012 var ur Specialfastigheters synvinkel 

trots allt ett fortsatt bra år med tillväxt och 

stabila värden. Även det inre arbetet kring 

ett processorienterat ledningssystem och en 

informationssäkerhetscertifiering har burit 

frukt. Vi står starka med en hyresgästport

följ med långa kontrakt och solida hyresgäs

ter. Vi är väl fungerande i det dagliga, har en 

 stabil  ekonomi och en god kreditvärdighet. 

Med andra ord är vi väl  rustade för framtida 

 utmaningar.

År 2012 var viktigt också ur ett annat perspektiv 

– den genomlysning vår ägare gjort av  bolagets 

roll och uppdrag utifrån givna kriterier samt av 

målstyrning och riskhantering. 

Den upplevda otydligheten i beskrivningen 

av vårt hittillsvarande uppdrag kunde härvid 

bekräftas; ”ändamålsfastigheter” är inte ett 

 tydligt definierat begrepp, ”offentliga verksam

heter” ger ingen tydlig avgränsning för vilka 

 typer av kunder som kan komma i fråga och 

Styrelseordförande 
har ordet

”Ett  fortsatt bra 
år med  tillväxt 
och stabila 
 värden.”
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S T y R E L S E O R D F ö R A N D E  H A R  O R D E T

för vår framtid. En framtid då vi har ett tydligt 

ägaruppdrag, då vi är det självklara valet för 

statliga bolag och myndigheter som har höga 

säkerhetskrav för sina lokaler, då vår kundstock 

har utökats och är i balans, då vi fortsatt bygger 

och förvaltar kostnadseffektivt och då vi tillsam

mans med våra kunder hittar långsiktigt bra och 

kostnadseffektiva lösningar för deras verksam

het i våra fastigheter.

Vårt strategiska vägval för denna framtid är 

givet. Det handlar om att ständigt fördjupa vår 

förståelse för våra kunder och deras behov och 

att bli deras aktiva partner för att tillhandahålla 

säkra, ändamålsenliga och effektiva lokaler. Det 

handlar om att kunna skapa ständiga effektivi

seringar som kommer våra kunder till del och 

som ger oss en långsiktig konkurrenskraft. Och, 

sist men inte minst, handlar det om att utveckla 

våra medarbetare och att vara trygg i en för

änderlig värld. Och den tryggheten kan vi bara 

känna genom att röra oss med kunden i spetsen 

för marknadens utveckling. 

Med det starka engagemang jag upplever runt sty

relsebordet, i bolagsledningen, bland våra medar

betare och hos våra kunder kommer vi att lyckas! 

Sven Landelius

Styrelseordförande

Sven Landelius
Styrelseordförande
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Flerårsöversikt

Koncernens och moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Fastighetsrelaterade 2008 2009 2010 2011 2012

Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr 1 280 1 487 1 686 1 704 1 767

Lokalarea, kvm/1000 1 048 1 101 1 120 1 120 1 110

Uthyrningsgrad, % 99,0 99,0 98,2 98,6 98,7

Investeringar inklusive fastighetsförvärv, Mkr 2 352 2 544 852 901 1 117

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr 12 5301 15 2421 16 1711 17 2301 18 7121

Balansomslutning, Mkr 13 808 16 082 16 891 17 663 19 383

Eget kapital, Mkr 4 789 4 772 5 266 5 612 6 628

Finansiellt relaterade 2008 2009 2010 2011 2012

Resultat före skatt, Mkr -280 416 1 102 936 1 381

Årets resultat, Mkr -117 300 804 686 1 328

Soliditet, % 34,7 29,7 31,2 31,8 34,2

Direktavkastning, % 8,0 8,0 8,3 7,8 7,5

Räntetäckningsgrad kassaflödesbaserad, ggr  3,7 4,1 3,8 3,1 4,7

Överskottsgrad, % 75,6 76,8 77,7 76,3 76,7

Avkastning på eget kapital, % -2,3 6,5 17,4 13,5 24,3

Avkastning på totalt kapital, % 0,8 4,9 9,2 8,8 9,5

Kassaflöde före investeringar, Mkr 841 697 1 153 869 877

Förvaltningsrelaterade 2008 2009 2010 2011 2012

Hyresintäkter, kr/kvm 1 193 1 244 1 387 1 422 1 472

Fastighetsdrift, kr/kvm 240 232 255 271 273

Underhållskostnader, kr/kvm 412 502 402 402 442

Driftöverskott, kr/kvm 984 1 058 1 169 1 161 1 222

Administrationskostnader, kr/kvm 42 48 47 45 49

 
1) Förvaltningsfastigheter under uppförande redovisas enligt verkligt värdemetoden 2009-2012 och enligt anskaffningsvärdemetoden 2008.

2) Aktiverat för 2008 165 kr/kvm, 2009 198 kr/kvm, 2010 160 kr/kvm,  2011 159 kr/kvm och 2012 173 kr/kvm.
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Resultaträkning    

Mkr Not 2012 2011

Hyresintäkter  1 631 1 592

Övriga intäkter 2  136 112

Intäkter från fastighetsförvaltning                                        1 767                   1 704

Fastighetskostnader 3  -413 -404

Driftöverskott                    1 354                  1 300

Administration 4, 5   -54 -51

Resultat fastighetsförsäljningar 6 -11 -2

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 12   410 192

Rörelseresultat              7, 8, 9                   1 699                   1 439

Finansiella intäkter 10 58 86

Finansiella kostnader 10 -  376 -589

Finansnetto                      -318                    -503

Resultat före skatt                    1 381                     936

Skatt 11 -53 -250

Årets resultat                    1 328                     686

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 328 686

Rapport över totalresultat    

Mkr 2012 2011

Årets resultat                   1 328                     686

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt                                            -                           -

Summa totalresultat för året                                       1 328                     686

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare 1 328 686
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K o N c e R N e N

Intäkter från fastighetsförvaltning
Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767 

(1 704) Mkr, varav hyresintäkterna ökade till 1 631 

(1 592) Mkr. Ökningen av hyresintäkterna förklaras 

huvudsakligen av tillkommande hyra för avslutade 

projekt. Övriga intäkter, som avser fakturering av 

media och tjänster till hyresgästerna, ökade med  

24 Mkr och uppgick till 136 (112) Mkr. Hyresintäkter-

na ökade till 1 472 kronor per kvadratmeter jämfört 

med 1 422 kronor per kvadratmeter 2011.

 

Fastighetskostnader
Våra fastighetskostnader uppgick till 413 (404) Mkr. 

Om vi tittar på nyckeltal för jämförbart bestånd 

så har vi fortsatt att effektivisera våra energi- och 

media förbrukningar. Kostnaderna för fastighetsdrift 

uppgick till 273 (271) kronor per kvadratmeter. 

 

Driftöverskott
Sammantaget har ovanstående resulterat i att drift-

överskottet upp gick till 1 354 (1 300) Mkr, vilket är 

54 Mkr högre än motsvarande period föregående år.

 

Överskottsgrad
Specialfastigheters målsättning är att erbjuda bästa 

möjliga kundnytta, kombinerat med utveckling av 

fastigheternas värde och avkastningsförmåga. God 

lönsamhet ger oss möjlighet att agera långsiktigt för 

ett hållbart byggande och en effektiv fastighets- och 

kapitalförvaltning till en för verksamheten väl anpas-

sad nivå på den finansiella risken. Överskottsgraden 

uppgick till 76,7 (76,3) %. Det långsiktiga målet är 

minst 75 % i överskottsgrad.

 

Värdeförändring  
förvaltningsfastigheter
Värdeökningen förklaras väsentligen av något sänkt 

kalkylränta samt nya och omförhandlade hyresavtal. 

För ytterligare information se not 12, Koncernen.

 

Kommentarer resultaträkning 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 1 699 (1 439) Mkr, 

260 Mkr högre än föregående år. Det förbättrade 

rörelseresultatet förklaras främst av högre intäkter 

och värdeförändringen av fastigheterna.

Finansiella intäkter och kostnader
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekost -

n ader på projekt uppgick till -318 (-503) Mkr, varav 

värdeförändringar i derivatin strument uppgick till  

-48 (-108) Mkr. Finansieringskostnaden för rapport-

perioden uppgick till 3,29 (5,45) %. Operativt finans-

netto låg på 2,87 (4,34) %. Den 31 december 2012 

var portföljens snittränta för lån och derivat 3,06 

(3,50) %. Den kassaflödes baserade räntetäcknings-

graden ökade till 4,7 (3,1) ggr.

 

Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt uppgick till 1 328 (686) Mkr, 

vilket innebär en ökning med 642 Mkr. Ökningen 

är främst hänförlig till ökade intäkter, högre positiv 

värdeförändring på förvaltningsfastigheter, lägre 

finanskostnader samt lägre skattekostnader. Posten 

skatt består av be tald skatt -116 (-79) Mkr och upp-

skjuten skatt 63 (-171) Mkr. Sänkt bolagsskattesats 

har medfört en engångsintäkt om 324 Mkr avse ende 

uppskjuten skatt.

 

Avkastning
Direktavkastningen för koncernens fastigheter 

uppgick till 7,5 (7,8) %. Avkastningen på eget kapital 

uppgick till 24,3 (13,5) %. Över den senaste fem-

årsperioden har Specialfastigheters avkastning på 

eget kapital i genomsnitt uppgått till 11,9 %, vilket 

överstiger ägarens krav.  
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Balansräkning

Mkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 18 712 17 230

Övriga materiella anläggningstillgångar 13 3 3

Finansiella placeringar 14,21 55 129

Uppskjutna skattefordringar 11 - 6

Övriga långfristiga fordringar 15 10 -

Summa anläggningstillgångar                   18 780                 17 368

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 186 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  16 10 18

Övriga fordringar 15 166 153

Kortfristiga placeringar 14 50 1

Likvida medel 17 191 0

Summa omsättningstillgångar                      603                      295

Summa tillgångar                 19 383                 17 663

eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 200 200

Övrigt tillskjutet kapital 616 616

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  5 812 4 796

Summa eget kapital                   6 628                   5 612

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 18,21 6 626 5 556

Övriga långfristiga skulder 19 140 222

Uppskjutna skatteskulder 11 1 659 1 728

Summa långfristiga skulder                   8 425                  7 506

Kortfristiga skulder  

Kortfristiga räntebärande skulder 18,21 3 462 3 717

Leverantörsskulder 92 148

Skatteskulder 36 2

Övriga skulder 19 142 100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 598 578

Summa kortfristiga skulder                   4 330                 4 545

Summa skulder                  12 755                12 051

Summa eget kapital och skulder                 19 383                17 663

Ställda säkerheter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga
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Investeringar
Koncernens investeringar från projekt uppgick vid 

årets slut till 786 (821) Mkr.

 

Pågående projekt
Antalet pågående investeringsprojekt var vid årets 

slut 42 (44). To tal volym för pågående projekt har 

beräknats till 1 919 (1 793) Mkr, varav 1 548 Mkr  

har upparbetats per 2012-12-31.

 

De största pågående projekten 

Om- och tillbyggnadsprojekt:

• Anstalten Kumla

• Institutionen Hornö i Enköping

• Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm

• Försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm

• Institutionen Lövsta i Trosa

• Institutionen Vemyra i Sollefteå

• Institutionen Åsbogården, Råby i Lund

 

Nybyggnadsprojekt:
• Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna

 

Förvärv
Förvärv av fastigheten Tegeludden 8 i Stockholm 

gjordes genom bolag.

 

Avyttringar
Försäljning har skett med ett totalt försäljningspris 

om 26,6 Mkr avseende:

• fastigheterna Gnesta 2:85-2:87 i Gnesta kommun

• fastigheten Släggan 2 i Örebro kommun

• fastigheten Duvan 1 i Härnösands kommun

• fastigheten Hjältan 4:11 i Ånge kommun

• fastigheten Fängelset 4 i Karlskrona kommun

 

Marknadsvärdering
Marknadsvärdet uppgick per 2012-12-31 till 18 712 

(17 230) Mkr, vilket är en ökning med 1 482 Mkr. 

Periodens redovisade orealise rade värdeförändring 

uppgår till 410 (192) Mkr. För ytterligare information 

se not 12, Koncernen.

 

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 
jan-dec 2012, Mkr
Marknadsvärde 31 december 2011 17 230

+ Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter 787

+ Förvärv 329

- Försäljningar -44

+ Orealiserad värdeförändring 410

Marknadsvärde 31 december 2012 18 712

Orealiserad värdeförändringar 410

varav förändrad kalkylränta 

och direktavkastning 321

varav nya och omförhandlade hyresavtal 110

varav förändring återstående löptid -200

varav övrigt, främst driftnettoeffekt 179

 

Räntebärande skulder
Redovisat värde räntebärande skulder var 10 088  

(9 273) Mkr. Genomsnittlig räntebindningstid var 2,9 

(3,4) år. Kapitalbind ningstiden var 3,8 (3,7) år, med 

hänsyn taget till garanterade out nyttjade

kreditlöften.

 

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjutna skatteskulder har minskat till 1 659  

(1 722 ) Mkr, varav 1 461 (1 490) Mkr hänför sig till 

våra förvaltningsfastigheter.

 

Kommentarer balansräkning 
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Koncernen - Förändringar av eget kapital

Mkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

År 2011 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade  

vinstmedel

Summa eget  

kapital

Ingående balans 1 januari 2011 200 616 4 450 5 266

Totalresultat

Årets resultat - - 686 686

Övrigt totalresultat - - - -

Summa                               200                                      616                             5 136                            5 952

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 77 - -77 -

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital -77 - - -77

Utdelning - - -263 -263

Summa transaktioner med aktieägare                                      -                                           -                              -340                             -340

Utgående balans 31 december 2011                                                            200                                     616                            4 796                            5 612

 

 

 

År 2012 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 

kapital

Balanserade  

vinstmedel

Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2012 200 616 4 796 5 612

Totalresultat

Årets resultat - - 1 328 1 328

Övrigt totalresultat - - - -

Summa                               200                                      616                            6 124                            6 940

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 295 - -295 -

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital -295 - - -295

Utdelning - - -17 -17

Summa transaktioner med aktieägare                                     -                                           -                              -312                              -312

Utgående balans 31 december 2012                               200                                      616                            5 812                           6 628
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Kapitalhantering
Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella 

målsättning att ha en god kapitalstruktur samt finan-

s iell stabilitet och därigenom bibehålla kapital-

marknadens förtroende samt utgöra en grund för 

fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Målet för 

soliditeten är 25-35 % och anpassningen till detta 

mål utgör en del av den strategiska planeringen.

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan 

hög avkastning som kan möjliggöras genom en 

högre belåning och fördelarna samt tryggheten 

som en sund kapitalstruktur erbjuder. Koncernens 

mål är att avkastningen (årets resultat efter skatt) på 

genomsnittligt eget kapital ska motsvara den riskfria 

räntan, definierad som den 5-åriga stats obligationen 

med tillägg av 2,5 procentenheter, över en konjunk-

turcykel. År 2012 var avkastningen på eget kapital 

24,3 % (13,5 %). Över den senaste femårsperioden 

har Specialfastigheters avkastning på eget kapital i 

genomsnitt uppgått till 11,9 %, vilket väl överstiger 

koncernens mål. Koncernens utdelningsmål bör vara 

50 % av årets resultat efter skatt efter återläggning 

av årets värdeförändringar och därtill hörande upp-

skjuten skatt. Under de senaste fem åren har den 

ordinarie utdelningen i genomsnitt uppgått till 6,0 % 

(6,4 %) av eget kapital. Koncernen ska lämna extra 

utdelning när kapitalstrukturen och verksamhetens 

finansieringsbehov möjliggör detta. Under året har 

ingen förändring skett i koncernens kapitalhantering. 

Varken moderbolaget eller något av dotterbolagen 

står under externa kapitalkrav.

 

Aktiekapital
Aktiekapitalet är fördelat på 2 000 000 aktier med 

ett kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per 

aktie vilket gäller såväl ingående som utgående antal 

aktier vid ovanstående rapportperioder.

Vinstdisposition
Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB:s

(556537-5945) yttrande enligt 18 kap 4 § ABL avse-

ende föreslagen vinstutdelning för år 2012. Styrelsen 

föreslår att årsstämman för 2013 i Specialfastigheter 

Sverige AB beslutar att 260 (17) Mkr, eller 130 (9) kr 

eget kapital

per aktie, utdelas till ägaren. Den föreslagna 

utdelningen utgör 23,6 (2,8) % av bolagets egna 

kapital och 3,9 (0,3) % av koncernens egna kapital. 

Utdelningen är i linje med vad det ekonomiska 

utdelningsmålet stipulerar.  

Bolagets innehav av finansiella instrument har värde-

rats till verkligt värde enligt 4 kap 14a § årsredovis-

ningslagen. Detta har inneburit att det egna kapitalet 

har minskat med 48 Mkr exklusive uppskjuten skatt, 

vilket utgör cirka 4,4 % av moderbolagets egna 

kapital exklusive uppskjuten skatt. Den föreslagna 

utdelningen till aktieägaren minskar moderbolagets 

soliditet från 13,8 till 12,0 % och koncernens soliditet 

från 34,2 till 33,3 %. Koncernens verksamhet bedrivs 

med stabil samt god lönsamhet och intäkterna är 

säkrade på lång sikt genom långa hyresavtal. Styrel-

sens uppfattning är att bolaget efter den föreslagna 

utdelningen har fortsatt god finansiell kapacitet att 

möta de krav som verksamhetens art, omfattning, 

investeringsbehov och risk ställer på koncernens och 

moderbolagets egna kapital. 

Förslaget är således försvarligt med hänsyn till kon-

cernens och moderbolagets konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt. Detta innebär bland 

annat att förslaget ej hindrar bolaget och övriga 

i koncernen ingående bolag från att fullgöra sina 

förpliktelser på kort och lång sikt.

Fritt eget kapital i moderbolaget är:
Balanserade vinstmedel  57 276 969 kr

Årets resultat 203 378 574 kr

Summa  260 655 543 kr

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att vinstmedlen disponeras enligt 
följande:
Till aktieägaren utdelas  260 000 000 kr

I ny räkning balanseras  655 543 kr

Summa  260 655 543 kr
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Koncernen - Kassaflödesanalys

Mkr Not 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 1 381 936

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Värdeförändring förvaltningsfastigheter -410 -192

Värdeförändring finansiella placeringar 48 108

Valutakursdifferenser, obligationer - 64

Avskrivningar 1 2

Resultat från försäljning -3 2

Betald inkomstskatt -83 -37

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital

                     934                     883

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Förändring av fordringar -87 -78

Förändring av övriga kortfristiga skulder 30 64

Kassaflöde från den löpande verksamheten                       877                     869

 

Investeringsverksamheten

Förvärv av förvaltningsfastigheter -214 -70

Investering i förvaltningsfastigheter -904 -817

Avyttring av förvaltningsfastigheter 24 31

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -1

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten                  -1 094                    -857

Upptagna lån 10 416 12 210

Amortering av lån -9 696 -12 015

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -17 -263

Återbetalning av aktiekapital -295 -77

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      408                    -145

 

Årets kassaflöde                       191                     -133

Likvida medel vid årets början 0 133

Likvida medel vid årets slut                 1, 17                      191                                                                                      0

Kassaflöde 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före investeringar uppgick under perioden till 877 (869) Mkr. Netto

investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 094 (857) Mkr, vilket gav ett kassaflöde efter investeringar på 217 (12) Mkr.
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Not 1 Väsentliga  
redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

utgivna av International Accounting Standards Board 

(IASB) samt tolkningsuttalanden från International  

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 

sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen 

även Rådet för finansiell rapporterings rekommenda-

tion RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 

koncerner.

 

Koncernens nio aktiebolag har säte i Linköping 

(Sverige). Moderbolaget heter Specialfastigheter 

Sverige AB (556537-5945). Huvudkontoret är beläget 

i Linköping med besöksadress: Borggården, 581 07 

Linköping. Bolagen i koncernen äger och förvaltar 

fast egendom och bedriver byggadministration samt 

äger och förvaltar lös egendom och bedriver därmed 

förenlig verksamhet. Se även not 16 Moderbolaget.

Värderingsgrunder tillämpade vid  
upprättandet av moderbolagets och  
koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska 

anskaffningsvärden, förutom derivatinstrument och 

förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning  

redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade 

värdet och det verkliga värdet efter avdrag för  

försäljningskostnader.

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska 

kronor som även utgör rapporteringsvalutan för 

moderbolaget och för koncernen. Det innebär att 

de finansiella rapporterna presenteras i svenska 

kronor. Specialfastigheter Sverige är endast verk-

samt på den svenska marknaden. Samtliga belopp 

är, om inte annat anges, avrundade till närmaste 

miljontals kronor.

Bedömningar och uppskattningar i de 
finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet 

med IFRS kräver att företagsledningen gör bedöm-

ningar och uppskattningar samt gör antaganden 

som påverkar tillämpningen av redovisningsprincip-

erna och de redovisade beloppen av tillgångar, 

skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan 

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningarna och antagandena ses över regel-

bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i 

den period ändringen görs om ändringen endast 

påverkat denna period, eller i den period ändringen 

görs och framtida perioder om ändringen påverkar 

både aktuell period och framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid till-

lämpningen av IFRS som har en betydande inverkan 

på de finansiella rapporterna och gjorda uppskatt-

ningar som kan medföra väsentliga justeringar i 

påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare 

i not 18 och 21 Koncernen.

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, 

med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats 

konsekvent på samtliga perioder som presenteras 

i koncernens finansiella rapporter. Koncernens 

redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på 

rapportering och konsolidering av moderbolag och 

dotterföretag.

Ändrade redovisningsprinciper
Inga nya eller ändrade standarder och tolknings-

uttalanden har tillämpats vid upprättandet av 2012 

års finansiella rapporter.
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Standarder Skall tillämpas för  
  räkenskapsår som börjar:

IFRS 10 Consolidated Financial Statements                                         

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 Joint Arrangements                                                                    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 13 Fair Value Measurement                                                           1 januari 2013

Standarden definierar ett enhetligt ramverk för värdering till verkligt  

värde bestående av en värderingshierarki indelad i tre nivåer. Standarden  

innebär ökade upplysningskrav för att bedöma de metoder och indata som  

har använts för att fastställa verkligt värde.

IAS 32  Finansiella instrument: Klassificering                                                                                          1 januari 2014

Standarden innebär förtydliganden av regler för nettoredovisning av  

finansiella instrument.

Klassificering m.m.
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i 

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt 

av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 

efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. 

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i  

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt 

av belopp som förväntas återvinnas eller betalas 

inom tolv månader räknat från balansdagen.

Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar 

del av koncernen som tillhandahåller tjänster inom 

en viss ekonomisk omgivning, som är utsatta för 

risker och möjligheter som skiljer sig från andra

segment. Koncernens segment utgörs av olika  

hyresgäster. Segmenten är bildade med utgångs-

punkt från våra hyresgäster och deras unika behov 

av lokaler. Segmentsinformation lämnas i enlighet 

med IFRS 8 endast för koncernen. Koncernen lämnar 

finansiella upplysningar om sitt segment baserat på 

den information som företagsledningen använder 

sig av för att följa verksamheten. Vi använder således 

samma uppföljning internt till styrelse och ledning 

som vi använder i vår externa finansiella uppföljning. 

Konsolideringsprinciper 
Dotterföretag

Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-

mande inflytande från moderbolaget Specialfastig-

heter Sverige AB. Bestämmande inflytande innebär 

direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags 

finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 

ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett 

bestämmande inflytande föreligger, beaktas poten-

tiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål kan 

utnyttjas eller konverteras.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. 

Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag 

betraktas som en transaktion varigenom koncernen 

indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 

övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det 

koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom 

en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen 

fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna, dels 

det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade 

identifierbara tillgångar samt övertagna skulder 

och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för 

dotterföretagsaktierna utgörs av summan av de 

verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda 

tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt 

transaktionskostnader som är direkt hänförbara till 

förvärvet. Transaktionskostnaderna kostnadsförs i 

koncernen. Konsolidering av dotterföretags finan-

s iella rapporter tas in i koncernredovisningen från 

och med förvärvstidpunkten till det datum då det 

bestämmande inflytandet upphör.

Transaktioner som elimineras  
vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller 

kostnader och orealiserade vinster eller förluster 

som uppkommer från koncerninterna transaktioner 

mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid 

upprättandet av koncernredovisningen.

Intäkter
Intäktsredovisning

Koncernens redovisade intäkter avser i huvudsak 

hyresintäkter. Hyresintäkter, arrendeintäkter och  

parkeringsintäkter aviseras i förskott och periodise- 

r ing av hyror sker därför så att endast den del

av hyrorna som belöper på perioden redovisas som 

intäkter. Intäktsredovisning sker vanligtvis linjärt 

över hyresavtalets löptid, utom i undantagsfall, då 

en annan metod bättre återspeglar hur ekonomiska 

fördelar tillfaller koncernen. Ränteintäkter intäkts-

redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas 

när rätten att erhålla betalning har fastställts.

Intäkter från fastighetsförsäljningar
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt 

på avtalsdagen om inte risker och förmåner övergått 

till köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över 

tillgången kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än 

tillträdestidpunkten och om så har skett intäktsre-

dovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare 

tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisnings-

Ändrade IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden som träder i kraft först kommande räkenskapsår har inte till-

lämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nedan angivna nya standarder utgivna  av International 

Accounting Standards Board (IASB) förväntas inte medföra något byte av redovisningsprincip utan endast 

förändringar i upplysningskraven.

1 januari 2014
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tidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna 

beträffande risker och förmåner samt engagemang 

i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas om-

ständigheter som kan påverka affärens utgång vilka 

ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

Årets hyresintäkter uppgår till 1 631 (1 592) Mkr. 

Framtida hyror som hänför sig till icke uppsägnings-

bara operationella hyresavtal förfaller enligt nedan. 

Förfallostruktur, Mkr
  2012-12-31 2011-12-31
Inom ett år

Fastigheter  139 74

Bostäder  2  2

Mellan ett och fem år

Fastigheter  159  155

Senare än fem år

Fastigheter 1 565  1 566

Summa 1 865 1 797

Rörelsekostnader och finansiella  
intäkter och kostnader
Operationella leasingavtal

Kostnader avseende operationella leasingavtal redo-

visas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Förmåner erhållna i samband med tecknandet av 

ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minsk-

ning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets 

löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder 

de uppkommer.

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränte-

intäkter på bankmedel, fordringar, räntekostnader 

på lån, omräkning av valutalån samt orealiserade och 

realiserade vinster och förluster på derivatinstrument 

som används inom den finansiella verksamheten.

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på 

skulder beräknas med tillämpning av effektivränte-

metoden. Effektivräntan är den ränta som gör 

att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och 

utbetalningar under den förväntade räntebindnings-

tiden blir lika med det redovisade värdet av fordran 

eller skulden.

Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar 

periodiserade belopp av transaktionskostnader 

och skillnader mellan det ursprungligen redovisade 

värdet av fordran respektive skuld och det belopp 

som regleras vid förfall.

Lånekostnader belastar resultatet i den period till 

vilken de hänför sig utom till den del de ingår i en 

tillgångs anskaffningsvärde. En tillgång för vilken 

ränta kan inräknas i anskaffningsvärdet är en tillgång 

som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk 

att färdigställa för avsedd användning eller försäljning.

 

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskju-

ten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de 

skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslu-

tade per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell 

skatt hänförlig till tidigare perioder. Inkomstskatter 

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande 

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid 

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-

metoden med utgångspunkt i temporära skillnader 

mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas 

inte vid första redovisningen av tillgångar och skulder 

som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten 

för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat 

eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte 

heller temporära skillnader hänförliga till andelar i 

dotter företag som inte förväntas bli återförda inom 

överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 

baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar 

eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de 

skattesatser och skatteregler som är beslutade eller  

i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna 

skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 

skillnader redovisas endast i den mån det är sanno-

likt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på 

uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte 

längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Enligt ett regeringsbeslut förändras skattesatsen  

från 1 januari 2013. Skattesatsen vid beräkning av  

uppskjuten skatt har ändrats från 26,3 % till 22,0 %. 

Omvärd eringseffekten har redovisats i resultat-

räkningen.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas 

i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring 

eller en kombination av dessa båda syften. Initialt 

redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffnings-

kostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt 

hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas 

i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga 

värdet baseras på värderingar som genomförts av 

egen personal. Värderingarna har stämts av mot 

värderingar utförda av utomstående oberoende 

värderingsmän, med erkända kvalifikationer och med 

adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den 

typ och med de lägen som är aktuella. 

 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen 

till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset 

samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att 

bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlig-

het med syftet med anskaffningen.

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-

tillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering 

eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska 

fördelar väntas från användning eller utrangering/

avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som upp-

kommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång 

utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och 

tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta 

försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas 

som övrig rörelseintäkt/kostnad.

 

Leasade tillgångar
Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen 

antingen som finansiell eller operationell leasing.  

Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska  

riskerna och förmånerna som är förknippade med 

ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, 

om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing.  

Specialfastigheter Sverige AB har klassificerat samtliga 

avtal som operationell leasing. De operationella 

leasingavgifterna kostnadsförs över löptiden med ut-

gångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från 

vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod.

 

Beräknade nyttjandeperioder;

• maskiner och inventarier 14-33 % per år 

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas 

restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid  

varje års slut.

 

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar 

prövas vid varje balansdag för att bedöma om 
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det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 

36 tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov 

för andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka 

prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och 

avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5, 

förvaltningsfastigheter redovisade till verkligt värde 

enligt IAS 40 och uppskjutna skattefordringar. För 

undantagna tillgångar enligt ovan prövas det redo-

visade värdet enligt respektive standard.

 

Nedskrivningsprövning för  
materiella tillgångar
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas 

enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se nedan). 

Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 

kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid 

prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den 

lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen obero-

ende kassaflöden – en så kallad kassagenererande 

enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs-  

eller kassagenererande enhets (grupp av enheters) 

redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En 

nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning 

av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet 

(grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. 

Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga 

tillgångar som ingår i enheten (gruppen av enheter).

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde 

minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 

beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 

kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar 

riskfri ränta och den risk som är förknippad med den 

specifika tillgången.

Nedskrivningsprövning för  
finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om 

det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång 

eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning. 

Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhål-

landen som inträffat och som har en negativ inverkan 

på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet.

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorier-

na lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till 

upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av 

framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva 

ränta som gällde då tillgången redovisades första 

gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. 

En nedskrivning belastar resultaträkningen.

Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns 

indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre 

före ligger och det har skett en förändring i de 

antaganden som låg till grund för beräkningen av 

återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill åter-

förs dock aldrig. En reversering görs endast i den 

utsträckning som tillgångens redovisade värde efter 

återföring inte överstiger det redovisade värde som 

skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där 

så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 

Nedskrivningar av lånefordringar och kundford-

ringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet 

objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat 

efter det att nedskrivningen gjordes.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräk-

ningen inkluderar på tillgångssidan lånefordringar, 

finansiella placeringar, derivat, kundfordringar samt 

likvida medel. På skuldsidan återfinns låneskulder, 

derivat samt leverantörsskulder.

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

balansräkningen när bolaget blir part enligt instru-

mentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas 

upp i balansräkningen när faktura har skickats.  

Skuld tas upp när motparten har presterat och  

avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även  

om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 

tas upp när faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 

när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller 

bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma 

gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell 

skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen  

i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. 

Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

 

Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas 

initialt till anskaffningsvärde motsvarande instru-

mentets verkliga värde med tillägg för transaktions-

kostnader för alla finansiella instrument förutom 

avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång 

som redovisas till verkligt värde via resultaträk-

ningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 

transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klas-

sificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte 

instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör 

hur det finansiella instrumentet värderas efter första 

redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde 

innebärande att transaktionskostnader belastar 

periodens resultat. Efter den initiala redovisningen 

redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs

nedan. Värdeökningar respektive värdeminskningar 

redovisas på derivatet som intäkter respektive 

kostnader inom finansnettot. Vid användning av 

ränteswap, redovisas räntekupongen som ränta och 

övrig värdeförändring av ränteswappen redovisas 

som övrig finansiell intäkt eller övrig finansiell 

kostnad. Likvida medel består av kassamedel samt 

omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden.

 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
Finansiella instrument i denna kategori värderas 

löpande till verkligt värde med värdeförändringar  

redovisade i resultaträkningen. Här ingår derivat 

med positivt verkligt värde. Derivat ingår i under-

kategorin som benämns innehar för handel.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-

gångar som inte är derivat, som har fastställda eller 

fastställbara betalningar och som inte är noterade på 

en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upp-

lupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde 

bestäms utifrån den effektivränta som beräknades 

vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas 

till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga 

efter avdrag för osäkra fordringar.

Likvida medel
Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel. 

Dessa tillgångar bedöms vara omsättningsbara 

omgående med försumbar risk för värdeförändringar 

vilket medför att redovisat värde motsvarar verkligt 

värde.

 

Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen
I denna kategori ingår koncernens finansiella derivat 

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

underkategorin som benämns innehar för handel.

 

Lånefinansiering
All lånefinansiering redovisas initialt till anskaffnings-

värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåningen 

därefter redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

och eventuell skillnad mellan erhållet belopp och 

återbetalningsbeloppet redovisas i finansnettot 

fördelat över låneperioden, med tillämpning av  

effektivränteperioden. Lånefinansiering i utländsk  

valuta omräknas till balansdagens kurs och effek-

t erna redovisas över finansnettot. Koncernen 

tillämpar IAS 23 Lånekostnader. IAS 23 innebär 

att koncernen aktiverar ränteutgifter hänförliga till 

förvaltningsfastigheter under uppförande. Aktive  -

  r ade ränteutgifter påverkar finansnettot positivt och 

marknadsvärdeförändringarna negativt med samma 

belopp. Ränteutgifterna aktiveras varje månad  

med en räntesats som motsvarar snitträntan på  

tolv månaders Stibor plus ett påslag.

 

Andra finansiella skulder
Övriga finansiella skulder, till exempel leverantörs-

skulder, är värderade till upplupet anskaffningsvärde.

 

Derivat
Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att 

säkra risker för de ränte- och valutakursexponeringar 

som koncernen är utsatt för. Derivat redovisas initialt 

till anskaffningsvärde på affärsdagen innebärande att 

transaktionskostnader belastar periodens resultat. 

Efter den initiala redovisningen värderas derivat-

instrument till verkligt värde och värdeförändringar 

redovisas på sätt som beskrivs nedan. Ingen  

säkringsredovisning tillämpas i koncernen.

 

Derivat värderade till verkligt värde
Räntederivat utgör en finansiell tillgång eller skuld 

som värderas till verkligt värde med värdeföränd-

ringar via resultaträkningen. Vid användning av 

räntederivat kan det uppstå en värdeförändring 

beroende på förändringar av marknadsräntan 

och tidsfaktorn. Initialt redovisas räntederivat till 

anskaffningsvärde i balansräkningen och värderas 

därefter till verkligt värde med värdeförändringar i 

resultaträkningen. 

För att fastställa verkligt värde används marknads-

noteringar på bokslutsdagen och allmänt veder-

tagna beräkningsmetoder, innebärande att verkligt 

värde har fastställts enligt nivå 1 och 2, IFRS 7 punkt 

27a. Omräkning till svenska kronor görs till noterad 

kurs på bokslutsdagen. Ränte swappar värderas 

genom att framtida kassaflöden diskonteras till 

nuvärde, instrument med optionsin s lag värderas till 

aktuellt återköpspris, vilket fås från motparten. Vid 

finansiering i utländsk valuta säkras samtliga framtida 

betalningsflöden så ingen valutarisk kvarstår.

Valutakurssäkringen görs med hjälp av valutaderivat 

(valutaswapavtal i kombination med ränteswapavtal). 

Derivaten värderas till verkligt värde till balansdagens 

valuta- och räntekurs och möter valutaeffekterna 

från omräkningen av lånen till balansdagens kurs i 

det finansiella resultatet.

Derivatinstrument används för säkring av prognosti-

s erad elkostnad och derivatinstrumenten redovisas 

till verkligt värde över resultaträkningen. Verkligt 

värde på elderivaten baseras på marknadsvärdet på 

balansdagen vilket fås från elleverantörer som köper 

elderivat på Nordpool. Elderivat upptas för att säkra 

elpriset. Specialfastigheter vidarefakturerar huvud-

delen av elkostnaden till hyresgästerna

 

Ersättningar till anställda
Pensionsplaner

Samtlig personal är anställd i moderbolaget. Pensions-

planerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpen-

sion 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 som omfattar flera arbets-

givare. Då bolaget inte haft tillgång till information 

som gjort det möjligt att redovisa pensionplanen 

som förmånsbestämd har även denna redovisats 

som avgiftsbestämd.

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda 

planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen 

när de uppstår.

 

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan 

diskontering och redovisas som kostnad när de 

relaterade tjänsterna erhålls.

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett 

möjligt åtagande som härrör från inträffade händel-

ser och vars förekomst bekräftas endast av en eller 

flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett 

åtagande som inte redovisas som en skuld eller av-

sättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde 

av resurser kommer att krävas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och 

banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella place-

ringar som dels är utsatta för endast en obetydlig 

risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen 

marknad eller har en kortare återstående löptid än 

tre månader från anskaffningstidpunkten.

Avrundning
Beloppen i föreliggande årsredovisning presenteras 

i Mkr utan decimaler. I de fall beloppen är mindre än 

1 Mkr och är avrundat nedåt, presenteras detta med 

en nolla (0). I de fall utfallet faktiskt är noll presenter-

as detta med ett streck.

Not 2  Övriga intäkter
Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster  

och energikostnader.

Not 3 Fastighetskostnader
  2012 2011
Energi, bränsle och vatten  169 175

Fastighetsdrift, personalkostnader 52 49

Fastighetsdrift, övriga kostnader  118 104

Fastighetsskatt  26 31

Underhåll  48 45

Avskrivningar maskiner och inventarier  0  0

Summa  413 404

Not 4 Administration
  2012 2011
Personalkostnader 35 33

Avskrivningar maskiner och inventarier 1 2

Övriga kostnader (tekn.utredn, 
konsultarvoden, övrigt) 18 16

Summa  54 51
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Not 7 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse (tkr)
Moderbolaget 2012 2011 
Medelantal anställda  Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget totalt 117 76,9 % 111   79,3 %

Dotterbolagen har inga anställda.

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid    
Moderbolaget  2012   2011
 Sjukfrånvaro/  Långtidssjukfrånvaro/ Sjukfrånvaro/ Långtidssjukfrånvaro/ 
 Ord.arbetstid Total sjukfrånvaro Ord.arbetstid Total sjukfrånvaro

Män  2,26 % 38,36 % 2,16 % 38,81 %

Kvinnor  1,11 %   0,00 %  1,77 % 0,00 %

Anställda under 30 år  *)  *) *)  *)

Anställda 30-49 år 1,43 % 0,00 %  1,20 %   13,61 %

Anställda över 49 år 2,77 %  54,67 % 3,07 % 39,82 %

Samtliga anställda   2,02 %  33,84 % 2,09 %   32,58 %
*) Uppgift lämnas ej då gruppen understiger 10 personer.

Moderbolaget totalt inklusive styrelse, ledande befattningshavare
 2012 2011
 Löner och  Sociala Löner och Sociala
 andra ersättningar  kostnader andra ersättningar  kostnader

 58 203  27 645 51 755 24 555

  (7 534)5)   (6 770)5)

5) (Varav pensionskostnader)

Styrelse  2012  2011
  Löner och Pensions- Löner och Pensions- 
 andra ersättningar  kostnad andra ersättningar  kostnad

Styrelseordförande 200 - 196 -

Övriga ledamöter 564 - 600 -

Summa 764 - 796 -

Specifikation av ersättningar till styrelseledamöter1)  
 2012  2011
 Löner och  Övriga Löner och  Övriga 
 andra ersättningar  förmåner andra ersättningar   förmåner

Styrelseordförande, Sven Landelius 200 - 196 -

Christel Armstrong 105 - 101 -

Jan Berg 115 - 109 -

Birgitta Böhlin 95 - 71 -

Marianne Förander 2) 5)  - - - -

Kristina Ekengren 3) 5) - - - -

Nina Linander 125 - 116 -

Per-Håkan Westin 95 - 94 -

Carina Wång 4) 29 - 109 -

Summa 764 - 796 -

Not 5  Ersättning till revisorer (tkr)
  2012 2011
Ernst & Young  

Revisionsuppdrag 500 -

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 151 -

Skatterådgivning 127 -

Summa  778 -

  2012 2011
Deloitte AB  

Revisionsuppdrag - 301

Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdraget 58 276

Skatterådgivning - 49 

Summa 58 626 

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av års-

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning. Här inkluderas 

även arvode för revisionsrådgivning som lämnas i 

samband med ett revisionsuppdrag. Med revisions-

verksamhet avses granskning av förvaltning eller  

ekonomisk information som följer av författning, 

bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar  

i en rapport eller någon annan handling som är  

avsedd att utgöra bedömningunderlag även för 

någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning 

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 

ett  granskningsuppdrag.  

Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är 

hänförlig till någon av de tidigare uppräknade 

slagen av tjänster och som inte rör skatter. 

Revisionsbolaget Ernst & Young valdes vid  

årsstämman 2012. 

Not 6  Resultat  
fastighetsförsäljningar
  2012 2011
Försäljningsintäkter, sålda fastigheter 26 26

Verkligt värde, sålda fastigheter -35 -28

Försäljningskostnader -2 0

Summa  -11 -2
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Fortsättning Not 7
Ledande befattningshavare 2012 2011
 Löner och  Pensions- Löner och Pensions- 
 andra ersättningar kostnad  andra ersättningar kostnad

Verkställande direktör 6)  1 946 410  1 649 498

Andra ledande 
befattningshavare 7) 4 771 1 465 4 164 1 212

Summa     6 717      1 875  5 813 1 710

Specifikation av ersättningar till ledande befattningshavare
 2012  2011 2012  2011 2012 2011  2012  2011
 Löner och andra ersättningar Övriga förmåner 9) Summa Pensionskostnad

Verkställande direktör, Peter Karlström 6) 1 453 1 649 85 118 1 538 1 767 402 498 

Tf Verkställande direktör, Håkan Steinbüchel 6) 494 - 13 - 507 - 8 -

CFO, Hans Hahn 1 188 1 083 89 97 1 277 1 180 524 435

Fastighetschef, Torbjörn Blücher 1 030 986 59 53 1 089 1 039 263 250

HR-chef, Christina Burlin 8) 277 - 0 - 277 - 89 -

Personalansvarig, Ann-Kristin Landelius 667 648 1 1 668 649 210 238

Utvecklingschef, Lars Lidén 846 757 54 50 900 807 181 132

Chef Verksamhetsstöd, Henrik Nyström 762 690 51 54 813 744 198 157 
    

Summa 6 717 5 813 352 373 7 069 6 186 1 875 1 710

1) Vid årsstämman beslutades att till styrelsens ord-

förande skall ordinarie styrelsearvode utgå med 190 tkr

per år samt med 10 tkr per år som ledamot i Ersätt-

ningsutskottet. Till övriga ledamöter skall ett ordinarie

styrelsearvode utgå med 95 tkr per år och ledamot

(dock ej ledamot anställd vid regeringskansliet). Tre

ledamöter har utöver ordinarie styrelsearvode erhållit

20 tkr per år som ledamöter i Finansutskottet och två

ledamöter har erhållit 10 tkr per år som ledamöter i

Ersättningsutskottet. Arvode utgår endast till årsstäm-

movalda ledamöter, ej till anställda i Specialfastigheter.

Någon ersättning utöver vad årsstämman beslutat har 

ej utgått till varken ledamot eller styrelseordförande.

2) Ledamot slutade sitt uppdrag i januari 2012.

3) Ledamot invald i styrelsen vid årsstämman 2012.

4) Ledamot slutade sitt uppdrag vid årsstämman.

5) Inget arvode utgår till ledamot anställd vid  

regeringskansliet.

6) Under året har Specialfastigheter bytt Vd. Fram  

till 2012-10-31 gällde Vd:s anställningsavtal med en 

månadslön under 2012 på 140 000 kronor per månad. 

Vd sa upp sig på egen begäran. Ny tf Vd visstidsan-

ställdes 2012-10-01 och anställningsavtalet gäller till 

och med 2013-09-30. Månadslönen under avtalstiden 

är 163 000 kronor per månad. Pensionspremiebetal-

ningarna maximeras till 30 % av årslönen och inklude-

rar premie för sjukförsäkring

Bolaget följer ägarens Riktlinjer för anställningsvillkor 

för ledande befattningshavare i företag med statligt 

ägande, dock med en avvikelse gällande tf Vd se 

sidan 49. 

7) För andra ledande befattningshavare föreligger

inga individuella chefsavtal eller villkor om avgångs-

vederlag. Uppsägningstider följer i huvudsak kollektiv-

avtal. Något enskilt avtal om ömsesidig uppsägningstid

om 3 eller 6 månader förekommer. Pension enligt ITP- 

plan med pensionsålder 65 år. 

8) Började sin anställning 2012-09-01.

9) Bilförmån, drivmedelsförmån, kostförmån och annan

förmån, t ex friskvårdsbidrag.

Moderbolaget totalt, inkl styrelse,  
ledande befattningshavare
Styrelsen består av 10 (11) ledamöter fördelat på

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

årsstämman och tre ledamöter är utsedda av arbets-

tagarorganisationerna. I verksamhetsledningen ingår

8 (6) personer, inkluderat Vd, fördelat på 1 kvinna och 

7 män. Till ledande befattningshavare utgår ej rörliga 

ersättningar eller avtal om finansiella instrument.

Åtagande för ålderspension och familjepension för

tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i

Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell

rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd

plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-

skapsåret 2012 har bolaget inte haft tillgång till

sådan information som gör det möjligt att redovisa

denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensions-

planen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i 

Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan.

Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade

i Alecta uppgår till 3 Mkr (3 Mkr). Alectas överskott kan 

fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. 

Vid utgången av 2012 uppgick Alectas överskott i form 

av den kollektiva kons ol iderings nivån till 130 (113) %. 

Den kollektiva kon  sol ideringsnivån utgörs av marknads-

värdet på Alectas tillgångar i % av försäkringsåtagan  -

dena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska 

beräkningsåtag anden, vilka inte överensstämmer med 

IAS 19.
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Not 9  Segmentsredovisning
Specialfastigheter Sverige AB:s segment motsvaras  

av våra hyresgäster som är koncernens rörelsegrenar.

Gemensamma administrationskostnader för fastig-

hetsförvaltningen fördelas enligt självkostnadsprin-

cipen. I segmentens resultat, tillgångar och skulder 

ingår direkt hänförbara poster samt poster som kan 

fördelas på segmenten på ett tillförlitligt sätt.

 

Huvuddelen av våra hyresgäster är offentlig eller stat-

lig verksamhet. Av årshyran svarar Kriminalvård en för 

44 (44) %, Rättsvårdande fastigheter för 25 (24) %, 

Försvarsfastigheter för 13 (13) % och Statens 

institutionsstyrelse (SiS) för 12 (12) %. Inga av våra 

hyresgäst er har några krav på sig att hyra från 

Specialfastigheter. Varje hyresgäst har en egen 

beslutsprocess i valet av hyresvärd, trots att många 

av våra hyresgäster är kopplade till staten i en eller 

annan form.

 

Alla våra intäkter kommer från Sverige och således 

har vi ingen omsättning från utlandet.

Not 8  Avskrivningar
  2012 2011
Maskiner och inventarier 
– Administration 1 2

Maskiner och inventarier – Drift 0 0

Summa avskrivningar 1 2

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Hyresintäkter 208 206 41 38 60 59 403 393 199 176 720 720 0 0 1 631 1 592

Övriga intäkter 17 14 3 3 5 5 34 28 17 11 60 51 0 0 136 112

Intäkter från  225 220 44 41 65 64 437 421 216 187 780 771 0 0 1 767 1 704
fastighetsförvaltning

Resultat
Driftöverskott 199 194 23 20 48 46 344 328 145 124 595 588 0 0 1 354 1 300

Administration -7 -6 -3 -3 -2 -2 -10 -9 -10 -9 -22 -22 0 0 -54 -51

Resultat fastighetsförsäljning 0 0 0 0 4 0 0 0 -2 1 12 -3 -25 0 -11 -2

Värdeförändring förvaltnings-
fastigheter, orealiserat 238 150 -7 -35 1 8 110 88 -99 -22 167 4 0 -1 410 192

Rörelseresultat 430 338 13 -18 51 52 444 407 34 94 752 567 -25 -1 1 699 1 439

Räntekostnader -59 -76 -3 -14 -7 -22 -137 -146 -29 -65 -141 -266 0 0 -376 -589

Ränteintäkter 9 11 0 2 1 3 21 22 5 9 22 39 0 0 58 86

Årets skattekostnad -15 -73 0 8 -2 -9 -13 -75 0 -10 -24 -91 1 0 -53 -250

Resultat efter skatt 365 200 10 -22 43 24 315 208 10 28 609 249 -24 -1 1 328 686

Övriga upplysningar
Tillgångar 3 150 2 727 174 168 367 359 6 978 6 277 1 508 1 513 7 206 6 619 0 0 19 383 17 663

Skulder 1 968 1 746 121 121 249 250 4 562 4 231 1 006 1 041 4 770 4 543 79 119 12 755 12 051

Investeringar 145 23 10 8 6 7 511 690 74 65 371 107 0 1 1 117 901
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Not 11  Skatter
Redovisad i resultaträkningen 2012 2011
Aktuell skatt 116 79 

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt -63 171

Totalt redovisad skatt i koncernen 53 250

Avstämning av effektiv skatt 2012 2011
Redovisat resultat före skatt 1 381 936 

Svensk inkomstskattesats 26,3 %  363 246

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Icke avdragsgilla kostnader 3 0

Justerad försäljningsintäkt 12 -

Schablonränta periodiseringsfond 2 4

Justering av tidigare års skattekostnad -3 0

Effekt ändrad skattesats -324 -

Summa 53 250

Redovisad i balansräkningen 2012 2011
Uppskjuten skattefordran - 6

Uppskjuten skatteskuld -1 659 -1 728 

Summa -1 659 -1 722

Uppskjutna skattefordringar  
och -skulder 2012 2011
Förvaltningsfastigheter -1 461 -1 490

Finansiella anläggningstillgångar 15 6

Periodiseringsfond -126 -145

Överavskrivningar -87 -93

Summa -1 659 -1 722

Ingen uppskjuten skatt har redovisats mot eget kapital.

Not 10  Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettots sammansättning     Mkr   % 
 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Räntekostnad lån 254 292 2,63 3,16

Valutakurs förändring 
på utländsk upplåning -29 64 -0,30 0,69

Räntenetto derivat 59 52 0,61 0,57

Övriga ränteintäkter 
och räntekostnader -7 -7 -0,07 -0,08

Operativt finansnetto 277 401 2,87 4,34

Övriga finansiella kostnader 14 8 0,14 0,09

Aktiverad räntekostnad projekt -21 -14 -0,22 -0,16

Värdeförändring 
finansiella derivat 48 108 0,50 1,18

Redovisat finansnetto 318 503 3,29 5,45

Under året har 21 (14) Mkr i räntor aktiverats avse-

ende investeringar i fastigheter under uppförande. 

Vid aktivering har ränta motsvarande tolv månaders 

Stibor plus påslag använts.

Finansnetto redovisade 
enligt kategori och klass 2012 2011
Finansiella intäkter  

Ränteintäkter på finansiella tillgångar 

ej värderade till verkligt värde 8 7

Värdeförändring på finansiella tillgångar 

derivat värderade till verkligt värde  50 79

Övriga finansiella intäkter  - -

Summa finansiella intäkter 58 86

Finansiella kostnader 2012 2011
Räntekostnader på finansiella skulder  

ej värderade till verkligt värde  -233 -278

Räntekostnader på finansiella skulder 

värderade till verkligt värde -59 -52

Valutakursförändring på 

utländsk upplåning 29 -64

Värdeförändring på finansiella skulder 

derivat värderade till verkligt värde  -98 -187

Övriga finansiella kostnader -15 -8

Summa finansiella kostnader -376 -589

Finansnetto -318 -503
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Not 12  Förvaltningsfastigheter 
Förvaltningsfastigheterna redovisas enligt verkligt värdemetod (IAS 40)
2012 Förvärv (+) /Avyttringar (-)  Fastigheter ägda
  fastigheter hela året  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

Orealiserade värdeförändringar - 410 410

Utgående verkligt värde 285 18 427 18 712

   

2011 Förvärv (+) /Avyttringar (-)  Fastigheter ägda
  fastigheter hela året  Totalt 2011

Ingående verkligt värde - 16 171 16 171

Investeringar avseende   

tillkommande utgifter efter förvärv - 803 803

Aktiverade ränteutgifter - 14 14

Förvärv (+) 78 - 78

Avyttringar (-) -28 - -28

Orealiserade värdeförändringar - 192 192

Utgående verkligt värde 50 17 180 17 230 

  

Taxeringsvärde för som förvaltningsfastigheter 
redovisade fastigheter  2012 2011

Byggnader     1 972    2 060 

Mark  764 762

Summa  2 736 2 822

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas 

i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring 

eller en kombination av dessa båda syften. Initialt 

redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffnings-

kostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt 

hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas 

i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga 

värdet baseras på värderingar som genomförts av 

egen personal. Värderingarna har stämts av mot 

värderingar utförda av utomstående oberoende 

värderingsmän, med erkända kvalifikationer och 

med adekvata kunskaper i värdering av fastigheter 

av den typ och med de lägen som är aktuella. Den 

externa värderingen sker halvårsvis enligt ett rull-

lande schema. Om det under löpande år föreligger 

indikationer på väsentliga värdeförändringar för 

enskilda fastigheter, delar av fastighetsbeståndet 

eller hela fastighetsbeståndet sker omvärdering i 

samband med kvartalsrapportering för de aktuella 

fastigheterna. Verkliga värden baseras på marknads-

värden, vilket är det bedömda belopp som skulle 

erhållas i en transaktion vid värdetidpunkten mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och 

som har ett intresse av att transaktionen genomförs 

efter sedvanlig marknadsföring där båda parter 

förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång.

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändring-

ar redovisas i resultaträkningen. Hyresintäkter och 

intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i enlig-

het med de principer som beskrivs under avsnittet 

Intäktsredovisning, se sidan 70.

 

Tillkommande utgifter –  
Förvaltningsfastigheter som redovis as 
enligt verkligt värdemetoden
Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet 

om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 

fördelar som är förknippade med tillgången kommer 

att komma företaget till del och anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra 

tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den 

period de uppkommer. Avgörande för bedömningen 

när en tillkommande utgift läggs till det redovisade 

värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade 

komponenter, eller delar därav, varvid sådana utgifter 

aktiveras. Enligt IFRS aktiverar vi även komponent-

delen av underhållet motsvarande 80 % av underhålls-

kostnaderna.

Värderingsmetod
Det bedömda värdet på Specialfastigheters för-

valtningsfastigheter har fastställts genom en intern

kassaflödesvärdering. För att kvalitetssäkra den

interna värderingen, har den stämts av mot en 

extern värdering av 49 (49) objekt, motsvarande 86 

(82) % av det totala värdet. Den externa värderingen 

sker enligt ett rullande schema. Skillnaden mellan 

den externa och interna värderingen uppgår till 

mindre än 1 (1) %. Marknadens direktavkastnings-

krav används främst vid beräknandet av restvärdet, 

det vill säga fastig hetens bedömda marknadsvärde 

i slutet av kalkyl perioden. Kalkylerna har beräknats 

på nominell basis varvid inflationen bedömts till 2,0 

(2,0) % per år. Då värderingsobjekten i regel har 

förhållandevis långa hyreskontrakt med hyresgäster 

som bedöms som säkra betalare, har det bedömts 

vara lämpligt med differentierade kalkylräntor för 

driftnetton respek tive restvärde i samband med 

beräkningen av avkastnings värdet. Med hänsyn till 

de säkra hyres intäkterna ligger kalkylräntan under 

kontraktsperioden mellan 5,35 och 6,00 %. År 2011 

låg kalkylräntan mellan 5,50 och 5,75 %. Direkt-

avkastningskravet ligger mellan 5,75 och 12,00 % 

beroende på var fastigheterna är belägna. År 2011 

låg direkt avkastnings  kravet mellan 5,25 och 11,50 %.

De i kassaflödesanalyserna använda drift- och under-

hållskostnadsnivåerna har härletts från normaliser ade 

värden baserade på gällande underhållsplaner. 

I kassaflödesanalyserna har aktuella hyresvillkor

varit utgångspunkten. 

Från och med att nuvarande hyresperiod går ut har 

i kassaflödesanalysen bedömd marknadshyra varit 

gällande. Som underlag till värderingsarbetet har vi 

erhållit på marknaden aktuella direktavkastningskrav 

och kalkylräntor från extern värderare. Denne har 
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utfört olika utredningar och analyser vad gäller aktuell 

fastighetskategori. Bland annat har olika genomförda 

fastighetstransaktioner studerats.

Not 13  Övriga materiella  
anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 23 22

Inköp 1 1

Försäljningar och utrangeringar -4 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 20 23

Ingående avskrivningar 20 18

Försäljningar och utrangeringar -4 0

Årets avskrivningar 1 2

Utgående ackumulerade avskrivningar 17 20

Utgående planenligt restvärde 3 3

Not 14  Finansiella placeringar
Långfristiga placeringar 2012 2011
Bostadsrätt 0 0

Räntevalutaderivat värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen 55 129

Elderivat värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 0 0

Summa 55 129

Kortfristiga placeringar
Räntevalutaderivat värderade till
verkligt värde via resultaträkningen 50 1

Elderivat värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 0 0

Summa 50 1

Not 15  Övriga fordringar 
Långfristiga fordringar 2012 2011
Deposition enligt CSA-avtal 10 -

Summa 10  -

Kortfristiga fordringar 2012 2011
Fordran sålda fastigheter 161 153

Övriga fordringar 5 0

Summa  166  153

Koncernen har, för att hantera exponeringar för 

motpartsrisker i derivatkontrakt, ingått tilläggsavtal 

(Credit Support Annex) till ISDA-avtal. Dessa avtal 

är ömsesidiga och innebär att parterna ömsesidigt 

förbinder sig att ställa säkerheter i form av likvida 

medel för undervärden i utestående derivatkontrakt. 

Koncernen har per 31 december lämnat 10 (0) Mkr i 

sådan deposition. 

 

Not 16  Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter
  2012 2011
Förutbetalda kostnadshyror 1 1

Förutbetalda energikostnader 5 2

Övriga interimsfordringar 4 15

Summa 10 18

Not 17  Likvida medel  
  2012 2011
Kassa - 0

Banktillgodohavande 191 0

Summa  191 0
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Upplåningen fördelar sig på följande sätt, Mkr   2012 2011
Kategori, Finansiella skulder värderade  Redovisat Nominellt  Verkligt Redovisat Nominellt Verkligt
till upplupet anskaffningsvärde värde  belopp   värde  värde belopp värde

Deposition enligt CSA-avtal 49 49 49 - - -

Företagscertifikat 1 498 1 500 1 495 2 244 2 250 2 235

Obligationer i fast ränta   4 891 4 890 5 203 4 113 4 110 4 372

Obligationer i rörlig ränta  2 495 2 495 2 513 1 470 1 470 1 478

Realränteobligationer   429 390 436 652 670 656

Obligationer i utländsk valuta 726 685 762 749 685 800

Summa   10 088 10 009 10 458 9 228 9 185 9 541

År  Redovisat  Nominellt Verkligt
  belopp  belopp  värde

2012 3 717 3 724 3 715

2013 1 852 1 798 1 874

2014 966 960 1 016

2015 605 595 633

2016 816 807 896

2017 400 400 432

2018 200 200 225

2020 199 200 225

2021 200 200 226

2024 100 100 125

2038 173 201 174

Summa 9 228 9 185 9 541

Förfallostruktur lån, Mkr

År   Redovisat  Nominellt Verkligt
  belopp  belopp  värde

2013 3 462 3 422 3 469

2014 1 814 1 810 1 859

2015 1 004 950 1 034

2016 1 655 1 657 1 751

2017 700 700 744

2018 200 200 227

2019 449 450 466

2020 199 200 229

2021 200 200 230

2024 230 230 274

2038 175 190 175

Summa 10 088 10 009 10 458

Väsentliga avtalsvillkor
Koncernens låneavtal innehåller en ägarklausul vilket 

innebär att långivaren har rätt att förtidsinlösa lån 

om statens ägarandel skulle understiga 100 %.

Säkringsredovisning
Ingen säkringsredovisning tillämpas i koncernen.

Valutafördelning
Vid finansiering i utländsk valuta säkras samtliga 

framtida betalningsflöden så valutarisker elimineras. 

Genom räntevalutaswapavtal valutakurssäkras samt-

liga räntebetalningar samt framtida återbetalningar.

 

Nedanstående tabell visar koncernens finansiering i 

utländsk valuta per balansdagen efter ursprungs valuta 

och efter hänsyn till räntevalutaswapavtal. Valutalån 

omräknas till balansdagens kurs i redo visningen och 

valutaförändringen redovisas i finansnettot.

Av koncernens respektive moderbolagets långfristiga  

låneskulder avser 1 453 (2 108) Mkr förfallotidpunkter 

senare än fem år från balansdagen. 

Obligationer i utländsk valuta redovisas omräknat till 

balansdagens kurs i svensk valuta. Verkligt värde i  

derivaten motsvarar obligationernas omräknade 

belopp. Valutaeffekten blir därför neutraliserad. 

Marknadsvärdet på obligationer i utländsk valuta är 

omräknat till balansdagens kurs och redovisade  

i tabellerna i svensk valuta.

 

• Verkligt värde är värderat genom diskontering 

av framtida kassaflöden till noterad marknads-

ränta på balansdagen för respektive löptid.

• Verkligt värde på obligationer i utländsk valuta 

är värderat genom diskontering av framtida 

kassaflöden till noterad valutakurs på balans-

dagen för respektive löptid.

Not 18 Räntebärande skulder
Långfristiga skulder 2012 2011
Lån     6 626 5 556

Kortfristiga skulder
Lån  3 462 3 717

Summa  10 088 9 273

I ovanstående värden ingår inte saldon på bankkonton 

191 (-45) Mkr. Realobligationer redovisas till upplupen 

Valuta Nominellt Ränta % Ränta % Nominellt belopp Redovisat belopp
    i SEK  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 1,23 92 200 000  85 842 882

Summa   1,75 685 480 000 725 755 610

 Ränta % Nominellt belopp Redovisat belopp
 i SEK  i SEK  i SEK

 2,74 236 280 000 293 277 973

 3,69 357 000 000      366 597 466

 2,82 92 200 000  89 176 472

 3,25 685 480 000 749 051 911

2012 2011

skuld på balansdagen i redovisat belopp och verkligt värde 

medan nominell skuld på realobligation redovis as till upplu-

pet anskaffningsvärde.

2012 2011



S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2 81

f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r

Koncernen har, för att hantera exponeringar för 

motpartsrisker i derivatkontrakt, ingått tilläggsavtal 

(Credit Support Annex) till ISDA-avtal. Dessa avtal 

är ömsesidiga och innebär att parterna ömsesidigt 

förbinder sig att ställa säkerheter i form av likvida 

medel för undervärden i utestående derivatkontrakt. 

Koncernen har per 31 december erhållit 49 (77) Mkr 

i sådan deposition. 

Not 19  Icke räntebärande skulder
Långfristiga skulder 2012 2011
Derivat värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 140 145

Deposition enligt CSA-avtal - 77     

Summa 140 222

Kortfristiga skulder 2012 2011
Förskott kunder 0 0

Derivat värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen 35 6

Övriga skulder 107 94

Summa 142 100

 

av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och 

regler i form av riskmandat och limiter för finansverk-

samheten. Policyn är utformad så att ägarens avkast-

ningskrav på eget kapital uppnås på säkrast möjliga 

sätt. Den övergripande målsättningen för finans-

funktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv 

finansiering samt att minimera negativa effekter på 

koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Finansråd
Koncernens finansiella transaktioner och risker 

hanteras centralt av moderbolagets ekonomi- och 

finansavdelning. De strategiska portföljbesluten tas 

i ett finansråd som träffas kvartalsvis. I finansrådet 

ingår Vd, CFO, finansförvaltare och vid behov extern 

expertis. Den operativa verksamheten sköts av 

finansförvaltaren.

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

har gett betyget AA+/Stable outlook för företagets 

långa upplåning och behållit A-1+ för den korta 

upplåningen. 2005-11-08 höjde S&P ratingen från 

AA till AA+ med hänvisning till svenska statens 

fortsatta långsiktiga ägarintention och företagets 

långsiktiga förmåga att uppnå ägarens avkastnings-

krav. 2012-12-20 bekräftade S&P ratingklassen 

AA+. Specialfastigheters rating, AA+, återspeglar 

bolagets ”stand-alone” kreditvärdighet (stand-alone 

credit profile), om bolaget står på egna ben utan 

svenska staten som ägare, vilken S&P bedömer till AA-.

Ränterisker
Ränterisk avser resultateffekten som en ränteför-

ändring har på koncernens finansnetto. Risken i 

portföljen uttrycks som genomsnittlig räntebind-

ningstid. Vid bokslutstillfället var den genomsnittliga 

räntebindningstiden 2,9 (3,4) år. Hanteringen av 

företagets räntebindning sker utifrån en normportfölj 

som ska ha en jämn förfalloprofil avseende ränte-

bindningstid. Räntebindningstiden visar hur snabbt 

en ränteförändring får genomslag i form av ökade 

lånekostnader. Valet av räntebindningstid i portföljen 

beror på bedömning av ränteutveckling och resultat-

utveckling. Den 31 december 2012 var portföljens 

medelränta för lån och derivat 3,06 (3,50) %. För att 

skydda delar av resultaträkningen, som är inflations-

beroende (hyresintäkter och kostnader för drift och 

underhåll), har realräntelån för 390 Mkr emitterats.

I företagets finanspolicy tillåts användning av 

derivatinstrument. De främst använda derivat-

instrumenten är ränteswappar. Den totala portföljens 

riskexponering är reglerad genom limiter för ränte-

bindningsintervall. Detta leder till att derivatport-

följens totala riskpåverkan har begränsats. Företaget 

gör derivataffärer för att på ett kostnadseffektivt  

sätt hantera hela finansportföljens fördelning av  

ränteexponering över tiden i s.k. räntebindnings-

intervall. Derivatportföljen har skapat en omför-

delning av ränteexponering från korta löptider till 

längre, se tabellen ”Förfallostruktur för räntebindning 

och kapitalbindning”. I volymen kapitalbindning ingår 

endast lån. I volymen räntebindning ingår såväl lån 

som derivatinstrument. Låneskulden är beräknad som 

en nettoskuld, där hänsyn tagits till eventuella plussal-

don och placeringar. För 2013 ingår fordringar i form 

av reverser motsvarande 169 Mkr. Reverserna ingår 

som köpeskilling i fastighetsförsäljningar under 2006.

Not 20  Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter
  2012  2011
Förutbetalade hyresintäkter 438 428 

Upplupna kostnadshyror - 3

Upplupna energikostnader 15 19

Upplupna räntekostnader 81 90 

Upplupna sociala avgifter 1 1

Upplupen semesterlön 7 6

Upplupen löneskatt 2 2

Övriga poster 54 29

Summa  598 578

Förfallostruktur för räntebindning  
och kapitalbindning
År  Räntebindning, Mkr Kapitalbindning, Mkr

 2012 2011 2012 2011

2012 - 3 574 - 3 721 

2013 2 847 881 3 462 1 677

2014 2 164 1 210 1 814 960

2015  1 104  895  1 004  595 

2016  1 800  1 000  1 655  807 

2017  650  400  700  400 

2018  200  200  200  200

2019  449  -  449  - 

2020  199  200  199  200 

2021  200  200  200  200

2022 - - - - 

2023  100  100  -  - 

2024  100  100  230 100

2038  275  301  175  201 

Totalt  10 088  9 061  10 088  9 061Not 21  Finansiella risker  
och finanspolicy
Koncernen och moderbolaget är genom sin verk-

samhet exponerad för olika slags finansiella risker. 

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets 

resultat och kassaflöde till följd av påverkan av 

ränterisk, refinansieringsrisk, kreditrisker, valutarisk 

och elprisrisk. Koncernens alla finansiella risker är 

samlade i moderbolaget och hanteras därifrån. 

Koncernens finansiella risker utgörs av den finansiella 

verksamheten i moderbolaget. Koncernens finans-

policy för hantering av finansiella risker har fastställts 



På balansdagen fanns garanterade outnyttjade  

kreditlöften på 4 500 (4 456) Mkr som täcker 

refinansieringsrisken för de närmaste 23 (14) 

månadernas förfall.
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Likviditetsrisk, Mkr

  Lån Derivat Leverantörs- Lån Derivat Leverantörs- 

    skulder   skulder

Mindre än 3 månader 1 374 11 92 1 610 2 148

Mellan 3 till 12 månader 1 813 50 - 2 232 45 -

Mellan 1 till 5 år 7 018 107 - 6 470 - -

Summa 10 205 168 92 10 312 47 148

Refinansieringsrisk
Med refinansieringsrisk avses risken att omsättning 

av utestående lån inte alls kan genomföras, eller 

endast till kraftigt ökade kostnader. Enligt finans-

policyn ska kontanta medel och garanterade krediter 

alltid vara större än förfallande lånevolymen för de 

närmaste 9 månaderna. Därtill har avtal tecknats  

om garanterade kreditlöften om totalt 4 500 Mkr. 

Inga speciella åtagande finns i kreditlöftena  

utöver ägarklausul och informationsåtagande. Två  

kredit löften om totalt 2 500 Mkr ökar margin alen  

på utnyttjade lån ur faciliteten om bolagets rating 

understiger AA-. Förfallen på de finansiella  

skulderna har spridits över tiden för att begränsa  

refinansieringsrisken. Kapitalbindningstiden  

2012-12-31 var 3,8 (3,7) år, med hänsyn taget till 

garanterade outnyttjade kreditlöften.

 

Företagets finansiella nominella skuldbelopp brutto 

uppgick vid årsskiftet till 10 009 (9 185) Mkr. Ytterlig-

are minskning av refinansieringsrisken görs genom 

att diversifiera finansieringskällorna, se tabellen 

”Lånefaciliteter”. Upplåningen sker på svensk och 

internationell kreditmarknad genom obligations- och 

certifikatprogram samt på svensk och internationell 

bankmarknad. Upplåningen till Specialfastigheter 

görs mot balansräkningen och utan pantsättning av 

fastigheterna. Alltsedan 1999 innehåller företagets 

låneavtal en ägarklausul, vilket stärker långivarnas 

ställning. Klausulen innebär att långivare har rätt 

att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle 

understiga 100 %.

 

Lånefaciliteter  Låneram, Mkr  Utnyttjat, Mkr
 2012-12-31 2011-12-31  2012-12-31  2011-12-31

Deposition enligt CSA - - 49 -

Garanterade kreditlöften  4 500  4 500 -191  45 

Företagscertifikat  4 000  4 000  1 500  2 250 

MTN-program  10 000  10 000  7 435  5 898 

Private Placements  1 025  1 037  1 025  1 037 

Reversfordran  -169  -169  -169  -169 

Total  19 356  19 368  9 649 9 061

Ovanstående tabell om likviditetsrisk visar avtalade 

odiskonterade kassa flöden, vilket inkluderar samtliga 

finansiella skulder inklusive räntebetalningar. Där den 

framtida rörliga räntan är okänd, har räntan beräknas 

med hjälp av implicita forwardräntor. Hyresintäkterna 

används för att möta de framtida  åtagande som 

presenteras i tabellen ovan. Kredit risken avseende 

hyresintäkterna bedöms vara låg.

Kreditrisker och motpartsrisker  
i finansiell verksamhet
Med finansiell kreditrisk avses främst motparts-

risker i samband med fordringar på banker och 

andra motparter. Risken uppstår vid handel med 

derivatinstrument eller placeringar av likvida medel.

Specialfastigheters policy för att reducera kreditrisken 

är att placering av likvida medel samt ingående av 

derivatavtal endast kan göras med ett begränsat 

antal motparter och inom godkända limiter. Likvida 

medel används i praktiken till att amortera krediter. 

Motparter inom derivathandeln är banker med hög 

kreditvärdighet.

Företagets motpartsrisk i derivatkontrakt uppgick till 

105 (130) Mkr per 2012-12-31, detta motsvarar före-

tagets sammanlagda fordran på orealiserade derivat 

med positiva värden. Motpartsrisken reducerades 

med 49 (77) Mkr genom tilläggsavtal (Credit Support 

Annex) till ISDA-avtal med utländska banker.

 

Erhållna/lämnade säkerheter är i form av deposition 

av likvida medel

I nedanstående tabell framgår exponeringen för 

motpartsrisker fördelade på olika ratingkategorier.

Institut med lång rating Fordran  Skuld  Erhållna/lämnade  Nettoexponering Fordran Skuld Erhållna/lämnade Nettoexponering 

   säkerheter   säkerheter 

AA- 41 -115 - -74 50 -109 - -59 

A+ 64 -40 -49 -25 65 0 -77 -12

A 0 -14 10 -4 15 -35 - -20

Elderivat  - -6 0 -6 - -8 0 -8

Summa 105 -175 -39 -109 130 -152 -77 -99

Positiva värden = fordran, negativt värde = skuld.

2012

2012 2011

2011
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Kreditrisken i den löpande affärsverksamheten 

begränsas genom förskottsfakturering av hyror, 

långa hyresavtal och genom att hyresgästerna har 

stark knytning till svenska staten. I samband med 

fastighetsförsäljningar under 2006 skedde betalning 

i form av utfärdande av reverser, se posten  

”Reversfordran” i tabellen ”Lånefaciliteter”.

Finansiella poster som förfallit till betalning 
vid bokslutstillfället, Mkr
  2012 2011
Finansiella tillgångar  149  115

Finansiella skulder  0 0

Ingen nedskrivning har skett per balansdagen då 

förlustrisken bedöms uppgå till 0 (0) Mkr. 5 Mkr av 

kundfordringarna är inte inbetalade per 2013-01-31.

Valutarisk
Med valutarisk avses resultateffekten som en 

bestående växelkursförändring har på koncernens 

resultat- och balansräkning. Upplåning i utländsk 

valuta får ske. Eftersom koncernens verksamhet 

uteslutande är denominerad i svenska kronor medför 

detta att all valutarisk i samband med finansiering i 

utländsk valuta ska elimineras. Detta har gjorts med 

valutaränteswapavtal.

Då finansiella elderivat ingås uppstår valutaexpone-

ring. Enligt finanspolicyn får företaget inte ha någon 

valutarisk. Väsentliga valutaflöden ska kurssäkras.

Valutafördelning på lån  
och derivatinstrument, Mkr
Ursprunglig valuta, EUR Lån  Derivat  Summa

  92,2  -92,2  0

I tabellen visas nominella belopp (SEK) per affärsdag.

Ursprunglig valuta, CHF Lån  Derivat  Summa

  593,3  -593,3  0

I tabellen visas nominella belopp (SEK) per affärsdag. 

Samma värden gällde 2011-12-31.

Elprisrisk
Med elprisrisk avses risken för att svängningar i det 

framtida elpriset ska påverka företagets driftskost-

nader negativt. Som en följd av detta har företaget 

fastställt en elprispolicy med en långsiktig prissäk-

ringsstrategi, se tabell ”Säkrad andel av kommande 

elförbrukning”. För att begränsa elprisrisken för den 

beräknade elförbrukningen köper företaget pris-

säkringskontrakt i form av elterminer. Förvaltningen 

sker löpande genom analys av elmarknad och egen 

portfölj. Prissäkringar görs i delposter för att minska 

risken att göra stora prissäkringar i dyra lägen. På 

detta sätt ökar den säkrade andelen i takt med att 

förbrukningstillfället närmar sig. Vid tidpunkten då 

budgetpris ska ges för kommande året är stor del 

prissäkrad.

Specialfastigheter vidarefakturerar huvuddelen av 

elkostnaden till hyresgästerna, vilket leder till att 

prisrisken för bolaget är försumbar.

År   GWh  Minigräns  Maxgräns  Andel

2012  89 70 % 100 % 86 %

2013  89 40 %  100 %  54 %

2014  89 20 % 100 %  29 %

2015  89 0 %  100 % 10 %

År   GWh   Marknadsvärde Mkr 

2012 77   -6

2013 48    -2

2014 26    0

2015 9    0

Summa 160 -8

Derivatinstrument
Specialfastigheter använder derivat för att hantera 

ränterisk och därmed uppnå önskad räntebindnings-

struktur samt för att hantera valutarisk och säkra lån 

upptagna i utländsk valuta.

Över tiden kan det uppstå värdeförändringar i 

derivatportföljen på grund av förändringar av mark-

nadsräntan och valutakursen. Dessa orealiserade 

värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

Elderivat värderas till verkligt värde och redovisas 

över resultaträkningen. Kostnaden för elförbrukning 

redovisas löpande i resultaträkningen. Finansiella 

räntederivat värderas till verkligt värde enligt vad 

stängningsräntan är på räntemarknaden per balans-

dagen.

Derivatportföljens marknadsvärde, Mkr
  Nominellt Positivt  Negativt  Nominellt Positivt Negativt
  värde  värde   värde värde    värde      värde

Räntevalutaswap 685 73 4 685 114 0

Ränteswap 3 630 32 165 3 000 15 143

Eltermin - 0 6 - 0 8

Totalt 4 315 105 175 3 685 129 151

2012

2012

2012

2011

2011

2011

Derivatinstrument
Specialfastigheter använder derivat för att hantera 

ränterisk och därmed uppnå önskad räntebindnings-

struktur samt för att hantera valutarisk och säkra lån 

upptagna i utländsk valuta.

Över tiden kan det uppstå värdeförändringar i 

derivatportföljen på grund av förändringar av mark-

nadsräntan och valutakursen. Dessa orealiserade 

värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

Elderivat värderas till verkligt värde och redovisas 

över resultaträkningen. Kostnaden för elförbrukning 

redovisas löpande i resultaträkningen. Finansiella 

räntederivat värderas till verkligt värde enligt vad 

stängningsräntan är på räntemarknaden per balans-

dagen.

Säkrad andel av kommande elförbrukning
År   GWh  Minigräns  Maxgräns  Andel

2013  83 70 % 100 % 71 %

2014  83 40 %  100 %  53 %

2015  83 20 % 100 %  20 %

2016  83 0 %  100 % 0 %

Förfallostruktur för elderivat
År   GWh   Marknadsvärde Mkr 

2013 59   -3

2014 44    -2

2015 17    -1

2016 0    0

Summa 120 -6
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2012 2011

Finansiella instrument värderade till verkligt värde
Verkligt värde på finansiella instrument kan bestämmas på olika sätt.

Nivå 1: Verkligt värde bestämt enligt priser note rade på en aktiv marknad för samma instru ment.

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.

Redovisat värde per kategori, 2012-12-31
 Redovisat värde  Verkligt värde 

1. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkning   105 105

2. Lånefordringar och kundfordringar       186 186

3. Finansiella skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkning    175 175

4. Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde    9 362  9 544 

5. Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs     726  914

Redovisat värde per kategori, 2011-12-31
 Redovisat värde  Verkligt värde 

1. Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkning   129 129

2. Lånefordringar och kundfordringar       123 123

3. Finansiella skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkning    151 151

4. Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde    8 524  8 741 

5. Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs     749  800

Känslighetsanalys
Förändring Förändring på resultat- Förändring på eget   
 räkning före skatt  kapital efter skatt

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Finansnetto förändring om marknadsräntan Resultatet minskar Eget kapital minskar

ökar med 1 %, årskostnadsförändring med 22 Mkr med 17 Mkr

Värdeförändring för finansiella derivat om  Resultatet ökar Eget kapital ökar 

marknadsräntan ökar med 1 % med 63 Mkr med 49 Mkr

Valutarisken är säkrad genom valutaswappar vilket   Ingen förändring     Ingen förändring 

tar bort effekten av valutakursförändringar

Elprisrisk, genom elterminer minskas prisvolatiliteten Ingen förändring     Ingen förändring 

sedan vidaredebiteras hela elkostnaden till kunderna                                                                                                             

                        

Finansiella instrument-

värderade verkligt 

värde

Priser noterade 

på en aktiv  

marknad (nivå 1)

Värdering base-

rad på observer-

bara data (nivå 2)

Värdering base-

rad på annat än 

observerbara 

data (nivå 3)

Summa Priser noterade 

på en aktiv  

marknad (nivå 1)

Värdering base-

rad på observer-

bara data (nivå 2)

Värdering baserad på 

annat än observerbara 

data (nivå 3)

Summa

Ränteswap/Valutaswap - -64 - -64 - -14 - -14

Elterminer -6 - - -6 -8 - - -8

Netto -6 -64 - -70 -8 -14 - -22
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Not 22  Närstående
Transaktioner  Koncernen IFRS Koncernen IFRS Moderbolaget ÅRL Moderbolaget ÅRL
med närstående 2012 2011 2012 2011
Intäkter inom koncern - - 3 3

Kostnader inom koncern - - 1 -

Kortfristig fordran inom koncern - - 6 13

Långfristig fordran inom koncern - - 1 557 883

Skuld inom koncern - - - -

Det finns inga andra mellanhavanden med ägaren staten än sådana som stadgas enligt lag. Moderbolaget 

Specialfastigheter Sverige AB, organisationsnummer 556537-5945 har en  närstående relation med sina  

dotterföretag, se not 16 sidan 98, Moderbolag. Beträffande styrelsens,  Vd:s och övriga befattnings havares 

löner och andra ersättningar, kostnader och förpliktelser som avser  pensioner och liknande förmåner samt  

avtal angående avgångsvederlag, se not 7 sidan 74, Koncern.     

Not 23 Händelser efter balansdagen
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta beslut om återbetalning till aktieägaren med 

105 (295) Mkr genom minskning av aktiekapitalet. Minskningen ska föregås av en fondemission 

på samma belopp, varför bolagets aktiekapital förblir intakt.
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Moderbolaget - Resultaträkning

Mkr Not 2012 2011

Hyresintäkter 1 615 1 580

Övriga intäkter   2 137 115

Nettoomsättning                  1 752                1 695

Driftkostnader 3 -1 020 -992

Bruttoresultat                     732                   703

Central administration 4, 5 -54 -51

Resultat fastighetsförsäljningar 6 14 -2

Rörelseresultat                      7, 8                   692                  650

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 78 112

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -394 -598

Resultat efter finansiella poster                         376                      164

Bokslutsdispositioner 10 -63 -59

Skatt på årets resultat 11 -110 -32

Årets resultat                         12                     203                        73

 

Rapport över totalresultat

Mkr

Årets resultat                      203                        73

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt                            -                            -

Summa totalresultat för året                      203                        73

Moderbolaget



S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2 87

f i n a n s i e l l a  r a p p o r t e r



S P E C I A L F A S T I G H E T E R  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 288 

Moderbolaget - Balansräkning

Mkr Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar, markinventarier* 13 10 675 10 184

Maskiner och inventarier 14 3 3

Pågående nyanläggningar 15 98 97

Finansiella anläggningstillgångar 11, 16 1 847 1 189

Summa anläggningstillgångar                           12 623                     11 473

Omsättningstillgångar

Skattefordran - 0

Kundfordringar 174 116

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 9 18

Kortfristiga fordringar 18 167 166

Kortfristiga placeringar 19 51 1

Kassa och bank 20 191 0

Summa omsättningstillgångar                           592                          301

Summa tillgångar                      13 215                      11 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 000 000 aktier) 200 200

Uppskrivningsfond* 600 295

Reservfond 42 42

                            842                          537

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 57 1

Årets resultat                           203                             73

260 74

Summa eget kapital                        1 102                           611

Obeskattade reserver                              21                          970                          908

Skulder

Räntebärande skulder

Låneskulder 22 10 088 9 273

Icke räntebärande skulder

Skatteskuld 35 -

Övriga skulder 23 356 410

Uppskjutna skatteskulder 96 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 568 572

Summa skulder                      11 143                     10 255

Summa eget kapital och skulder                      13 215                      11 774

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. Uppskrivning av fastighet har skett med 400 Mkr den 8 december 2011. Avsättning för uppskjuten skatt har skett med 105 Mkr samt avsättning till uppskrivningsfond 
med 295 Mkr.
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Moderbolaget - Förändringar av eget kapital

Mkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

År 2011 Bundet eget kapital Fritt eget  

kapital

Totalt eget  

kapital

Moderbolaget Balanserade

Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond vinstmedel

Ingående balans 1 januari 2011 200 77 42 264 583

Totalresultat

Uppskrivningsfond - 400 - - 400

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt  

mot eget kapital - -105 - - -105

Årets resultat - - - 73 73

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa 200 372 42 337 951

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 77 -77 - - -

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital 1) -77 - - - -77

Utdelning - - - -263 -263

Summa transaktioner med aktieägare - 77 - -263 -340

Utgående balans 31 december 2011 200 295 42 74 611

Anm.:  Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier med ett kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per aktie. 1) Vid årsstämman fattades beslut om återbe-

talning av aktiekapitalet i moderbolaget. Nedsättningen har föregåtts av en fondemission på samma belopp varför moderbolagets aktiekapital inte förändrats. 

År 2012 Bundet eget kapital Fritt eget  

kapital

Totalt eget  

kapital

Moderbolaget Balanserade

Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond vinstmedel

Ingående balans 1 januari 2012 200 295 42 74 611

Totalresultat

Uppskrivningsfond - 769 - - 769

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt  

mot eget kapital - -169 - - -169

Årets resultat - - - 203 203

Övrigt totalresultat - - - - -

Summa 200 895 42 277 1 414

Transaktioner med aktieägare

Fondemission 295 -295 - - -

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital 1) -295 - - - -295

Utdelning - - - -17 -17

Summa transaktioner med aktieägare - -295 - -17 -312

Utgående balans 31 december 2012 200 600 42 260 1 102

Anm.:  Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier med ett kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per aktie. 1) Vid årsstämman fattades beslut om återbe-

talning av aktiekapitalet i moderbolaget. Nedsättningen har föregåtts av en fondemission på samma belopp varför moderbolagets aktiekapital inte förändrats. 
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Moderbolaget - Kassaflödesanalys

Mkr Not 2012 2011

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt 376 164

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 420 414

Värdeförändring finansiella placeringar 48 108

Valutakursdifferenser, obligationer - 64

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar -14 2

Betald inkomstskatt                     -80 -40

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     

förändringar av rörelsekapital 750 712

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Förändring av fordringar -70 -69

Förändring av övriga kortfristiga skulder 42 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten                    722                   644

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -153 -1 178

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 24 3

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar -800 543

Kassaflöde från investeringsverksamheten                   -929                 -632

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 10 406 12 210

Amortering av lån -9 696 -12 015

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -17 -263

Återbetalning av aktiekapital -295 -77

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                    398                  -145

Årets kassaflöde                    191                  -133

Likvida medel vid årets början 0 133

Likvida medel vid årets slut   20                    191                       0
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Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprin-

ciper som koncernen utom i de fall som anges 

nedan. De avvikelser som förekommer mellan 

moderbolagets och koncernens principer föranleds 

av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i 

moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen 

samt i vissa fall av skatteskäl. 

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning 

enligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets 

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk 

person. Även av Rådet för finansiell rapporterings 

utgivna uttalanden gällande för noterade företag 

tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsre-

dovisningen för den juridiska personen skall tillämpa 

samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så 

långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-

ningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till 

sambandet mellan redovisning och beskattning.  

 

Ändrade redovisningsprinciper
Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2012 har 

inte haft någon inverkan på de finansiella rapporterna. 

 

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning 

är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. 

Skillnaden mot IAS 1 Utforming av finansiella rappor-

ter som tillämpas vid utformningen av koncernens 

finansiella rapporter är främst redovisning av finan-

siella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, 

eget kapital samt förekomsten av avsättningar som  

egen rubrik i balansräkningen. 

 

Not 1  Moderbolagets redovisningsprinciper

Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget 

enligt anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelaterade 

kostnader för dotterföretag, som kostnadsförs i kon-

cernredovisningen, ingår som en del i anskaffningsvär-

det för andelar i dotterföretag. Som intäkt redovisas 

endast erhållna utdelningar under förutsättning att 

dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter för-

värvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänande 

vinstmedel betraktas som en återbetalning av inves-

teringen och reducerar andelens redovisade värde. 

Avskrivningar 
I resultaträkningen har resultatet belastats med 

avskrivningar enligt plan. För maskiner och inven-

tarier redovisas skillnaden mellan skattemässiga 

avskrivningar och avskrivningar enligt plan som 

bokslutsdisposition och ackumulerade avskrivningar 

utöver plan som obeskattad reserv. För byggnader 

har en översyn av de ekonomiska livslängderna skett 

under året. I och med att de skattemässiga maximalt 

tillåtna avskrivningarna understiger de planmässiga, 

uppstår en uppskjuten skattefordran. Denna upp-

skjutna skattefordran har redovisats som en finansiell 

anläggningstillgång.

Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas 

anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska 

livslängder.  

Följande avskrivningssatser har använts: 

Byggnadsinventarier 10 % per år 

Byggnader 2-7 % per år

Markinventarier 5 % per år

Markanläggningar  5 % per år

Byggnader 
Byggnader i moderbolaget värderas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. 

Anskaffningsvärdet utgörs av förvärvspris, lagfarts-

kostnader och värdehöjande förbättringsåtgärder. 

Endast utgifter som genererar bestående värde-

höjning av fastigheterna aktiveras. Ombyggnads-

kostnader av underhållskaraktär belastar resultatet. 

Vid större ny-, till- och ombyggnader aktiveras även 

räntekostnad under produktionstiden.

I samband med översynen av den ekonomiska 

nyttjandeperioden enligt stycket Avskrivningar ovan, 

genomför bolaget en värdering av samtliga fast-

igheter enligt modell beskriven i not 12, sidan 78, 

Koncernen. Om det därigenom beräknade värdet 

väsentligt understiger det bokförda värdet görs en 

nedskrivning av fastigheten. Under 2012 har ingen 

nedskrivning gjorts i moderbolaget. Moderbolagets 

fastighetsbestånd per 2012-12-31 har värderats till 

16 704 Mkr.

Maskiner och inventarier
Maskiner och inventarier i moderbolaget redovisas 

till anskaffningsvärde efter avdrag för ackulmulerade 

avskrivningar och eventuella nedskrivningar på 

samma sätt som för koncernen men med tillägg för 

eventuella uppskrivningar.

Leasade tillgångar
För ytterligare information se not 1 sidan 69, Koncernen.

Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklu-

sive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen
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Not 2  Övriga intäkter 
Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster och 

energikostnader samt utfakturerade tjänster till egna 

dotterföretag.

Not 3  Driftkostnader
 2012 2011
Energi, bränsle och vatten 168 174

Fastighetsdrift personalkostnader 52 49

Fastighetsdrift, övriga kostnader  118 105

Fastighetsskatt 23 29

Underhåll 240 222

Avskrivningar fastigheter 419 413

Avskrivningar maskiner  

och inventarier 0 0

Summa  1 020 992 

 

Not 4  Administration
 2012 2011
Personalkostnader 35 33

Avskrivningar maskiner och inventarier 1 2

Övriga kostnader (tekn.utredn, 

 konsultarvoden, övrigt) 18 16

Summa  54 51

Not 5  Ersättning till revisorer 
Se not 5, sidan 74, Koncernen

Not 6  Resultat  
fastighetsförsäljningar
 2012 2011
Försäljningsintäkter, sålda fastigheter 26 3

Bokfört värde, sålda fastigheter -10 -5

Försäljningskostnader -2 0

Summa  14 -2

Not 7  Anställda, personalkost-
nader och arvoden till styrelse
Se not 7, sidan 74, Koncernen

Not 8  Avskrivningar
 2012 2011
Byggnader 419 413

Maskiner och inventarier – Administration 1 2

Maskiner och inventarier – Drift 0 0

Summa avskrivningar 420 415

Not 9  Finansnetto
 2012 2011
Utdelning från dotterbolag - -

Försäljning andelar  

Eldslundfastigheter Sverige AB - 13

Ränteintäkter, koncernbolag 20 12

Övriga ränteintäkter 8 8

Värdeförändringar vid  

omvärdering av finansiella derivat 50 79

Finansiella intäkter 78 112

Försäljning andelar Specialfastigheter  

Karlskrona AB 0 -

Övriga räntekostnader 288 408

Övriga finansiella kostnader 11 8

Aktivering av ränta pågående projekt -3 -5

Värdeförändringar vid  

omvärdering av finansiella derivat 98 187

Finansiella kostnader 394 598

Finansnetto 316 486

Not 10  Bokslutsdispositioner
 2012 2011
Skillnad mellan bokförda avskrivningar  

och avskrivningar enligt plan:  

Maskiner och inventarier 39 35

Avsättning till periodiseringsfond 150 100

Återföring av periodiseringsfond -126 -76

Summa  63 59

  

  

Not 11  Skatter
Redovisad i resultaträkningen 2012 2011
Aktuell skattekostnad 115 79

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt -5 -47

Totalt redovisad skatt 110 32

    
Avstämning av effektiv skatt 2012 2011
Redovisat resultat före skatt 313 105

Svensk inkomstskattesats 26,3 %  82 28

Ej skattepliktiga intäkter 0 0

Icke avdragsgilla kostnader 3 0

Justerad försäljningsintäkt 12 -

Schablonränta periodiseringsfond 2 4

Justering av tidigare års skattekostnad -3 0

Effekt ändrad skattesats 14 -

 110 32

  

Redovisad i balansräkningen  
Fordringar 2012 2011
Uppskjuten skattefordran - 68

Aktuell skattefordran - 0

Summa - 68

Skulder
Uppskjuten skatteskuld 96 -

Aktuell skatt 35 -

Summa 131 -

  

Uppskjutna skattefordringar  
och -skulder 2012 2011
Finansiella anläggningstillgångar 15 6

Fastighetsavskrivningar 169 195

Uppskrivningsfond -280 -133

Summa -96 68

  

Uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond har 

redovisats mot eget kapital.  

  

 

delas däremot obeskattade reserver upp på upp-

skjuten skatteskuld och eget kapital.

Enligt ett regeringsbeslut förändras skattesatsen 

från 1 januari 2013. Skattesatsen vid beräkning av 

uppskjuten skatt har ändrats från 26,3 % till 22,0 %. 

Omvärd eringseffekten har redovisats i resultat-

räkningen. 

 

Koncernbidrag och aktieägartillskott för 
juridiska personer   
Aktieägartillskott redovisas mot eget kapital hos 

mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 

givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Ett 

koncernbidrag som moderföretaget erhåller från 

ett dotterföretag redovisas enligt samma principer 

som sedvanliga utdelningar från dotterföretag och 

redovisas som en finansiell intäkt. Koncernbidrag 

lämnade från moderföretaget till dotterföretag 

redovisas som en ökning av det redovisade värdet 

på andelarna i mottagande dotterföretag. Under år 

2012 har inga koncernbidrag lämnats. 

Finansiell riskhantering  
För ytterligare information  se not 10, 14, 18 och 21 

i Koncernen.
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Not 14  Maskiner och inventarier
 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 23 22

Inköp 1 1

Försäljningar och utrangeringar -4 0

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 20 23

Ingående avskrivningar 20 18

Försäljningar och utrangeringar -4 0

Årets avskrivningar 1 2

Utgående ackumulerade avskrivningar 17 20

Utgående planenligt restvärde 3 3

  

Not 12  Utdelning
 Utdelningen som utbetalades till aktieägaren i juni 

2012 uppgick till 17 200 000 kronor (262 615 000 

kronor). Utdelningen per aktie uppgick till 9 kronor 

(131 kronor). Avseende årets utdelning föreslår 

styrelsen att en utdelning på 130 kronor per aktie 

utbetalas till aktieägaren. Beslut om utdelning fattas 

av aktieägaren på årsstämman. Utdelningen har inte 

tagits upp som skuld i årsredovisningen. Utdelning-

en beräknas uppgå till 260 000 000 kronor.

Not 13  Byggnader, byggnads-
inventarier, mark, mark-
anläggningar, markinventarier
Byggnader 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 11 042 10 962

Inköp - 0

Färdigställda projekt 110 88

Försäljningar och utrangeringar -95 -8

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 11 057 11 042

  

Ingående avskrivningar 3 157 2 830

Försäljningar och utrangeringar -83 -3

Årets avskrivningar 329 330

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 3 403 3 157

  

Ingående uppskrivningar  505 105

Årets uppskrivningar 769 400

Utgående ackumulerade  

uppskrivningar 1 274 505

  

Ingående avskrivningar på  

uppskrivet belopp 3 0

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp 11 3

Utgående ackumulerade  

avskrivningar på uppskrivet belopp 14 3

  

Ingående nedskrivningar 82 82

Försäljningar och utrangeringar -10 -

Utgående ackumulerade  

nedskrivningar 72 82

Utgående planenligt restvärde 8 842 8 305

Taxeringsvärden fastigheter  

i Sverige 1 854 1 942

  

Byggnadsinventarier 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde  874 859

Inköp - -

Färdigställda projekt 27 15

Försäljningar och utrangeringar -7 -

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 894 874

Ingående avskrivningar 507 454

Försäljningar och utrangeringar -8 -

Årets avskrivningar 53 53

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 552 507

Utgående planenligt restvärde 342 367

  

Mark 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 1 105 1 105

Inköp 0 -

Försäljningar och utrangeringar -7 -

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 1 098 1 105

Utgående planenligt restvärde 1 098 1 105 

 

Taxeringsvärden fastigheter  

i Sverige 678 677

  

Markanläggningar 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 253 251

Färdigställda projekt 4 2

Försäljningar och utrangeringar 0 -

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 257 253

Ingående avskrivningar 67 54

Försäljningar och utrangeringar 0 -

Årets avskrivningar 13 13

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 80 67

Utgående planenligt restvärde 177 186 

Markinventarier 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 282 276

Färdigställda projekt 9 6

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 291 282

  

Ingående avskrivningar  61 48

Årets avskrivningar 14 13

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 75 61

Utgående planenligt restvärde 216 221

  

Totalt 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 13 556 13 453

Inköp 0 0

Färdigställda projekt 150 111

Försäljningar och utrangeringar -109 -8

Utgående ackumulerade  

anskaffningsvärden 13 597 13 556

Ingående avskrivningar 3 792 3 386

Försäljningar och utrangeringar -91 -3

Årets avskrivningar 409 409

Utgående ackumulerade  

avskrivningar 4 110 3 792

Ingående uppskrivningar  505 105

Årets uppskrivningar 769 400

Utgående ackumulerade  

uppskrivningar 1 274 505

  

Ingående avskrivningar på  

uppskrivet belopp 3 0

Årets avskrivningar på  

uppskrivet belopp 11 3

Utgående ackumulerade  

avskrivningar på uppskrivet belopp 14 3

  

Ingående nedskrivningar 82 82

Försäljningar och utrangeringar -10 -

Utgående ackumulerade  

nedskrivningar 72 82

Utgående planenligt restvärde 10 675 10 184 

   

Taxeringsvärden fastigheter  

i Sverige 2 532 2 619

 

Not 15  Pågående nyanläggningar
 2012 2011
Ingående balans  97 132

Årets nedlagda kostnader 151 76

Färdigställda projekt -150 -111

Utgående balans 98 97 
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Aktier i dotterbolag 2012

Namn Kapital- 
andel

Rösträtts-
andel

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                                                                                         225 019

Aktier i dotterbolag 2011
Namn Kapital- 

andel
Rösträtts-

andel
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 Stångby AB 100 % 100 % 500 850

Specialfastigheter Rystadstuna AB 100 % 100 % 500 1 950

Specialfastigheter Karlskrona AB 100 % 100 % 500 50

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 2011                                                                                        108 538

Uppgifter om organisationsnummer och säte
Dotterbolag Org nr Säte
Lagallén Fastighets AB 556757-1863 Linköping

Specialfastigheter Secure Åstorp AB 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 (bolaget vilande) 556832-2290 Linköping

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande) 556832-2316 Linköping

Avyttrade dotterbolag 2012                                                                                      Org nr                   Säte

Specialfastigheter Karlskrona AB 556832-2332 Linköping

Not 16  Finansiella 
anläggningstillgångar
 2012 2011
Bostadsrätt 0 0

Aktier i dotterbolag 225 109

Övriga andelar 0 0

Fordringar hos dotterbolag 1 557 883

Derivat värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen 55 129

Uppskjuten skattefordran - 68

Deposition CSA-avtal 10 -

Summa  1 847 1 189 

Not 17  Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter
  2012 2011
Förutbetalda kostnadshyror 1 1

Förutbetalda energikostnader 5 2

Övriga interimsfordringar 3 15

Summa  9 18 

Not 18  Kortfristiga fordringar
 2012 2011
Fordringar dotterbolag 5 13

Fordran sålda fastigheter 162 153

Övriga fordringar - 0

Summa  167 166 

Not 19  Kortfristiga placeringar
  2012 2011
Derivat värderade till verkligt  

värde via resultaträkningen 51 1

Summa  51 1 

Not 20  Likvida medel
 2012 2011
Kassa - 0

Tillgodohavande på koncernkonto 191 0

Summa  191 0 

Not 21  Obeskattade reserver  
   2012 2011
Ackumulerad skillnad mellan  

bokförda avskrivningar och  

avskrivningar enligt plan 395 357

Periodiseringsfond  575 551

Summa  970 908

  

Fortsättning not 16
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Aktier i dotterbolag 2012

Namn Kapital- 
andel

Rösträtts-
andel

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                                                                                         225 019

Aktier i dotterbolag 2011
Namn Kapital- 

andel
Rösträtts-

andel
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 Stångby AB 100 % 100 % 500 850

Specialfastigheter Rystadstuna AB 100 % 100 % 500 1 950

Specialfastigheter Karlskrona AB 100 % 100 % 500 50

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 2011                                                                                        108 538

Uppgifter om organisationsnummer och säte
Dotterbolag Org nr Säte
Lagallén Fastighets AB 556757-1863 Linköping

Specialfastigheter Secure Åstorp AB 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 (bolaget vilande) 556832-2290 Linköping

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande) 556832-2316 Linköping

Avyttrade dotterbolag 2012                                                                                      Org nr                   Säte

Specialfastigheter Karlskrona AB 556832-2332 Linköping

Not 22  Räntebärande skulder  
Se not 18, sidan 80, Koncernen  

  

Not 23  Övriga skulder  
   2012 2011
Förskott kunder 0 0

Leverantörsskulder 89 89

Derivat värderade till verkligt 

värde via resultaträkningen 175 151

Deposition CSA-avtal - 77

Övriga skulder 92 93

Summa icke räntebärande skulder 356 410

  

 

Not 24  Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter  
   2012 2011
Förutbetalade hyresintäkter 426 422

Upplupna kostnadshyror - 3

Upplupna energikostnader 15 19

Upplupna räntekostnader 81 90

Upplupna sociala avgifter 1 1

Upplupen semesterlön 7 6

Upplupen löneskatt 2 2

Övriga poster 36 29

Summa  568 572

  

Not 25  Närstående  
Se not 22, sidan 85, Koncernen  

  

Not 26  Händelser  
efter balansdagen
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta  

beslut om återbetalning till aktieägaren med 600 

(295) Mkr genom minskning av aktiekapitalet. Minsk-

ningen ska föregås av en fondemission på samma 

belopp, varför bolagets aktiekapital förblir intakt.
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Styrelsens  
intygande

Linköping 2013-03-22

Sven Landelius

Styrelseordförande

Håkan Steinbüchel

Tf Verkställande direktör

Christel Armstrong-Darvik Jan Berg Birgitta Böhlin 

Kristina Ekengren Nina Linander Per-Håkan Westin

Lena Nibell Björn Sundström Roger Törngren

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 20130322

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor

Koncernredovisningen respektive 

årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med de internationella re-

dovisningsstandarder som avses i 

Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 1606/2002 av den 

19 juli 2002 om tillämpning av in-

ternationella redovisningsstandarder 

respektive god redovisningssed och 

ger en rättvisande bild av koncernens 

och moderbolagets ställning och re-

sultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncer-

nen respektive moderbolaget ger en 

rättvisande översikt över koncernens 

och moderbolagets verksamhet, ställ-

ning och resultat samt beskriver vä-

sentliga risker och osäkerhetsfakto-

rer som moderbolaget och de företag 

som ingår i koncernen står inför. 
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) – Organisationsnummer 556537-5945

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncern-

redovisningen för Specialfastigheter Sverige 

AB (publ) för år 2012 med undantag för bolags-

styrningsrapporten på sidorna 4651. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår 

i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna 10103.

Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar för årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för att upprätta en årsredo-

visning som ger en rättvisande bild enligt års-

redovisningslagen och en koncernredovisning 

som ger en rättvisande bild enligt Internation al 

Financial Reporting Standards, såsom de anta-

gits av EU, och årsredovisningslagen, och för 

den interna kontroll som styrelsen och verk-

ställande direktören bedömer är nödvändig för 

att upprätta en årsredovisning och koncern-

redovisning som inte innehåller väsentliga fel-

aktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighet

er eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis-

ningen och koncernredovisningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 

International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige. Dessa standarder krä-

ver att vi följer yrkesetiska krav samt plane-

rar och utför revisionen för att uppnå rimlig 

säkerhet att årsredovisningen och koncernre-

dovisningen inte innehåller väsentliga felak-

tigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 

inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i årsredovisningen och koncern-

redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 

som ska utföras, bland annat genom att bedöma 

riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-

visningen och koncernredovisningen, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 

denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 

av den interna kontrollen som är relevanta för 

hur bolaget upprättar årsredovisningen och 

koncernredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 

som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän-

digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 

om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 

som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens uppskattningar 

i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i årsredovisningen 

och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av moderbolagets finansiella ställning per 

den 31 december 2012 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöden för året enligt årsre-

dovisningslagen och koncernredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 

bild av koncernens finansiella ställning per den 

31 december 2012 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöden enligt International Financial 

Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Våra uttalanden om-

fattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 

4651. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för mo-

derbolaget och för koncernen.
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Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen har vi även reviderat 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning för Specialfastig-

heter Sverige AB (publ) för år 2012. Vi har även 

utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyr-

ningsrapporten.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för förvaltningen 

enligt aktiebolagslagen samt att bolagsstyr-

ningsrapporten på sidorna 46-51 är upprättad 

i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer 

för företag med statligt ägande” samt enligt års-

redovisningslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss 

om förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 

god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat [styrelsens 

motiverade yttrande samt ett urval av underla-

gen för detta för att kunna bedöma] om försla-

get är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen granskat 

väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 

i bolaget för att kunna bedöma om någon sty-

relseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören på annat sätt har handlat 

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings

lagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrappor-

ten och baserat på denna läsning och vår kun-

skap om bolaget och koncernen anser vi att vi 

har tillräcklig grund för våra uttalanden. Detta 

innebär att vår genomgång av bolagsstyrnings-

rapporten har en annan inriktning och en vä-

sentligt mindre omfattning jämfört med den in-

riktning och omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige har.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vin-

sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-

lande direktören ansvarsfrihet för räkenskaps-

året.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och 

dess lagstadgade information är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens 

övriga delar.

Stockholm den 22 mars 2013

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor
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Innehållsförteckning enligt GRI
Sammanfattning av Specialfastigheters hållbarhetsredovisning 2012 enligt GRI G3. I 
tabellen hänvisas till var informationen återfinns om de olika indikatorerna. Specialfastig-
heter redovisar enligt nivå C+.

Indikatorer Sida Indikatorer Sida Indikatorer Sida

Profil
Strategi och analyS
1.1  Uttalande från organisationens Vd om 

relevansen av hållbar utveckling för 
organisationen och dess strategi

1.2  Beskrivning av huvudsaklig påverkan, 
risker och möjligheter

organiSationSprofil 
2.1 Organisationens namn
2.2  De viktigaste varumärkena, produkterna 

och/eller tjänsterna
2.3  Organisationsstruktur, enheter, affärs-

områden, dotterbolag och joint ventures
2.4  Lokalisering av organisationens  

huvudkontor
2.5  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

2.6 Ägarstruktur och företagsform
2.7  Marknader som organisationen är 

verksam på
2.8  Den redovisande organisationens storlek

2.9  Väsentliga förändringar under redo-
visningsperioden beträffande storlek, 
struktur eller ägande

2.10  Utmärkelser och priser som mottagits 
under redovisningsperioden

 
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 begräns-

ningar för redovisningens omfattning 
och avgränsning

3.8  Princip för redovisningen av joint 
ventures, dotterbolag, hyrda anlägg-
ningar, utlokaliserade verksamheter 
och andra enheter som väsentligt kan 
påverka  jämförbarheten mellan olika 
tids perioder 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 se-
dan föregående  redovisningsperiod vad 
gäller avgränsning, omfattning eller mät-
metoder som använts i redovisningen

Innehållsförteckning enligt GRI
3.12  Innehållsförteckning som visar var 

i  redovisningen standard - 
upplysningarna finns

Bestyrkande
3.13  Policy och nuvarande tillämpning med 

avseende på att låta redovisningen 
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

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 företags-
ledningen

4.5  Koppling mellan ersättning till styrelse-
ledamöter, ledande befattningshavare 
och chefer och organisationens resultat 

4.6  Rutiner och processer inom styrelsen 
för  att säkerställa att inga intresse-
konflikter uppstå

åtaganden beträffande externa initiativ
4.12  Externt utvecklade ekonomiska, 

miljömässiga och sociala deklarationer, 
principer eller andra initiativ som organi-
sationen anslutit sig till eller stödjer

4.13  Medlemskap i organisationer och/
eller nationella/internationella lobby-
organisationer

Kommunikation med intressenter
4.14  Lista de intressentgrupper som 

 organisationen har kontakt med
4.15  Princip för identifiering och urval 

av   intressenter

Hållbarhetsstyrning och 
resultatindikatorer
ekonomiSk påverkan
Ekonomiskt resultat
EC1  Skapat och levererat direkt ekonomiskt 

värde inklusive intäkter, rörelsekostna-
der, ersättning till anställda, gåvor och 
andra samhällsinvesteringar, balanserad 
vinst samt betalningar till finansiärer och 
den offentliga sektorn

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
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 icke-monetära 
sanktioner till följd av brott mot miljö-
lagstiftning och bestämmelser

Social påverkan
Anställningsförhållanden och arbetsvillkor 
Anställning
LA1  Total personalstyrka, uppdelad på 

anställningsform och region
LA2  Totalt antal anställda och personal-

omsättning, per åldersgrupp, kön 
och  region

Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)
LA7  Omfattningen av skador, arbetsrelate-

rade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, 
frånvaro samt totala antalet arbetsrela-
terade dödsolyckor per region

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 affärs-

enheter som analyserats avseende risk 
för korruption

SO3  Procentandel av de anställda som 
genomgått utbildning i organisationens 
policyer och rutiner avseende motverkan 
mot korruption

 Redovisas helt  Redovisas delvis

 1,46,69
 1,11,20,69

 21,98

 1,69

 30,69

 1,11,46
 8,20-21

 1,9,39, 
59,107

 4-5,22-24, 
30,36,46

 7,14-15, 
50-51

 105

 105

 105
 105

 34-35, 
105-107

 105-107
 105-107

 105-107

 105-107

 105-107

 104

 50,109

 42-45

 5

 46-55

 47

 47

 35,36, 
46-47

 48-50, 
74-75

 46-50

 50

 19

 35

 34-35

 105

 105

 105

 26-29

 26-28

 36,106

 36,106

 38

 38,39,107

 38

 107

 107

 106

 26-29, 
105-106

 106

 26-29

 28

 28-29,106

 28,106
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GRI – resultatindikatorer
Avgränsning och väsentlighet
Utifrån företagets strategier och mål, förväntningar 

och intressen från våra intressenter samt en relevans-

analys har Specialfastigheter valt att fokusera på ett 

antal områden som är väsentliga och relevanta för 

oss. De valda indikatorerna framgår av innehållsför-

teckning enligt GRI. Resultatet av relevansanalysen 

är även en vägledning för det fortsatta hållbarhets-

arbetet.

 

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela bolaget 

inklusive våra dotterbolag och gäller helåret 2012. 

Senaste redovisning publicerades i Årsredovisning 

2011. Redovisningen är kontrollerad internt samt 

granskad och bestyrkt av extern auktoriserad revisor. 

Redovisningen presen teras så att jämförelse görs 

med föregående år, om inget annat anges. Vid varje 

indikator beskrivs beräknings- och mätmetoder, 

event uella avgränsningar och antaganden. Kontakt-

person är Lars Lidén.

Energiförbrukning
Energiförbrukning per kvadratmeter redovisas för 

2012 utifrån Atemp, uppvärmd yta. Under året har 

ett arbete påbörjats med att införa detta areabe-

grepp i vårt energiuppföljningssystem och detta 

arbete kommer att fortsätta under 2013. För 2012 

har vi använt en schabloniserad Atemp, vilket är 

en ändrad redovisningsprincip som är framräknad 

utifrån en vedertagen omräkningsfaktor 0,9*BTA. 

Denna omräkningsfaktor bedömer vi som mest 

relevant för vår typ av fastigheter.

I redovisningen inkluderas i år energiförbrukningen 

från de fastigheter som är inriktade på Statens 

Institutionsstyrelse, SiS. Förändringen beror på att 

nya avtal är skrivna med SiS, där media numera 

ingår i avtalet. Uppgifter avseende vår förbrukning 

av direktenergi (olja, gas, biobränsle och sol) och 

indirektenergi (el från vattenkraft, fjärrvärme och 

fjärrkyla) samt vatten är hämtade ur vårt energiupp-

följningssystem.

Skapat ekonomiskt värde Intressenter 2012 2011

Hyresintäkter Hyresgäster 1 767 1 704

Finansiella intäkter Finansmarknaden 58 86

Fastighetsförsäljning Kunder -11 -2 

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader Leverantörer 356 348

Löner och ersättningar till anställda Medarbetare 86 76

Betalningar till finansiärer Finansmarknaden 376 589

Betalningar till den offentliga 

sektorn (utdelning) Ägaren 365 312

Investeringar i samhället (skatter) Samhället 78 281

Orealiserade värdeförändringar Fastighetsmarknaden -410 -192

Kvar i koncernen  963 374

Direkta kostnader som skapar värde är  exempelvis 

lön, utbildning, skatter och  avgifter liksom er-

sättningar till leverantörer för varor och tjänster. 

Indirekta kostnader utgörs av exempelvis kostnader 

för sjukfrånvaro samt de skatter som anställda och 

andra genererar. Redovisningen i denna indikator 

följer de finansiella redovisningsprinciperna och 

visar Specialfastigheters ekonomiska värde skapande 

under 2012. 

EN3 Direkt energianvändning  
per primär energikälla
Direkt energianvändning är energi från energi källor 

såsom olja, gas, biobränslen samt sol. Våra fastig-

heters totala energianvändning av icke förnybara källor 

var under året 39 938 GJ (föregående år 51 561 GJ) 

och av förnybara källor ca 59 734 GJ (föregående år 

34 739 GJ). Vi har under året konverterat sju stycken 

oljeuppvärmda och en gasuppvärmd fastighet till 

uppvärmning av biobränsle och anslutning till fjärr-

värme. En positiv utveckling under året har varit att 

vi ökat vår användning av direkt förnyelsebar energi 

med drygt 40 %.

EN4 Indirekt energianvändning  
per primär energikälla
Indirekt energi är energi som vi har köpt och använt 

från källor som finns utanför vår organisation såsom 

fjärrvärme, fjärrkyla och el. Vi har ökat vår använd-

ning av indirekt energi under 2012 jämfört med före-

gående år.  Ökningen beror på att vi har konverterat 

en del oljeanläggningar och ersatt den värmen med 

närproducerad värme och fjärrvärme.

Typ av indirekt energi, GJ

 2012 2011

Elektricitet  

från vattenkraft 282 743 305 687

Fjärrvärme 268 634  231 345

Fjärrkyla 50 486 52 554

Total indirekt  

energiförbrukning 601 863 589 585

Redovisning av total energiförbrukning GJ

Total energiförbrukning 2012 2011

Direkt icke förnybar  

energiförbrukning 39 938 51 561

Direkt förnybar  

energiförbrukning 59 735 34 739

Total direkt  

energiförbrukning 99 673 86 300

Total indirekt  

energiförbrukning 601 863 589 585

Total energiförbrukning 701 539 675 885 

Total energiför - 

brukning under året 701 539 675 885

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
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EN8 Vattenförbrukning
Fastigheternas vattenförbrukning har över hela 

fastighetsbeståndet minskat 5,2 %.

Total vattenanvändning ur respektive källa m3 

 2012 2011

Vatten ur egen källa 33 360 34 055

Kommunalt vatten 645 435  675 429

EN16 Totala direkta och in direkta 
utsläpp av växthusgaser
redovisningsprinciper 

För beräkning av utsläpp av växthusgaser till följd 

av olje- och gasanvändning har standardvärden för 

respektive bränsletyp använts. Emissionsfaktorer för 

växthusgaser och luftföroreningar från förbränning 

har hämtats från Naturvårdsverket http://www. 

naturvardsverket.se/Start/Klimat/Berakna-utslapp/. 

Värden som används för olja är 274  g CO2/kWh och 

för gas 203, 76 g CO2/ kWh. Beräkning av utsläpp av 

växthusgaser till följd av vår fjärrvärmeanvändning 

sker baserat på leverantörernas uppgifter om den 

bränslemix som används hos de leverantörer som 

har levererat mest fjärrvärme till oss under året. Ett 

medelvärde har beräknats till 71,027 g CO2/ kWh. 

Metod för beräkning av utsläpp av växthusgaser  

till följd av användningen av elenergi sker baserat 

på uppgifter från vår leverantör Energi Sverige, 

emissionsfaktorn är 1,5 g CO2/ kWh.

För att beräkna Specialfastigheter  koldioxidbelastning 

från vår energianvändning samt våra resor har dessa 

antal ton koldioxid summerats. 

Fördelning av koldioxidutsläpp (ton CO2)

 2012 2011

El 118 8 491

Fjärrvärme 5 300 4 755

Naturgas 472 2 010

Olja 3 437 4 198

Företagets resor

(tåg, flyg, tjänstebilar,  

servicebilar, resor med  

privatbil i tjänsten) 209 187

Summa 9 536 19 641

Kommentar till tabellen ovan:

Utsläppen av växthusgaser från vår förbrukning av 

fjärrvärme samt företagets resande ökar. Förklaringen 

till varför utsläppen från fjärrvärme ökar beror på att 

vi konverterar oljepannor samt gasanläggningar till 

närvärme eller fjärrvärme vilket innebär att utsläppen 

från fjärr värmen ökar från föregående år. Utsläppen 

från vår olja- respektive gasanvändning minskar då 

vi under året har konverterat sju anläggningar från 

fossila bränslen till fjärrvärme respektive pellets. En 

anläggning baserad på olja är såld.

Att utsläppen från företagets totala resande ökar, 

beror främst på att utsläppen från våra servicebilar 

samt från vårt resande med flyg, ökar.

EN17 Andra relevanta indirekta  
utsläpp av växthusgaser
redovisningsprinciper

För att beräkna våra utsläpp från våra tjänste bilar 

samt servicebilar har en schablonmall från Natur-

vårdsverket använts (2010 års version). Informationen 

i mallen hänvisar till följande källor: NTM, SCB 

och Naturvårdsverket. Emissionsfaktorer som har 

använts avser fossilt koldioxidutsläpp vid avgasrör, 

det vill säga innefattar inte en livscykelanalys av 

bränslets miljöpåverkan från källa till förbrukning. 

Detta beräkningssätt gör att utsläppen från biogas, 

rapsdiesel och etanol blir 0 kg. Andelen etanol/

bensin i drivmedelet E85 varierar. Sett över hela 

året innehåller bränslet 81 % etanol och 19 % 

bensin. Emissionsfaktorn för E85 beräknas därför till 

0,19*2,36 = 0,45 kg/l. Metod för att beräkna utsläpp 

av växthusgaser från vårt resande med tåg samt flyg 

erhålls av vår resebyrå, som presenterar våra utsläpp 

i en miljö rapport. Metod för att beräkna utsläpp av 

växthus gaser från vårt resande med hyr bilar erhålls 

av respektive biluthyrningsföretag.

EN19 Utsläpp av  
ozon nedbrytande ämnen
Vårt mål är att minska den totala mängden köldmedia 

i vårt fastighetsbestånd avseende HCFC, som är 

en ozonnedbrytande gas och HFC som är en stark 

växthusgas. I år har vi minskat mängden HCFC, som 

bryter ned ozonskiktet med 17 kg. Vi har dock ökat 

vår mängd HFC, som är en stark växthusgas med 

314 kg.

Informationen om våra köldmediemängder samman-

ställs från våra årskontrollrapporter

Köldmedia, kg

 2012 2011

HCFC 19 36

HFC 3 867 3 553

EN28 Monetärt värde av betydande 
böter, och det totala  antalet icke- 
 monetära sanktioner till följd av 
 överträdelser av miljölag stiftning 
och bestämmelser
Under året har vi lanserat ett incidenthanterings-

system. Det innebär att incidenter som rör miljö-

skador kan rapporteras in av alla med  ar betare via 

vårt intranät. Vi har haft sex stycken miljörelaterade 

incidenter under året, ingen av dessa har bedömts 

som allvarliga och de har omhändertagits med 

korrigerande åtgärder. Vi har inte överskridit några 

villkor under året. 

SO2 Affärsenheter som analyserats 
avseende risk för korruption
Kontroller av exempel beställningar och attest sker 

dels genom att våra IT-system har tydliga behörig-

hetsstrukturer som följer våra regelverk. Löpande 

genomförs granskningar av kontroller i våra proces-

ser och under året har attester och efterlevnaden 

av besluts- och attestordningen, representation, 

hantering av leverantörsfakturor och inköpsproces-

sen granskats. Dessa granskningar fördelas på våra 

kontor och omfattar hela före taget. Granskningarna 

har inte påvisat några  oegentligheter. I kommande 

affärsplane period har det tydliggjorts affärsetiska 

verksamhetsmål med fokus på antikorruption.

SO3 Utbildning avseende  
motverkan mot korruption
Hela företaget har under 2012 genomfört intern 

utbildning i vårt etikprogram med innehållande 

information kring korruption. Det är viktigt att alla 

kan och förstår hur vi ska agera för att förhindra 

oegentligheter.

 Antal %

Ledningen 6/8 75

Andra anställda 96/109 88

I ledningen finns två personer som anställdes efter 

att utbildningen genomfördes. Under 2011 gjordes 

ingen strukturerad utbildning avseende korruption.

2012 2011

Enheter Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Vd 0 1 1 0 1 1

Ekonomi och finans 4 2 6 4 2 6

Verksamhetsstöd 6 3 9 6 3 9

Ledningsstöd 4 2 6 3 0 3

Verksamhet- och teknik-

utveckling

1 2 3 1 4 5

Fastighet och förvaltning 11 75 86 10 76 86

Projekt 1 5 6 2 4 6

Totalt: 27 90 117 26 90 116
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 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Totalt Medelålder
Kvinnor 0 6 15 3 3 27 45
  22,2 % 55,6 % 11,1 % 11,1 % 23,1 % 
Män 4 8 34 32 12 90 48
 4,4 % 8,9 % 37,8 % 35,6 % 13,3 % 76,9 %
Totalt 4 14 49 35 15 117 47
 3,4 % 12 % 41,9 % 30 % 12,8 %

Åldersfördelning tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 2012

Av 117 medarbetare är 1 man visstidsanställd. Utöver detta tillkommer 9 konsulter, varav 7 män och 2 kvinnor. 
1  manlig konsult arbetar deltid. Personalomsättning 7,9 %.

Av 111 medarbetare är 3 män visstidsanställda. Utöver detta tillkommer 5 konsulter, varav 2 män och 3 kvinnor.  
Personalomsättning 8.3 %

 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69 Totalt Medelålder
Kvinnor 0 6 12 3 2 23 45
  26,1 % 52,2 % 13 % 8,7 % 20,7 % 
Män 4 7 32 31 14 88 49
 4,5 % 8,0 % 36,4 % 35,2 % 15,9 % 79,3 %
Totalt 4 13 44 34 16 111 48
 3,6 % 11,7 % 39,6 % 30,6 % 14,4 %

Åldersfördelning tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 2011

  2012
 Män Kvinnor Totalt
Pensioneringar 3 1 4
Egen uppsägning 5 0 5
Totalt 8 1 9

  2011
 Män Kvinnor Totalt
 5 0 5
 4 0 4
 9 0 9

Avslutade anställningar

Total personalstyrka och könsfördelning fördelat på enheter

2011: I totalen ingår två kvinnliga och tre manliga konsulter. Verksamhetsledningen bestod av 1 kvinna och 5 män.
Förvaltningsledningen bestod av 6 män. Styrelsen bestod av 6 kvinnor och 5 män.Verksamhetsledningen bestod av 
1 kvinna och 5 män. Förvaltningsledningen bestod av 6 män. Styrelsen bestod av 6 kvinnor och 5 män.

2012: Konsulter har exkluderats från totalen i denna tabell. 2 kvinnor och 7 män kan adderas till projekt, varav en är 
deltidsanställd. Ledningen bestod av 1 kvinna och 7 män. Styrelsen bestod av 5 kvinnor och 5 män. 

LA1, LA2 och LA13 – Anställning och jämställdhet

2012 2011

Enheter Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Vd 0 1 1 0 1 1

Ekonomi och finans 4 2 6 4 2 6

Verksamhetsstöd 6 3 9 6 3 9

Ledningsstöd 4 2 6 3 0 3

Verksamhet- och teknik-

utveckling

1 2 3 1 4 5

Fastighet och förvaltning 11 75 86 10 76 86

Projekt 1 5 6 2 4 6

Totalt: 27 90 117 26 90 116
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Bestyrkanderapport

Revisors rapport över översiktlig 
granskning av Specialfastigheter 
Sverige AB:s hållbarhetsredo-
visning 2012

Till läsarna av Specialfastigheter Sve-
rige AB:s hållbarhetsredovisning 2012

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Specialfastigheter 

Sverige AB att översiktligt granska innehållet i Special-

fastigheter Sverige AB:s hållbarhetsredovisning för år 

2012. Det är styrelsen och företagsledningen som har 

ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbets-

miljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling 

samt för att upprätta och presentera hållbarhets-

redovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier.  

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhets-

redovisningen grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inrikt-
ning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 

med 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 upprättandet av hållbarhets-

redovisningen, att utföra analytisk granskning och 

att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 

översiktlig granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-

ning och omfattning som en revision enligt IAASB:s 

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 över-

siktlig granskning har därför inte den säkerhet som 

en uttalad slutsats grundad på en revision har.

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar 

av Sustainability Reporting Guidelines G3, utgiven av 

The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga 

för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och 

beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram 

och angivit. Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen.

Vår översiktliga granskning omfattar det som fram-

går av GRI innehållsförteckning på sidan 104 och 

de sidor i årsredovisningen som hänvisas till i denna 

innehållsförteckning. 

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedöm-

ning av väsentlighet och risk, bl. a omfattat följande:

a. inhämtande av kunskap och förståelse för 

Specialfastigheter Sverige AB:s organisation och 

verksamhet,

b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämp-

ning avseende intressenternas informationsbehov,

c. bedömning av resultatet av företagets intressent-

dialog,

d. intervjuer med ansvariga nyckelpersoner på 

utvalda enheter i syfte att bedöma om den kvali-

tativa och kvantitativa informationen i hållbarhets-

redovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,

e. tagit del av interna och externa dokument för att 

bedöma om den rapporterade informationen för 

år 2012 är fullständig, riktig och tillräcklig,

f. utvärdering av de system och processer som 

använts för att inhämta, hantera och validera 

hållbarhetsinformation,

g. utvärdering av den modell som använts för att 

beräkna koldioxidutsläpp,

h. analytisk granskning av rapporterad information 

för år 2012,

i. avstämning av finansiell information mot före-

tagets årsredovisning för år 2012,

j. bedömning av företagets uttalade tillämpnings-

nivå avseende GRI:s riktlinjer,

k. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhets-

redovisningen, samt dess format, därvid över-

vägande av informationens inbördes överens-

stämmelse med tillämpade kriterier, och

l. avstämning av den granskade informationen mot 

hållbarhetsinformationen i företagets årsredovis-

ning för år 2012.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss 

anledningen att anse att hållbarhetsredovisningen 

inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de 

ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 22 mars 2013

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor Pia Bäckman, specialistmedlem i FAR

 

Hållbarhet
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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 1:4–26, :34, :36–39, 2:1, 3:1, 5:2 B Åmotsbruk Bollnäs 33 55 665 4 612

Gävle Källö 46:1  Gävle Gävle 7 37 098 8 041

Hall Hall 4:3, Hall 4:5  Södertälje Södertälje 57 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,:7,:8,:10,12–13, Tysslinge 1:30–31 Södertälje Södertälje  10 174 795 5 670

Hällby Tumbo-Berga 1:3, 1:5  Kvicksund Eskilstuna 20 258 596 8 674

Härnösand Duvan 1  Härnösand Härnösand 10 13 053 8 852

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 Vä 147:3  Kristianstad Kristianstad 6 43 019 6 944

Kristianstad C Fängelset 2  Kristianstad Kristianstad 4 12 668 2 945

Kronåsen Uppsala Kronåsen 3:2  Uppsala Uppsala 1 53 260 4 474

Kumla Lövsångaren 1, 2  Kumla Kumla 32 520 310 50 963

Ljustadalen Filla 8:5  Sundsbruk Sundsvall 4 37 555 1 371

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 8 580

Mariestad Fiskgjusen 2  Mariestad Mariestad 6 15 407 3 622

Norrköping Drag 1  Norrköping Norrköping 6 17 459 4 322

Fastighetsbeståndet

Affärsområde Kriminalvård
     Antal Tomt Ägd
  Fastighetsbeteckning Ort Kommun byggnader Areal Kvm Loa Kvm

Specialfastigheter äger och förvaltar totalt 119 (122) fastigheter  fördelade på tre  
affärsområden. Geografiskt har fastigheterna en spridning över hela landet. 
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Norrtälje Skogen 1  Norrtälje Norrtälje 17 191 228 18 554

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 Annestorp 4:74  Lindome Mölndal 9 60 000 3 639

Skenäs Skenäs 1:19  Vikbolandet Norrköping 19 1 637 649 7 920

Skogome Skogome 2:2  Hisings Backa Göteborg 15 275 307 12 772

Skänninge Östanå 6  Skänninge Mjölby 15 146 508 16 353

Smälteryd Lygnersvider 1:29  Sätila Mark 18 242 057 5 974

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 19 277 255 14 994

Tillberga Hubbo-Sörby 9:48  Västerås Västerås 9 64 251 14 638

Tygelsjö Pile 1:7, 1:10 Tygelsjö Malmö 18 120 662 10 770

Täby Rönninge 3:4  Täby Täby 3 23 934 3 978

Umeå 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 7 405 000 15 679

Summa Kriminalvården    602 9 234 561 458 080

      Antal Tomt Ägd
  Fastighetsbeteckning Ort Kommun byggnader Areal Kvm Loa Kvm

Affärsområde Försvar och rättsvårdande
     Antal Tomt Ägd
  Fastighetsbeteckning Ort Kommun byggnader Areal Kvm Loa Kvm

Bergnäset Luleå Bergnäset 3:53 Luleå Luleå 4 22 000 3 949

Formgivaren Formgivaren 1 Solna Solna 0 9 169 0

FOI Umeå Armeringen 1 Umeå Umeå 5 290 535 13 608

Högkvarteret Kavalleristen 3 Stockholm Stockholm 1 24 610 40 723

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 12 650

Tre Vapen Tre vapen 4  Stockholm Stockholm 3 94 224 66 458

Summa Försvar och rättsvårdande   22 499 995 323 153
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Affärsområde: Institutionsvård och specialverksamheter

Birgittaskolan Tofsmesen 1  Örebro Örebro  5 19 376 9 012

Ekeskolan Eriksberg 2  Örebro Örebro 17 141 845 7 295

Flygvapenmuseum Malmen 2:8  Linköping Linköping 5 71 853 17 296

Kristinaskolan Hovsjorden 10, 11 Härnösand Härnösand 7 50 054 6 267

RPK Göteborg Backa 866:772  Hisings Backa Hisings Backa 1 25 417 4 462

Räddningsskolan Revinge Revinge 1:14  Lund Lund 24 472 000 18 541

Räddningsskolan Sandö  Sandö 1:4, 1:5, 2:5 Sandöverken Kramfors 36 433 348 30 830

Räddningsskolan Skövde Skövde 5:104 Skövde Skövde 23 965 764 7 428

Sameskolan Gällivare Ackajn 1  Gällivare Gällivare 3 16 234 1 715

Sameskolan Jokkmokk Jokkmokk 10:14  Jokkmokk Jokkmokk 3 11 454 2 207

Sameskolan Karesuando Karesuando 18:1, 18:2  Karesuando Kiruna 3 7 749 1 104

Sameskolan Kiruna Älgen 1  Kiruna Kiruna 1 15 270 1 796

Sameskolan Tärnaby Laxnäs 1:18  Tärnaby Storuman 3 11 031 1 218

SiS Bergsmansgården Brotorp 1:7 Fjugesta Lekeberg 7 21 400 3 452

SiS Björkbacken Bergsjön 21:1  Göteborg Göteborg  5 18 680 2 778

SiS Brättegården Brätte 1:2  Vänersborg Vänersborg 16 98 300 4 175

SiS Bärby Funbo-Broby 1:3 Uppsala Uppsala 23 191 907 7 094

SiS Ekebylund Ekeby 5:4  Rosersberg Sigtuna 10 12 180 2 289

SiS Eknäs Eknäs 2:2  Enköping Enköping 23 65 870 5 560

SiS Fagared Fagered 3:1  Lindome Mölndal 18 378 805 7 029

SiS Folåsa Folåsa 12:1  Vigingstad Linköping 18 153 604 5 689

SiS Fridegård Slagsta 2:11  Eskilstuna Eskilstuna 3 2 753 602

SiS Granhult Granhult 2:4 Ramsberg Lindesberg 11 37 222 2 161

SiS Gudhem Gudhem 12:3, Holmängen 7:1  Gudhem Falköping 26 217 084 13 654

SiS Hessleby Hässleby 2:2  Mariannelund Eksjö 15 500 060 7 189

SiS Håkanstorp Håkanstorp 1:1 Vingåker Vingåker 21 245 091 3 343

SiS Hornö Hornö 1:1, 1:8 Enköping Enköping 20 398 223 3 556

SiS Hässleholm Fridhem 9  Hässleholm Hässleholm 2 7 166 1 302

SiS Johannisberg Grytnäs 2:1, 2:11  Kalix Kalix 11 131 901 5 840

SiS Karlsvik Bosjökloster 1:716  Höör Höör 13 96 879 3 606

SiS Klarälvsgården Orretorp 2:2  Deje Forshaga 10 243 800 3 926

SiS Ljungaskog Ljungaskog 15:28  Örkelljunga Örkelljunga 12 281 202 4 745

SiS Ljungbacken Gräskärr 1:1, Olidan 3:17, 4:9 Uddevalla Trollhättan 23 276 152 6 921

SiS Lunden Klostergården 2:10  Lund Lund 1 26 391 4 621

SiS Långanäs Långanäs 1:1  Eksjö Eksjö 33 1 560 000 9 361

SiS Lövsta Lövsta 1:33  Vagnhärad Trosa 50 525 500 11 598

SiS Nereby Nereby 1:1  Härestad Kungälv 18 162 660 3 571

SiS Perstorp Ugglan 1  Perstorp Perstorp 4 4 264 1 000

SiS Rebecka  Troxhammar 8:2  Skå Ekerö 26 220 995 6 462

SiS Renforsen Degerfors 38:9, Slaktaren 1  Vindeln Vindeln 7 34 098 3 183

SiS Runnagården Krusbärsburken 10  Örebro Örebro 13 77 522 4 184

SiS Ryds Brunn Ryd 1:143  Ryd Tingsryd 8 21 620 5 143

     Antal Tomt Ägd
  Fastighetsbeteckning Ort Kommun byggnader Areal Kvm Loa Kvm

Affärsområde Institutionsvård och övriga specialverksamheter
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     Antal Tomt Ägd
  Fastighetsbeteckning Ort Kommun byggnader Areal Kvm Loa Kvm

SiS Råby Stora Råby 32:6, 32:21, 32:23 Lund Lund 4 0 3 381

SiS Rällsögården Dammen 1:11-1:15, 1:37, 3:1-3:2, Rällsön 1:1-1:4   Kopparberg Ljusnarsberg 26 1 297 250 7 238

SiS Solgården Årstad 9:40  Falkenberg Falkenberg 1 4 322 1 311

SiS Stigby Stigby 1:9, 7:3  Visingsö Jönköping 17 78 146 6 475

SiS Sundbo Sundbo 7:63, 7:106-7:107, 7:109 Fagersta Fagersta 26 382 990 9 320

SiS Tunagården Tullstorp 180:50  Malmö Malmö 4 4 936 807

SiS Vemyra Vemyra 3:1, 3:2  Sollefteå Sollefteå 11 173 400 4 203

SiS Älvgården Ytternora 2:6-2:8  Hedemora Hedemora 22 80 449 7 604

SiS Östfora Östfora 1:30  Järlåsa Uppsala 34 290 915 5 726

SiS Öxnevalla Brännared 2:3  Öxnevalla Mark 16 114 641 6 681

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 2:276, 2:283, 2:285  Gnesta Gnesta 6 2 822 628

Åsbackaskolan Gnesta 31:10-31:12 Gnesta Gnesta 4 3 241 861

Åstorp Bulten 2   Åstorp Åstorp 2 17 939 5 007

Östervångsskolan Dövstumskola 11 Lund Lund 2 41 316 4 615

Summa Institutionsvård och övriga specialverksamheter   767 10 794 262 328 297

Specialfastigheters totala fastighetsbestånd per den 2012-12-31   1 391 20 528 818 1 109 530
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Avkastning på eget kapital, %
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget 

kapital.

 

Direktavkastning, %
Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastig-

heternas genomsnittliga marknadsvärde.

 

Driftöverskott, Mkr
Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighets-

kostnader.

 

Eget kapital, Mkr
Redovisat eget kapital.

 

Specialfastigheter Sverige AB

Organisationsnummer:

556537-5945

 

Huvudkontor Linköping

Box 632

Besöksadress: Borggården

581 07 Linköping

Telefon: 013-24 92 00

Fax: 013-10 01 33

info@specialfastigheter.se

www.specialfastigheter.se

Borås

Lagercrantz plats 2

504 31 Borås

Telefon: 033-16 57 70

Fax: 033-41 42 72

 

Lund

Box 4017

Besöksadress: Traktorvägen 6

227 21 Lund

Telefon: 046-10 13 40

Fax: 046-12 93 21

Örebro

Nygatan 31

702 11 Örebro

Telefon: 019-20 87 40

Fax: 019-20 87 49

Stockholm

Box 12675

Besöksadress: S:t Göransgatan 66

112 93 Stockholm

Telefon: 08-692 60 00

Fax: 08-651 03 82

 

Sundsvall

Sjögatan 17

852 34 Sundsvall

Telefon: 060-14 70 50

Fax: 060-14 70 57

Definitioner

Adresser

Hyra per kvadratmeter, kr
Årshyra dividerat med uthyrningsbar lokalarea i 

kvadratmeter vid årets utgång.

LOA, kvm
Beräknad uthyrningsbar lokalarea  

i kvadratmeter.

 

Operativt finansnetto, Mkr
Räntekostnader minus ränteintäkter  

under perioden.

Räntetäckningsgrad, 
kassaflödesbaserad, ggr
Resultat efter finansnetto med återläggning av 

finansiella kostnader, värdeförändringar och resultat 

fastighetsförsäljningar, dividerat med finansiella kost-

nader exklusive värdeförändringar finansiella derivat.

Soliditet, %
Justerat eget kapital på balansdagen i % av balans-

omslutningen.

 

Uthyrningsgrad, %
Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhållande till 

total uthyrningsbar lokalarea.

 

Överskottsgrad, %
Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighets-

förvaltning.
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Rapporttillfällen

Delårsrapport januari–mars 2013 25 april 2013

Delårsrapport januari–juni 2013 11 juli 2013

Delårsrapport januari–september 2013 18 oktober 2013

Årstämma

24 april 2013 kl 14.00 i World Trade Center, Stockholm 

Rapporttillfällen & årsstämma



Organisationsnummer 556537-5945
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