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vd har ordet

vd
har ordet

året i
kortHet
4Intäkter

från fastighetsförvaltning uppgick

till  1 704 (1 686) Mkr, varav hyresintäkterna utgjorde

1 592  (1  553) Mkr.

4Driftöverskottet

uppgick till

1  300 (1 309) Mkr, en försämring med 9 Mkr, huvudsakligen
hänförlig till ökade kostnader i fastighetsdrift. Detta beror på
omförhandlade kontrakt där vi har övertagit kostnader och
ansvar för drift, som initialt ger lägre driftöverskott.

4Årets resultat

686  (804) Mkr, främst beroende på negativ värdeförändring av

derivatinstrument - 108 (88) Mkr.

arbetsgivare, något som vi ständigt följer upp

aktieägaren på 295 Mkr. Genom detta uppnår

bland annat med medarbetarundersökningar.

driver vi vårt arbete som syftar till bästa möjliga

vi ägarens mål för  utdelning.
Processorienterat ledningssystem

är att tillhandahålla säkra, flexibla och effektiva

Stabila fastighetsvärden

Ett ovärderligt verktyg i det dagliga arbetet är

lokaler samt god service till våra kunder.

Fastighetsvärdena har under 2011 varit

vårt nya ledningssystem Kompassen. De allra

Ledstjärnan i vårt arbete sammanfattas i våra

relativt stabila med små förändringar på

flesta av våra medarbetare har deltagit i minst

kärnvärden, säkerhet, närhet, långsiktighet och

avkastningskrav och kalkylräntor. Samman-

en workshop för att skapa det nya lednings-

ningsfastigheter uppgick vid årets slut till 17 230 (16 171) Mkr.

samverkan. De flesta av våra kunder känneteck-

taget blev värdeförändringen för fastigheter

systemet. Jag är djupt imponerad av det stora

Den orealiserade värdeförändringen blev 192 (77) Mkr.

nas av att de genom sin kärnverksamhet bidrar

192  (77)  Mkr, vilket motsvarar cirka en pro-

engagemang som detta har medfört. Vi jobbar

till ett tryggt och säkert samhälle. Vår största

cents förändring. Våra fastigheter har vid årets

nu vidare med utvecklingen av Kompassen,

hyresgäst, Kriminalvården står inför stora

slut värderats till 17 230 (16 171) Mkr. Däremot

något som ytterligare kommer att förstärka

utmaningar bland annat till följd av ansträngd

har värdeförändringen för räntederivat för-

vårt säkerhets- och hållbarhetsarbete genom

ekonomi. Tillsammans med Kriminalvården

ändrats i takt med sjunkande marknadsräntor.

den struktur som skapas med goda förutsätt-

utvecklar vi nu lösningar för att kunna ersätta

Året slutade med en värdeförändring för våra

ningar för uppföljning och ständiga förbätt-

gamla enheter med nya långsiktigt goda och

derivat på -108  (88) Mkr.

ringar. Målet är klart – vi ska på alla nivåer ha

för förvalt-

4bruttoinvesteringar

inklusive fastighetsförvärv i koncernen uppgick vid årets slut till
901 (852) Mkr.

4Projektvolymen

för pågående

projekt uppgick vid periodens slut till 1 793 (2 871) Mkr.

4ny hyresgäst

perspektivet utifrån och in.

kostnadseffektiva lokallösningar.
Hållbarhet – vår viktigaste

under året är

Fortsatt stabil tillväxt

ansvarsfråga i  det dagliga arbetet

Statens fastighetsägande

Intäkterna för år 2011 ökade till

Att vi bygger fastigheter med höga krav på

Arbetet med förändring av statens fastighets

1  704  (1  686)  Mkr. Driftöverskottet från

låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och

ägande går nu vidare med två utredningar.

den löpande verksamheten uppgick till

bra materialval är ett strategiskt beslut för att

Utredarna ska lägga fram sina förslag till

1  300  (1  309)  Mkr. Minskningen beror främst

skapa långsiktig ekonomisk tillväxt för oss och

genomförande senast den 3 december 2012.

system. Under året har två nya byggnader uppförts enligt

på omförhandlade hyreskontrakt där vi nu

vår ägare staten. Värde skapas för vår ägare

Vi tolkar uppdragen till utredningarna som

detta  system.

har övertagit kostnaderna och ansvaret för

och våra intressenter men framförallt för våra

att Specialfastigheter kan ges möjlighet att få

drift. Inledningsvis ger detta ett lägre drift

hyresgäster. En av våra mest prioriterade

ett utökat ansvar för vissa försvarsfastigheter.

överskott. Rörelseresultatet 1 439 (1 345)  Mkr

frågor är att ständigt minska energiåtgången

Det är ett uppdrag som vi ställer oss mycket

två kvinnliga drifttekniker har   rekryterats 2011, ett viktigt steg

är en följd av ökad uthyrning och ett gott

i våra fastigheter. De nya fastigheterna som vi

positiva till och är förberedda för.

i   vårt arbete för ett mer jämställt företag.

arbete med fortsatt kontroll över kostnadsut-

uppför är energisnåla och byggda enligt sys-

	Nu ser vi fram emot nya, spännande

vecklingen, vilket ger stabila fastighetsvärden.

temet Miljöbyggnad, men det största arbetet

utmaningar och år 2012 ser ut att bli ett

Resultatet för 2011 uppgår till 686 (804) Mkr.

genomför vi tillsammans med våra hyresgäster

händelserikt år.

De orealiserade värdeförändringarna för

för att minska energiförbrukningen i våra

räntederivat har påverkat resultatet negativt.

befintliga fastigheter.

Peter Karlström

Årets resultat innebär att vi föreslår en vinst-

	Vi strävar också efter att vara en god

Vd Specialfastigheter

Migrationsverket genom förvärvet av fastigheten Bulten 2

i  Åstorp. Nya långsiktiga avtal skrevs dessutom med Statens
institutionsstyrelse och Försvarsmakten.

4MILJÖBYGGNAD
4mångfald

är vårt miljöklassnings-

har hög prioritet. Ett exempel är att

Mål 2012
Intäkter från fastighetsförvaltningen

1 740 Mkr

Driftöverskott

1 310 Mkr

Resultat före värdeförändringar och skatt

4

utdelning på 17  Mkr samt en återbetalning till

I ett nära samarbete med våra hyresgäster betotaleffektivitet för verksamheterna. Vår uppgift

minskade till

4Marknadsvärdet

Säkerhet och närhet
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950 Mkr
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Uppdrag,
vision och
affärsidé

Fem år i korthet
		
Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr
Resultat före skatt, Mkr
Årets resultat, Mkr
Soliditet, %
Överskottsgrad, %
Avkastning på eget kapital, %
Lokalarea, kvm/1000
Uthyrningsgrad, %
Investeringar inkl fastighetsförvärv, Mkr
Marknadsvärde förvaltningsfastigheter, Mkr

2007

2008

2009

2010

2011

1 209
758
544
42,1
77,0
11,0
981
99,0
678
11 665

1 280
-280
-117
34,7
75,6
-2,3
1 048
99,0
2 352
12 530

1 487
416
300
29,7
76,8
6,5
1 101
99,0
2 544
15 242

1 686
1 102
804
31,2
77,7
17,4
1 120
98,2
852
16 171

1 704
936
686
31,8
76,3
13,5
1 120
98,6
901
17 230

Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv ägare med fokus på långsiktiga
relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs idag
och  i  framtiden. Specialfastigheter äger och förvaltar allt från kriminalvårdsfastigheter
och  domstolsbyggnader till polisfastigheter och ungdomshem. Speciella verksamheter
som  ställer  höga krav, inte minst på säkerhet.

Vårt uppdrag
Specialfastigheter ska långsiktigt äga, förvalta
och utveckla ändamålsfastigheter för offentliga

Vår verksamhet
Hyresgäster

verksamheter och förränta det totala kapitalet
enligt ägarens krav.
Vår affärsidé
Specialfastigheter ska generera en marknadsmässig avkastning genom att i Sverige
långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och
förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav
eller speciellt anpassade för sitt ändamål.
Vår vision

Fastighet/Förvaltning
Ekonomi/Finans
Verksamhetsstöd
Teknik- och verksamhetsutveckling
Vd-stöd Internkontroll Projekt
Vd

Styrelse

Specialfastigheter ska vara det fastighetsbolag
som bäst kan förutse och tillfredsställa våra
hyresgästers behov av ändamålsenliga och säk-

Ägare

ra lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer.

Interiör från Kvarteret
Kronoberg i Stockholm.
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v e r k s a m h e t e n våra k ä rnv ä rden

”specialfastigheter
vill vara med och
utveckla fastighetsbranschen”
torbjörn Blücher, fastighetschef

våra
Kärnvärden
i vardagen
Ett företags kärnvärden är de ledord

säkert samhälle. Det i sin tur ställer naturligtvis

Det ställer krav på att inte bara se ”här och nu”,

som  ska genomsyra allt och alla i hela

oerhört höga krav på oss som medarbetare i allt

utan vi blickar alltid långt in i framtiden. Det

verksamheten. Kärnvärden, gemensam-

vi gör – från drifttekniker till Vd. Säkerhets

vi gör idag, ska fungera lika tillfredsställande

ma plattformar och målbilder utgör en

tänkandet ska genomsyra allt vi gör och ska

imorgon. Våra fastigheter byggs och förvaltas

viktig grund i  arbetet med att utveckla

alltid finnas i fokus. Det är så vi har skapat en

med stor omsorg. Långsiktighet värdesätter

ETT  Specialfastigheter.  Torbjörn Blücher,

gedigen kompetens och erfarenhet, vilket är en

både vi och våra hyresgäster.

fastighetschef, reflekterar över vad orden

trygghet för våra kunder. Vi ser också idag att vi

står för i stort och i smått.

får nya kunder just på grund av detta.

Torbjörn, vi börjar med det kärnvärde

Ett annat begrepp som ni gärna

– Närhet kan stå för olika saker. Vi finns

som ni  kanske fokuserar på mest av allt,

nämner är  långsiktighet.

geografiskt nära våra hyresgäster i och med

nämligen  säkerhet.

– Alla som på ett eller annat sätt kommer i

våra regioner och kontor från norr till söder. Vi

– Det stämmer. Våra hyresgäster bedriver

kontakt med oss, vet hur mycket vi värdesätter

månar dessutom om lyhördhet och goda rela-

verksamheter som bidrar till ett tryggt och

långsiktighet. Vi är ett företag med stort ansvar.

tioner, bland annat genom regelbundna möten

Vad menar Specialfastigheter
egentligen med närhet?

där vi får förståelse för varandras verksamheter

specialfastigheters

kärnvärden

och behov.
Ni har också prioriterat samverkan.
– Ja, det stämmer. Specialfastigheter vill
vara med och utveckla fastighetsbranschen
och oss själva, det gör vi allra bäst genom

Säkerhet

Närhet

samverkan. Vi deltar i olika samverkansforum, nätverk och är med och påverkar
standarder för vår verksamhet. Ett exempel
är Nordiska mötet, som återkommer varje år
och den här gången genomfördes i Finland.

Specialfastigheters kärnvärden utgör en
gemensam grund i det dagliga arbetet.
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Långsiktighet

Samverkan

Det är en värdefull mötesplats för kunskapsutbyte och samverkan.
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v e r k s a m h e t e n mål

SiS Johannisberg i Kalix.

Alla bidrar till
fastställda mål

miljö
ansvar

Hyresgäst

socialt
ansvar

process

samhälle/

Vi arbetar målmedvetet
med att energieffektivisera
vårt fastighetsbestånd
samt minska användandet
av fossila bränslen. Vårt
övergripande mål är att
minska det totala utsläppet av koldioxid. Viktigt är
att detta görs i samarbete
med våra hyresgäster.

I ett nära och förtroendefullt samarbete med våra
hyresgäster uppfyller vi
deras behov av ändamålslokaler. Grunden för våra
hyresgästkontakter ska
vara: närhet, specialkunnande, hållbarhetsperspektiv, kvalitet, energikompetens, professionell
förvaltning, affärsmässighet och säkerhet.

Alla medarbetare ska må
bra, känna sig motiverade och vara beredda
att ta ansvar för sina respektive arbetsområden.
Detta uppnås genom
omsorg om de anställda
och en bra arbetsmiljö.
Ständig kvalitetsutveckling förutsätter att alla
medarbetare känner
delaktighet.

Hyresgäster, med
arbetare och ägare ska
steg för steg bli mer
nöjda med företagets
effektivitet. Direktavkastningen har valts som
ett övergripande mått
på Specialfastigheters
totala  effektivitet.

På en övergripande nivå
mäts företagets avkastning på eget kapital. Det
ingår i vår uppgift som
en ansvarstagande aktör i
samhället.

Utfall
2009

l 1
 5 158 ton CO2

l N
 KI (Nöjd Kund-Index)

l N
 MI (Nöjd Medarbe-

l D
 irektavkastning 8,0

l A
 vkastning på eget

Utfall
2010

l 1
 8 602 ton CO2

Utfall
2011

l 16 654,4 ton CO2

Strategier

Specialfastigheters ägare, staten, ställer i sina riktlinjer upp ekonomiska mål för
företaget vad gäller avkastning, utdelning och soliditet.

Fastigheterna ska vårdas och utvecklas så att

strategier och aktiviteter. De årliga målen i våra

Kompassen

hyresgästernas långsiktiga nyttjande säkerställs

femåriga affärsplaner översätts till operativa

Vårt ledningssystem är grunden för vårt kva-

och att värdet bevaras under fastigheternas

mål och aktiviteter på region- och fastighets-

litetsarbete och interna revisioner säkerställer

ekonomiska livslängd. Verksamheten ska även

nivå. Företaget styr mot uppsatta mål främst

att förbättringar genomförs. Internrevisionerna

bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan.

inom områdena: miljöansvar, hyresgäst, socialt

bidrar också till utbildning och information

För att lyckas måste vi se till att vi är ett

ansvar, process och samhälle/ägare. Genom

internt, vilket skapar kunskap och delaktighet i

ekonomiskt hållbart företag med nöjda hyres

tydlig målformulering skapas delaktighet och

hela organisationen. Ett omfattande arbete med

gäster och motiverade medarbetare. Tillsam-

förståelse hos varje medarbetare. Vi följer noga

vårt ledningssystem Kompassen påbörjades

mans arbetar vi för att nå dessa mål.

upp avvikelser och förändringar för att kunna

2011 och har pågått under hela året. Syftet är

korrigera vid behov med ständiga förbättringar

att skapa ett enhetligt, effektivt och attraktivt

Operativa mål och aktiviteter

som följd. Därmed kan alla bidra till att Speci-

Specialfastigheter.

I grunden ligger ett affärsplanearbete som foku-

alfastigheter uppnår målen. Under 2011 har vi

serar på bland annat hot, möjligheter, framtida

nått våra mål enligt ägarens krav.

Utfall
Mål

mål för Specialfastigheter:

10

l

Utdelningen bör uppgå till 50 procent av årets

genomsnittligt eget kapital ska motsvara den

resultat efter skatt efter återläggning av årets

riskfria räntan, definierad som den 5-åriga

värdeförändringar och därtill hörande uppskju-

statsobligationsräntan plus 2,5 procenten

ten skatt. Vid beslut om utdelning tas hänsyn

heter, över en konjunkturcykel.

till koncernens ekonomiska ställning.
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l Soliditeten

35  procent.

bör uppgå till mellan 25 och

tar-Index) på 4,3 på en
femgradig skala.

2007

2008

2009

2010

2011

11,0

-2,3

6,5

17,4

13,5

6,7

6,3

5,0

4,8

4,8

Totalt över femårsperioden har utfallet (9,2 %)
uppfyllt ägarens mål (5,5 %) för avkastningen.

lD
 irektavkastning 7,8

femgradig skala.
Uppnå ett
NMI på 4,3.
(Mål 2016)

kapital 17,4 procent.

8,3 procent.

l N
 MI på 4,12 på en

Uppnå ett
NKI på 75.
(Mål 2015)

12 126
ton CO2
(Mål 2014)

l A
 vkastning på eget

l Direktavkastning

genomfördes ingen
NMI-undersökning
2010.

100.

kapital 6,5 procent.

procent.

l E
 nligt fastställd plan

l N
 KI på 70, av maximala

Avkastningen på eget kapital uppgick till (%)

Ägaren har beslutat om följande övergripande långsiktiga ekonomiska

(årets resultat efter skatt) på

l E
 nligt fastställd plan

genomfördes ingen
NKI-undersökning
2010.

Mål

ägarens ekonomiska mål
l Avkastningen

på 74, av maximala 100.

ägare

lA
 vkastning på eget

procent.


Utdelningen har uppgått till (Mkr)

kapital 13,5 procent.

Direktavkastning
7,4 procent.
(Mål 2016)



Avkastning på eget
kapital 8,2 procent.
(Mål 2016)

Soliditeten har uppgått till (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2007

2008

2009

2010

2011

Utdelning

350

310

310

3401)

3122)

42,1

34,7

29,7

31,2

31,8

Mål

256

309

302

340

312

Utdelat totalt under 5 år 1 622 Mkr. Summan av de
årliga målen är totalt 1 519 Mkr.

Målet är att soliditeten bör uppgå till mellan 25 och
35  procent.

1)
Består av vinstutdelning 263 Mkr och återbetalning
till aktieägaren 77 Mkr.
2)
Består av vinstutdelning 17 Mkr och återbetalning
till aktieägaren 295 Mkr.
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v e r k s a m h e t e n ris k er och mö j ligheter

operativa RISKER
Uthyrning

risker och
Möjligheter
De risker och möjligheter som Specialfastigheter berörs av är av strategisk,
operativ, finansiell och extern karaktär. Strategiska risker kopplas till företagets

Låg

främst till exponeringen för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav och annan

mellan

yttre påverkan hör till de externa riskerna. En riskanalys görs årligen och ligger

hög

till grund för bolagets affärsplan.

Specialfastigheters fastighetsbestånd har mycket
låg vakans. Vakansen uppgick till 1,4 procent under 2011. Uthyrningsläget kommer vara fortsatt
positivt med fortsatt låga vakanser för 2012.

i vårt fastighetssystem för drift och underhåll.
Underhållskostnaderna ligger på en relativt
hög nivå. Inom kommande affärsplaneperiod
planeras stora underhållsåtgärder 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 investeringarna sker
i nära samråd med hyresgästerna och i enlighet
med upprättade samarbetsavtal.

kärnvärden. Vårt arbete ska alltid ske med
säkerheten i fokus där alla medarbetare har säkerhetskunnande inom sitt arbetsområde. Under

2012 kommer Specialfastigheter säkerhets
certifiera sig i enlighet med ISO27000.

Merparten av Specialfastigheters hyreskontrakt
är tecknade med åtagande för värme och underhåll. Detta innebär både ekonomisk risk och
en möjlighet. Risk om prisutvecklingen ökar men
en möjlighet vid en effektiv drift. Specialfastig-

heter har till största delen egenanställd drift
personal som har god kontroll på fastigheterna.
Vi arbetar aktivt med energioptimeringar.
Förbättringar av våra nyckeltalsjämförelser
utvecklas kontinuerligt

fastigheter. Enligt miljöbalken har den som bedrivit verksamhet och som bidragit till förorening ett
ansvar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta behandlingen
av en fastighet är den som äger fastigheten,
och som vid förvärvet känt till eller då borde ha
upptäckt föroreningarna, ansvarig. Därmed kan
krav, under vissa förutsättningar, riktas mot Specialfastigheter avseende efterbehandling av mark
eller grundvatten för att återställa fastigheten i

det skick som följer i miljöbalken. Specialfastigheters hyresgäster är statliga myndigheter, vid
eventuellt krav om efterbehandling av förorening
tar staten sitt ansvar enligt miljöbalken.
Specialfastigheter driver ett fåtal anläggningar som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken
(vatten- och avloppsreningsanläggningar). Viss
risk föreligger för incidenter och överskridande
av villkor.

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 ersättnings
rekryteringar för att inte tappa ovärderlig
kompetens och erfarenhet. Ett gott ledarskap
och lyhördhet är viktiga parametrar för Specialfastigheter.

Investeringar och underhåll
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

Säkerhet
Många av Specialfastigheters hyresgäster har
säkerhetsklassad verksamhet. Specialfastigheter
har därför Säkerhet som ett av sina viktigaste

Driftkostnader
Våra största driftkostnader är värme, el och
vatten. Av dessa har el och värme störst resultatpåverkan. I driftkostnader ingår även kostnader
för driftpersonal, markskötsel , myndighets
besiktningar, sophämtning m.m.

Miljörisker

STRATEGISKA RISKER
Marknad
Dessa satsningar är beroende av utvecklingen i
svensk ekonomi och möjligheten till satsningar
för respektive myndighet.

Hyresutveckling
Vår marknad är framförallt att förse de hyresgäster som genom sin kärnverksamhet bidrar till ett
tryggt och säkert samhälle. Dessa hyresgäster

är 16,2 år. Detta innebär en långsiktig trygghet
för bolaget. Hyresintäkterna är säkrade för en
längre tid med kreditvärdiga hyresgäster med
obefintlig kreditrisk.

Risknivåer

strategiska inriktning, operativa risker till det löpande arbetet och finansiella

Specialfastigheters verksamhet påverkas av
våra hyresgästers behov av lokaler med service
och möjligheter till satsningar i sin verksamhet.

Merparten av Specialfastigheters hyreskontrakt
är tecknade med offentliga verksamheter med
långa hyreskontraktslöptider. Den genomsnittliga återstående löptiden för kontraktsportföljen

ska vi förse med 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.

Miljöpåverkan från vår fastighetsförvaltning samt
fastighetsexploatering sker i huvudsak genom utsläpp av växthusgaser vid energiförbrukning samt
utsläpp till vatten, användning av kemiska ämnen
i material samt uppkomst av avfall. Ny kunskap
samt bedömningar om ämnens miljö- och hälsofarlighet som ingående delar i byggprodukter,
görs kontinuerligt av experter och myndigheter.
Som fastighetsägare finns det en risk avseende krav om efterbehandling av förorenade

Medarbetare
Investeringar
Investeringar i specialanpassade lokaler sker
först efter det att vi har tecknat långa kontrakt,
som kan motivera investeringen.

12
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Köp och försäljningar av fastigheter sker för
att kunna erbjuda rätt lokaler i ett långsiktigt
perspektiv.

Specialfastigheter har relativt få medarbetare i
förhållande till det fastighetsvärde som bolaget
äger och förvaltar. I vissa medarbetarundersökningar har detta upplevts som negativt/stressande. Karriärvägarna i bolaget är relativt få men
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Känslighetsanalys

finansiella RISKER
Koncernen och moderbolaget är genom sin

finanspolicy för hantering av finansiella

hantera ränterisk och därmed uppnå önskad

verksamhet exponerad för olika slags finan-

risker har fastställts av styrelsen och bildar

räntebindningsstruktur samt för att hantera

siella risker. Med finansiella risker avses fluk-

ett ramverk av riktlinjer och regler i form av

valutarisk och säkra lån upptagna i utländsk

tuationer i företagets resultat och kassaflöde

riskmandat och limiter för finansverksam-

valuta. Målsättning med vald struktur är att

till följd av påverkan av ränterisk, refinansie-

heten. Den övergripande målsättningen för

uppnå ett långsiktigt stabilt och kostnadsef-

ringsrisk, kreditrisk, valutarisk och elprisrisk.

finansfunktionen är att tillhandahålla en

fektivt finansnetto, inte att optimera finansnet-

Koncernens alla finansiella risker är samlade

kostnadseffektiv finansiering samt att mini-

tot på kort sikt. Det här måste ske genom en

i moderbolaget och hanteras därifrån. För

mera negativa effekter på koncernens resultat

effektiv kapitalförvaltning till en rimlig nivå

att uppnå en effektiv riskhantering används

genom marknadsfluktuationer.

på den finansiella risken och detta sker inom

finansiella derivatinstrument. Koncernens

	Specialfastigheter använder derivat för att

fastställda ramar.

Variabel
Förändring
				
Hyresintäkter
Fastighetsdrift och media exkl el
Underhållskostnader1)
Ränta
Marknadsräntor, derivatinstrument2)
Kalkylränta3)
Kalkylränta3)
Direktavkastning3)
Direktavkastning3)
Inflationsantagande i fastighetsvärdering3)
Inflationsantagande i fastighetsvärdering3)

+/- en procent
+/- en procent
+/- en procent
1 %-enhet
1 %-enhet
+ 0,25 %-enhet
- 0,25 %-enhet
+ 0,25 %-enhet
- 0,25 %-enhet
+ 1 %-enhet
- 1 %-enhet

Resultatpåverkan
på årsbasis, Mkr
13,9
2,7
2,2
23
62
-265
194
-329
262
2 314
-2 014

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

Ränterisk
Ränterisk avser resultateffekten som en ränte
förändring har på koncernens finansnetto.
Risken i portföljen uttrycks som genomsnittlig
räntebindningstid. Vid bokslutstillfället var den
genomsnittliga räntebindningstiden 3,4 (4,3) år.
Hanteringen av företagets räntebindning sker
utifrån en normportfölj som ska ha en jämn förfalloprofil avseende räntebindningstid. 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
Målsättningen med ränteriskhanteringen är
att begränsa de på kort sikt negativa effekterna
av ränteförändringar i resultaträkningen samt
att anpassa ränterisken till affärsrisken i bolaget.
Ränterisken bör vägas mot affärsrisken där
normportföljen ska 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

derna. Därtill har avtal tecknats om garanterade
kreditlöften om totalt 4 500 (4 450) Mkr kronor.
På balansdagen täcker de outnyttjade kreditlöftena refinansieringsrisken för de närmaste
14  månaderna.
För att minska risken avseende kapitalanskaffning ska finansieringsförfallen spridas. Ambitionen
är även att sprida upplåningen på ett flertal
upplåningsmarknader. Specialfastigheter efter-

strävar 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 2011-12-31 var
3,7 (3,5) år, med hänsyn taget till garanterade
outnyttjade kreditlöften.

Tidsintervall,		
Normår
Min, % portfölj, %
0–1
30
40
1–3
20
30
3–5
20
30
5–8
0
8–
0
-

Max, %
50
40
40
10
10

Värdeförändringar finansiella derivat
Räntederivat utgör en finansiell tillgång eller
skuld som värderas till verkligt värde med
värdeförändringar 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 resul-

taträkningen. 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 derivatinstrument till
-108  (88) 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.

kan påverkas både positivt och negativt utan att
vi kunnat bedöma utfallet av skatter och avgifter
i vårt affärsmässiga handlande. Detta avser
främst förändringar i företagsbeskattning, fastig-

hetsskatt och inkomstbeskattning. Förändringar
i olika typer av avgifter exempelvis arbetsgivaravgifter påverkar vårt resultat på liknande sätt.

på så kallade ”Laglistor” som tydligt visar på
förändringar i regelverk som Specialfastigheter
omfattas av. Vi är dessutom aktiva i olika forum
för att snabbt kunna anpassa oss till de förändringar som vi ställs inför.
Vårt ledningssystem hjälper oss att
enkelt hitta det som styr oss i olika processer.
Specialfastigheters intranät innehåller daglig
uppdaterad information för att snabbt kommunicera och informera alla medarbetare om
nya regler och riktlinjer. Internt finns många
olika forum och grupper där information sprids
och diskuteras, så som exempelvis workshops,

interna konferenser på företagsnivå och
regionnivå. Alla medarbetare har ett ansvar att
ha kunskap om gällande lagar och regler och
att agera enligt våra riktlinjer. Vi har ett aktivt
kvalitetsarbete med ständiga förbättringar, där
internrevisionen har en viktig roll i den lärande
organisationen att fördjupa kunskapen kring
våra styrande regelverk.
Förändringar leder till att vi ständigt måste
diskutera och förbättra vårt arbetssätt, vilket
bidrar till ökad effektivitet.

Finansieringsrisk
Finansieringsrisken innebär risken att Specialfastigheter inte vid varje tillfälle har tillgång till
erforderlig finansiering. Med refinansieringsrisk
avses risken att omsättning av utestående lån
inte 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 måna-

externa RISKER
Skatter och avgifter
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

Lagar och regler
Valutarisk
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 verk-

ligt värde. Effekterna av den orealiserade värdeförändringen redovisas i finansnettot under
”Värdeförändringar finansiella derivat”. Skulden
i utländsk valuta omräknas vid bokslutstidpunk-

ten till balansdagens valutakurs och effekten av
dessa förändringar redovisas i finansnettot.

elterminer. Terminskontrakten ska redovisas till
verkligt värde på balansdagen. Den orealiserade värdeförändringen redovisas i finansnettot
under ”Värdeförändringar finansiella derivat”.
På grund av ett kraftigt prisfall det sista kvartalet

jämfört med föregående år vid samma tidpunkt
uppgår den orealiserade värdeförändringen till
-24,3 Mkr. Specialfastigheter vidarefakturerar
huvuddelen av elkostnaden till hyresgästerna,
vilket leder till att prisrisken är försumbar.

Elprisrisk
Med elprisrisk avses risken för att svängningar
i det framtida elpriset ska påverka företagets
driftkostnader negativt. För att begränsa elprisrisken för den beräknade elförbrukningen köper
Specialfastigheter prissäkringskontrakt i form av
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Vår omvärld i form av lagar och regler är i
ständig förändring. Inom EU sätts normer som
direkt får påverkan på vårt svenska regelverk
och där vi som bolag hela tiden behöver
anpassa oss. Regelverket IFRS revideras och
uppdateras löpande vilket påverkar vårt
företag. 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. För att hantera
ändringar i lagar och regler prenumererar vi
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v e r k s a m h e t e n håll b ar u tvec k ling

hållbar
utveckling
är en naturlig
del av vår vardag

KONTAKTPERSON:

Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen
är Maria Widfeldt 013-24 92 09

Som statligt bolag ska Specialfastigheter vara ett föredöme
i arbetet för en hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen
presenteras enligt Global Reporting Initiative (GRI).

Hållbar utveckling är en integrerad del i

Redovisningsprinciper

	Inga väsentliga förändringar i redo-

ters krav och förväntningar. Målen arbetas

på målområde. Insamling av miljödata sker

das nästan uteslutande på rapporter från

Specialfastigheters verksamhet och i våra

Hållbarhetsredovisningen för kalenderåret

visningsprinciperna har gjorts jämfört

in i företagets affärsplaner och följs upp

enhetligt i hela företaget. Redovisningen av

personalsystemet.

kärnvärden. Drivkraften är att stärka vårt

2011 presenteras som en integrerad del i

med föregående år. Ett nytt hyresavtal

kvartalsvis eller per kalenderår beroende

personaldata i medarbetaravsnittet grun-

	Specialfastigheter samverkar i olika

varumärke, sänka kostnaderna och förbättra

årsredovisningen 2011. Det är fjärde året

med Statens Institutionsstyrelse (SiS) har

våra riskanalyser. Vi ska arbeta för att inte

som Specialfastigheter redovisar sitt håll

dock påverkat jämförelseredovisningen

påverka miljön och människor negativt.

barhetsarbete. Redovisningen presenteras

av mediaförbrukningen. Den ekonomiska

	En långsiktig hållbar utveckling innebär

så att jämförelse görs med föregående år om

informationen i hållbarhetsredovisningen

att vi bedriver en ansvarsfull förvaltning.

inget annat anges.

följer de finansiella redovisningsprinciperna

Aktiviteter och förbättringar genomförs som är

	Specialfastigheters hållbarhetsredovisning

i årsredovisningen.

ekonomiskt, miljömässigt och socialt försvar-

grundar sig på internationella riktlinjer enligt

bara i vår långsiktiga förvaltning.

GRI-riktlinjerna G3. Mer information om GRI

Så arbetar vi med hållbar utveckling

finns på www.globalreporting.org. Utifrån

Specialfastigheters policys och riktlinjer styr

ning skapar förutsättningar för en långsiktigt

dessa riktlinjer och vårt ansvar gentemot våra

företaget mot en hållbar utveckling. Tillsam-

hållbar utveckling. Som statligt bolag ska Spe-

intressenters förväntningar och intressen, har

mans med lagstiftning på respektive område

cialfastigheter vara ett föredöme i detta arbete.

Specialfastigheter tagit fram de indikatorer

så sätter det ramarna för bolagets agerande.

I våra riktlinjer från ägaren finns ett krav att

som är väsentliga och relevanta för företagets

Specialfastigheter arbetar målmedvetet för

vi ska presentera en hållbarhetsredovisning

verksamhet. Se innehållsförteckning enligt

att nå våra övergripande mål. Vi har under

enligt GRI.

GRI sid 52.

hösten definierat sex målområden som ger

Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg

	Redovisningen visar bolagets ekonomiska,

oss en tydlighet i vilka mål vi fokuserar på

för att säkerställa långsiktigt värdeskapande

miljömässiga och sociala påverkan. Hållbar-

och följer upp som ett led i arbetet. Bland

bland de statligt ägda företagen och stärker

hetsredovisningen är granskad och bestyrkt

annat lyfts områden som minskad klimat-

förtroendet bland intressenter. Styrelsen har

av Ernst & Young AB, vilket ger tillämpnings-

påverkan och kompetenta och engagerade

tagit beslut om hållbarhetsredovisningen den

nivå  C+. Hållbarhetsredovisningen omfattar

medarbetare fram, där det finns en tydlig

19 mars 2012.

hela bolaget och är kontrollerad internt.

koppling till uppfyllandet av våra intressen-

God lönsamhet och stark finansiell ställ-
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nätverk i syfte att bidra till fastighetsbranschens och vår hållbara utveckling. Några
Fördelat levererat ekonomiskt värde
Värdeförändring förvaltningsfastigheter,
192 (77) Mkr, 9 %
Skatter,
281 (321) Mkr, 13 %
Ekonomiska
värdet i bolaget,
374 (495) Mkr, 17 %
Styrelsens förslag till utdelning,
312 (340) Mkr, 14 %
Utbetalning
till leverantörer,
348 (331) Mkr, 16 %
Ersättning till kreditgivare,
589 (418) Mkr, 27 %
Löner och ersättning till
medarbetare, 76 (74) Mkr, 4 %
Sammanställningen bygger på den finansiella r apporteringen
och visar Specialfastigheters ekonomiska värde under 2011
enligt GRI:s riktlinjer.
För att få en rättvisande bild utifrån bokföringsmässiga
grunder har redovisningsprincipen ändrats från 2010 och är
nu i linje med GRI:s tilläggsprotokoll för fastighetsbranschen.

av de nätverk som Specialfastigheter deltar
l För Specialfastigheter är det viktigt att skapa

värde för vår ägare och övriga intressenter.
Detta gör vi genom att stärka vår konkurrenskraft som fastighetsförvaltande bolag såväl
ekonomiskt, som miljömässigt och socialt. Vårt
ansvar gentemot ägaren är att skapa ekonomisk
avkastning. God lönsamhet och stark finansiell
ställning gör det möjligt att agera långsiktigt
och planera för ett hållbart byggande och en
hållbar fastighetsförvaltning. Det ger oss också
utrymme att fortsätta satsa på våra medarbetares kompetensutveckling.
 	 Medarbetarnas insatser genom dagliga
dialoger och samarbete med våra kunder är
ovärderligt för att kunna skapa rätt produkt för
kundens verksamhet.
 	 Direkta kostnader som skapar värde är
exempelvis lön, utbildning, skatter och avgifter
liksom ersättningar till leverantörer för varor
och tjänster. Indirekta kostnader utgörs av
exempelvis kostnader för sjukfrånvaro samt de
skatter som anställda och andra genererar.

i är; Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, byggherrarna och UFOS
(utveckling av fastighetsföretagande). Under
året har vi inte mottagit några priser eller
utmärkelser avseende vårt hållbarhetsarbete.
Intressenter har stor påverkan
Specialfastigheters intressenter är de som
påverkas av företagets verksamhet och de vars
handlingar kan påverka bolagets verksamhet. För att vi ska uppfylla vårt uppdrag är det
viktigt att stärka långsiktiga relationer med
våra intressenter, för att på så sätt utveckla
verksamheten i samförstånd med dem. Vi
har många väletablerade dialoger med våra
intressenter.

uuu
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Kommunikationen sker på såväl lokal nivå som

Den frågan som våra hyresgäster anser vara

på koncernnivå. Vi har också nära samarbete i

viktigast är en öppen och transparent dialog.

ett antal branschorganisationer där vi diskuterar

Specialfastigheters energieffektiviseringsarbete

våra intressenters förväntningar och möjligheten

är våra hyresgäster uppenbarligen nöjda med

till långsiktig hållbar utveckling inom företaget.

(70 av 100). Kundundersökningen hade en
svarsfrekvens på 71 procent.

Synpunkter för vägledning

	I den hyresgästdialog som förts på lokal nivå

Våra intressenter har ett väsentligt inflytande

under 2011 kan vi se att prioriterade områden

på vilka hållbarhetsaspekter vi ska fokusera på.

som återkommer på varje möte är energi

Undersökningen som genomfördes 2009 samt

effektiviseringar, energi- och vattenförbrukning

2010 visade att våra tillfrågade intressenter

samt säkerhet och brand. Aktiviteter och resultat

var överens om att hållbart byggande, energi

avseende ovanstående områden redovisas i alla

effektiviseringar samt att skapa trygga och säkra

protokoll från hyresgästmöten. I de fastigheter

miljöer i våra fastigheter är de viktigaste hållbar-

där oljeeldning fortfarande används är det prio-

hetsaspekterna för Specialfastigheter. De tillfrå-

riterat att fasa ut den.

gade var bland annat hyresgäster, medarbetare

I ett flertal dialoger diskuteras även möjlig-

och styrelsen. Med bakgrund av 2010 års intres-

heterna att konvertera energianvändandet till

sentundersökning har vi under 2011 genomfört

förnyelsebar energi i form av solpaneler för

en klimatkampanj tillsammans med vår största

uppvärmning av varmvatten. Våra hyresgäster

hyresgäst, Kriminalvården. Syftet med kampan-

framför också att vi bör ta ett större ansvar avse-

jen är att sprida kunskap och inspirera till att

ende förutsättningar för avfallshantering genom

delta i energieffektiviseringsåtgärder som ger en

att skapa så kallade avfallshus. Protokollen från

besparing både för miljön och ekonomin. Vi har

hyresgästmöten visar att där klimatkampanjen

Specialfastigheters intressenter är grupper

också fortsatt arbetet med att bygga långsiktigt

har genomförts, har energifrågorna fått större

som påverkas av företagets verksamhet

hållbara byggnader genom att använda systemet

utrymme. Engagemanget för frågorna har ökat

och grupper vars handlingar kan på-

Miljöbyggnad i våra nybyggnadsprojekt. För att

genom att vår hyresgäst har inkommit med

verka vår verksamhet. För att vi ska

öka säkerheten i vår förvaltning ytterligare har

energieffektiviseringsförslag. De synpunkter som

uppfylla vårt uppdrag är det viktigt

vi under 2011 påbörjat implementeringen av ett

har framkommit i dialogen med varje enskild

för företaget att stärka långsiktiga

informations- och säkerhetsledningssystem.

hyresgäst hanteras på lokal nivå.

relationer med våra intressenter för

Medarbetare och hyresgäster
Intressentdialogen under 2011 har genomförts
dels genom en kundundersökning (Nöjd Kund
Index) och dels med en medarbetarenkät (Nöjd
Medarbetar Index). Vi har också sammanställt
information från våra lokala hyresgästmöten,
för att se vad våra hyresgäster har ansett vara
prioriterade områden för Specialfastigheters
hållbara utveckling.

Läs mer
Om vår medarbetarundersökning.
Sidan 47

Läs mer
Om vår kundundersökning.

Ägare: Utövar rösträtt vid
Våra intressenter

att på så sätt utveckla verksamheten i

Övriga
myndigheter:

årsstämman, dialog via
styrelseordförande
och ägarens
riktlinjer

Fastighets
marknadens
aktörer:
Transaktionsfrågor

Kontakt med departement, andra myndigheter och
politiker i olika frågor

Hyresgäster:
Felanmälan, hyresgästmöten, kundenkät,
årsredovisningen, extern
hemsida och informations
material
Kapitalmarknaden/
Börsen/Ratinginstitut:
Kvartalsrapporter, årsredovisning
samt regelbunden kontakt
med  banker

Externa konsulter:
Dialog och rådgivning
kring specifika frågor, t.ex.
tekniska och administrativa.

samförstånd med dem. Genom att ha
gott samarbete med intressenterna kan
vi förbättra hållbarhetsarbetet. Kommu
nikationen sker på såväl lokal nivå som
på koncernnivå. Här intill presenteras våra
intressenter som vi påverkar och påverkas av.

Medarbetare:
Fackliga:
Central facklig sam
verkan, arbets
miljökommitté.

Kommuner:
Rapportering,
ansökningar och
rådgivning

Entreprenörer:

Utvecklingssamtal, medar
betarenkät, kompetensutveck
ling, personalkonferenser,
intranät, lönesamtal och
avslutande
samtal

Upphandlingar,
projektmöten
och seminarier

Sidan 24

För första gången har frågor om hållbar

18

utveckling ställts i samband med vår kund

Utveckling av intressentdialogerna

undersökning. Totalt sett är våra hyresgäster

För att utveckla intressentdialogerna

nöjda med Specialfastigheters hållbarhetsarbete,

ytterligare, kommer vi under 2012 att utveckla

då vi har erhållit 70 på en 100-gradig skala. Vi

en  process. Detta är en förutsättning för att

har fått särskilt goda betyg inom områden som

vi ska kunna förbättra och följa upp vårt

hållbart byggande samt säkerhet och trygghet.

hållbarhetsarbete.
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v e r k s a m h e t e n mar k nad och omv ä rld

under kontrakterad hyresperiod. Samtidigt
kan det vara en politisk risk om verksamheten

11%

av olika skäl förändras. Risken som är förknippad med investeringar inom detta fastighets-

10%

segment påverkas även av att den alternativa
användningen ofta är starkt begränsad.

9%

Konkurrenter

8%

Det aktuella marknadsläget med en ökad efter-

7%

frågan på investerarmarknaden efter placeringar

6%

med stabila kassaflöden gör att intresset för
publika fastigheter för tillfället är stark. Transak-

5%

tionsvolymen för publika fastigheter, vilken ökat
kraftigt sedan 2008 års finanskris, är en tydlig

Läget för den svenska ekonomin är mycket

inflationstryck.

man i ny- och refinansiering ställer högre krav

historiskt sett mycket hög nivå. Stora investerare

på andelen eget kapital. Man begär även högre

på marknaden är Rikshem, H
 emfosa, Roxanne

marginaler och det är svårt att finansiera fastig-

och Hemsö som har förvärvat publika fastigheter

osäkert på grund av den förnyade finanskrisen
som blossade upp under sommaren 2011.

Fastighetsmarknaden

Problemen med de grekiska statsfinanserna

Utvecklingen på den svenska fastighetsmark-

heter som anses var behäftade med olika typer

för omkring två till tre miljarder kronor vardera

spred sig och gav upphov till tvivel kring Euro-

naden tenderar att styras av ett antal mer

av risker, såsom svaga hyresgäster, vakanser,

sedan 2007. Den största köparen under 2011

samarbetets fortsatta existens.

eller mindre relaterade faktorer bland annat

eftersatt underhåll med mera.

var Hemfosa, som förvärvade publika kontor för

Under senare delen av 2011 har även

finansiella aspekter som styr tillgång och

Utvecklingen på fastighetsmarknaden för

negativa signaler noterats från industrin med

kostnad för eget och lånat kapital samt det

2012 ser osäker ut, mot bakgrund av hur den

lägre orderingång och avtagande produktions-

generella ekonomiska läget som styr utbud

svenska ekonomin kommer att utvecklas och

index, vilket naturligtvis är oroväckande för

och efterfrågan på lokaler. Fastighetsmark-

inte minst hur banksystemet kommer att rea-

ett litet exportberoende land som Sverige. Ett

naden har genomgått kraftiga förändringar

gera under 2012. Trots att det mest sannolika

försämrat ekonomiskt klimat kan leda till att

de senaste åren. Sverige är en av de absolut

scenariot är att Riksbanken fortsätter med

företagen bromsar planer för investeringar och

mest likvida marknaderna, vilket inte minst

räntesänkningar under våren behöver det inte

nyanställningar, vilket kan leda till försämrad

framgår då landet kommer på fjärde plats då

innebära att kreditgivningen till fastigheter

arbetsmarknad med stigande arbetslöshet som

de Europeiska fastighetsmarknaderna rankas

kommer att underlättas.

resultat. En pådrivande faktor i återhämtning-

efter omsättning. Finanskrisen som slog till

en efter finanskrisen 2008 har varit den starka

med full kraft sommaren/hösten 2008 ledde

höga sparkvoter har ökat. Konsumenterna

form av en väsentligt lägre transaktionsvolym

och innefattar allt från fängelser till kontor

gynnades av skattelättnader och framförallt

under 2009, men även i form av fallande vär-

i CBD-läge, så länge lokalerna är uthyrda på

historiskt sett mycket låga räntor. Under hös-

den på fastigheter.

relativt långa kontrakt till det publika (stat,

ten 2011 noterades dock tydliga signaler på en

	Styrkan i den ekonomiska återhämtningen

kommuner, landsting etc). Publika fastig

försvagning inom detaljhandeln samt vikande

under 2010 förvånade många och fastighets

heter har ofta en stark hyresgäst med lokaler

framtidstro hos konsumenterna.

marknaden återhämtade sig snabbt med

anpassade till den verksamhet som bedrivs

	Oron kring den framtida utvecklingen för

stigande transaktionsvolymer, en förbättrad

där. Detta påverkar marknaden för dessa

den svenska ekonomin ledde till att Riksban-

hyresmarknad samt stigande fastighetsvärden

fastigheter ur flera perspektiv. Att ha publika

Transaktionsvolym
perper
verksamhet
Transaktionsvolym
verksamhet

Svenska Investorer

Äldrevård + Specialboende
Utbildning
Äldrevård + Specialboende
Utbildning
Publika kontor
Övrigt/blandat
Publika kontor
Övrigt/blandat
Andel av total transaktionsvolym
Vård
Andel av total transaktionsvolym
Vård

Medel

Transaktionsvolym (MSEK)

140 000
180 000
120 000
160 000
100 000
140 000
80 000120 000

Begreppet publika fastigheter är väldigt brett

Transaktionsvolym publika fastigheter per verksamhet

Transaktionsvolym (MSEK)

160 000

Internationella Investorer

Svenska Investorer
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16 000
16 000
14 000
14 000
12 000
12 000
10 000
10 000

60 000100 000

8 000
8 000
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6 000
6 000
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volymer inom andra fastighetssegment. Den ökande
efterfrågan efter stabila investeringar påverkar sannolikt direktavkastningskraven i och med konkurrensen och det begränsade utbudet av fastigheter med
publika hyresgäster.
Generellt är kontraktslängden en avgörande
faktor för avkastningskraven gällande publika
fastigheter och de lägsta direktavkastningarna strax
under 5 procent har observerats för äldreboenden
med långa kontrakt. Det finns ett starkt intresse från
svenska institutioner att placera kapital i det publika
segmentet, vilket sannolikt har bidragit till att pressa
direktavkastningskraven.

för segmentet tycks även ha fått ett visst utslag på
nivåerna för direktavkastningskrav. Trots att en stor
andel (25 procent) av transaktionerna var konkursförsäljningar är direktavkastningskraven generellt sett
lägre under 2011 jämfört med perioden innan 2008
års finanskris. En bidragande anledning till efterfrågan på investerarmarknaden är troligen den allt mer
restriktiva belåningsmarknaden där bankerna i större
utsträckning kräver stabila kassaflöden för att bevilja
fastighetsfinansiering. Bankernas agerande förklarar
på så vis en del av segmentets tillväxt i andel av
transaktionsmarknaden eftersom finansieringsproblem
varit en bidragande orsak till sjunkande transaktions-

Transaktionsvolym i Sverige, totalt (Mkr)

Publika fastigheter

till ett fall på fastighetsmarknaden, främst i

l Större transaktionsvolymer och ett ökat intresse

bade Landic Property.

180 000

tillväxten i hushållens konsumtion, vilken trots

Källa: Savills

omkring 2,2 miljarder kronor från konkursdrab-

Internationella Investorer

jan-2012

heter 9 procent av transaktionsvolymen – en

okt-2011

stärka sina egna balansräkningar har lett till att

apr-2011

svenska ekonomin i kombination med ett lågt

jan-2011

2013 en något positivare syn på 3,0 procent.

okt-2010

2011 utgjorde transaktioner med publika fastig

apr-2010

fastighetsmarknaden. Bankernas arbete med att

jan-2010

en är oron kring Euro-krisens påverkan på den

okt-2009

ökat kraftigt under de senaste fem åren. Under

BNP-tillväxt om måttliga 0,6 procent och för

jul-2009

den till att gå mot en avvaktande inställning till

apr-2009

2011 års sista möte. Bakgrunden till sänkning-

jan-2009

aktionsvolymen på fastighetsmarknaden har

Under 2012 förespår Konjunkturinstitutet en

okt-2008

som följd. Under 2011 vände den positiva tren-

jul-2008

ken sänkte reporäntan med 25 punkter vid

jan-2008

okt-2006

andelen publika fastigheter av den totala trans-

Svensk ekonomi

apr-2008

4%

indikator för segmentets attraktionskraft. Även

okt-2007

avseende förväntningarna hos företagen och konsumenterna.

jul-2007

Sverige står inför ett år med lägre tillväxt då konfidensindikatorerna har fallit både

apr-2007

Tillväxten av Sveriges BNP uppgick till 3,9 procent för 2011. Mycket pekar på att

jan-2007

marknad
och omvärld

Direktavkastning vid
genomförda
transaktioner
Direktavkastning
vid genomförda
transaktioner för publika fastigheter i Sverige

hyresgäster ger ett mycket säkert kassaflöde

0

07 07

0808

0909

10 10

11 11
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v e r k s a m h e t e n finansiering

Finansiering
l begränsa de finansiella riskernas negativa

Året som gått

Utsikter för 2012

2011 inleddes med stigande räntor medan

Bankernas prognoser visar på att Riksbanken

räntenivåerna sjönk under sista halvåret. Vid

troligen fortsätter att sänka sin styrränta, men

årets slut var nivåerna lägre än vid årets ingång.

osäkerheten är stor och påverkas av utveck-

	Den femåriga bostadsobligationen har fallit

lingen av tillväxten i Sverige och omvärden.

l styra de finansiella riskerna enligt policyn.

med över en procentenhet och motsvarande

	I början av december utökade ECB sitt

l säkerställa riskhanteringen avseende kontroll

statsobligation med knappt två procentenheter.

likviditetsstöd till europeiska banker. Detta kom-

	Tillväxten var stark i början av året och

mer att stödja kapitalmarknaden under 2012.

Riksbanken höjde reporäntan med 0,5 procent-

Men samtidigt kvarstår problemen för ett antal

Bolaget minskar finansieringsrisken genom

enheter till 2 procent. Enligt deras reporänte-

europeiska stater, vilket kan innebära att kredits-

att sprida kapitalbindningen på olika år och

bana skulle fortsatta höjningar ske resten av

preadarna fortsätter att vara på en hög nivå.

genom kreditlöften som täcker närmaste årets

resultateffekter.

Nyckeltal		

l säkerställa tillgång till erforderlig finansiering

2007

2008

2009

2010

2011

4,7
4 993
4,6
3,5

3,7
6 813
4,7
4,5

4,1
9 018
4,0
3,6

3,8
9 021
4,3
3,5

3,1
9 273
3,4
3,7

Lånefaciliteter
och rating

Rating
Standard
& Poor´s

Ram
2011-12-31

Specialfastigheters, och krediter som har

Checkkredit
Kreditlöfte
Kreditlöfte
Kreditlöfte
Företagscertifikat
Medium Term Note
Private Placements
Reversfordran

A-1+/K1
AA+
AA+
-

sämre rating.

Total		

året. Under sommaren tilltog den europeiska

till rimlig kostnad.

och rapportering.

Lånefaciliteter och rating

förfall. Bolaget har ökat volymen för kredit

skuldkrisen och tillväxten bromsades upp. Riks

Mål och strategier

löftena jämfört med föregående år och även ökat

banken sänkte därför reporäntan i december.

Bolagets bedriver en aktiv finansförvaltning som

upplåningen i certifikatsmarknaden mer där

ska eftersträva ett stabilt räntenetto kopplat till

kreditspreaden är låg.

På den svenska kreditmarknaden ökade
emissionsvolymerna med 15 procent jämfört

affärsverksamhetens mål. Genom en finans-

med 2010. Kreditspreadarna steg under året

policy har styrelsen fastställt ramar och regler

från en redan hög nivå och riskpremien har

för finansförvaltningen. Finansieringsverksam

stigit mellan krediter med god kvalitet, som

hetens mål är att:

Likviditetspremien för att finansiera sig på
längre löptider förväntas vara fortsatt hög.

Finansnettosutveckling
utveckling 2007–2011
Finansnettots

Snittränta
Ränteutveckling

Räntebärande skulder (Mkr)

Finansiella
åtagande

1 000
500
2 000
1 000
4 000
10 000
1 037
-169

45	Ägarklausul
0	Ägarklausul
0	Ägarklausul
0	Ägarklausul*
2 250	Ägarklausul
5 898	Ägarklausul
1 037	Ägarklausul
-169
-

19 368

9 061

Snittränta Specialfastigheter

503

Belåningsgrad (%)

Räntebärande skulder

5-årig bostadsobligation

Löptid

200 Mkr	Knappt 2,5 År
200 Mkr	Knappt 1,5 År
200 Mkr
Drygt 1,5 År
200 Mkr
10 År
200 Mkr
5 År
150 Mkr
4 År

Stibor 3 mån
9 018

Räntebärande skulder

9 273

233

45%

6 813

3,75%
4 993

243

30%

2,50%

139

15%

1,25%

07
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60%

9 021

5,00%

257

22

Utnyttjat, Mkr
2011-12-31

*Ägarklausul och krav på lägst A-

Obligationsemissioner under 2011
Belopp

Räntetäckningsgrad,
kassaflödesbaserad, ggr
Räntebärande skulder, Mkr
Räntebindning, 31/12, år
Kapitalbindning, 31/12, år

08

09

10

11

0%

07

08

09

10

11

07

08

09

10

0%

11

07

08

09

10

11
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v e r k s a m h e t e n h y resg ä ster

våra
hyresgäster
Specialfastigheters uppgift är att erbjuda ändamålslokaler och kvalificerade tjänster

Kriminalvården

Försvarsmakten

ge specialpedagogiskt stöd till skolhuvud-

Kriminalvården (KV) är en statlig myndighet

Försvarsmakten (FM), är en myndighet som styrs

män, främja tillgången på läromedel, driva

med ansvar för häkten, fängelser och frivård.

av riksdag och regering. FM bidrar till att hantera

specialskolor för vissa elevgrupper och fördela

Myndighetens övergripande uppgift är att

och förebygga kriser i Sveriges omvärld, hävda

statsbidrag till studerande med funktionsned-

tillsammans med polis, åklagare och domstolar

landets territoriella integritet, försvara landet mot

sättningar och till utbildningsanordnare.

minska brottsligheten och öka människors

väpnat angrepp och i krissituationer säkerställa de

trygghet.

viktigaste samhällsfunktionerna.

Rikspolisstyrelsen

Försvarets Materielverk

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Rikspolisstyrelsen (RPS) är en central förvalt-

Försvarets Materielverk (FMV) är en civil

(MSB) har ansvar för frågor om skydd mot

nings- och tillsynsmyndighet för Polisen. RPS:s

oberoende myndighet under ägaren Försvars-

olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den

huvuduppgifter är att utöva tillsyn över Polisen

departementet. FMV upphandlar materiel till

utsträckning inte någon annan myndighet har

och verka för planmässighet, samordning och

Försvarsmakten och andra myndigheter inom

ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under

rationalisering. RPS kan också, på regeringens

den civila säkerhetssektorn.

och efter en olycka eller en kris.

Domstolsverket

FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

samhällsskydd och beredskap

uppdrag, leda polisverksamhet för att förebygga

för offentlig verksamhet över hela landet. Vi strävar efter ett långsiktigt fastighets

och avslöja brott mot rikets säkerhet.

ägande, långsiktiga hyresavtal och nära samarbeten som baseras på trygg och effektiv
fastighetsförvaltning.

Domstolsverket är en statlig myndighet som

FOI är ett av Europas ledande forskningsinsti-

Statens institutionsstyrelse

lyder under regeringen och som fungerar som

tut inom försvar och säkerhet. FOI:s kärnverk-

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en statlig

en serviceorganisation till domstolarna i landet.

samhet är forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Vår förvaltningsorganisation bygger på att

som genomförs vartannat år, får vi informa-

och  dialogen med våra hyresgäster görs i

myndighet som bedriver individuellt anpas-

Domstolsverket har ingen bestämmanderätt

våra hyresgäster kan nå rätt person snabbt

tion om de behov och förväntningar våra

våra regelbundet återkommande hyresgäst-

sad tvångsvård och behandling av ungdomar

över domstolarnas dömande verksamhet eller

och enkelt. En öppen dialog om båda parters

hyresgäster har. Resultatet, NKI-värdet, ger

möten, och inte minst i den löpande kontak-

med allvarliga psykosociala problem och vuxna

deras domslut.

verksamhetsplaner, behov och önskemål

oss en bra grund för att jobba vidare med

ten i vardagen.

med missbruksproblem. Deras uppdrag är att,

innebär att vi kan prioritera rätt. Dessutom

det förbättringsarbete som löpande pågår.

	Vid den senaste kundundersökningen

i samverkan med socialtjänsten, ge dem bättre

Specialpedagogiska skolmyndigheten

att främja kunskapen om det svenska försvaret

genomförs regelbundna hyresgästmöten och

Undersökningen, som riktar sig till alla våra

som gjordes våren 2011 erhöll vi en mycket

förutsättningar för ett socialt fungerande liv

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

genom tiderna och om försvarets roll i sam-

kundenkäter, vilket ger oss värdefull informa-

hyresgäster, blir ett verktyg som hjälper oss

hög svarsfrekvens, 71 procent. Resultatet

utan missbruk och kriminalitet.

är en rikstäckande myndighet med uppgift att

hällsutvecklingen.

tion nu och inför framtiden.

att prioritera hur vi ska rikta våra resurser

(NKI) för 2011 blev 70 (74) på en 100-gradig

på bästa sätt. Det är av stor vikt att vi själva

skala. Betygsnivån är dock fortsatt stark och

Kundundersökningar leder till förbättringar

ställer oss frågan vad som har störst inverkan

mycket bra. Betyget för ”Lokalerna”, 60, är

Vi arbetar nära våra intressenter och hyres-

på kundnöjdheten.

något lägre jämfört med föregående mätning

Våra hyresgäster

gäster. Goda relationer ger oss en bra inblick

	Det är värdefullt för oss att kunna jämföra

(64). Den ”Personliga servicen” får ett fort-

		

i, och ökad förståelse för, hyresgästernas

resultaten från kundundersökningen genom

satt mycket högt betyg 79 (82).

verksamhet och behov, vilket är en förutsätt-

åren varför vi, så långt det går, riktar oss

ning för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Vid

till samma målgrupp och håller frågeställ-

affärsplanearbete. Nästa undersökning blir

den kundundersökning (Nöjd Kund Index),

ningarna så lika som möjligt. Uppföljningen

år 2013 och här siktar vi på ett NKI på 72.

Planering och uppföljning ingår i vårt

Hyresgäst
Kriminalvården
RPS		
SiS		
Försvarsmakten
FMV
Domstolsverket
SPSM
MSB	
FOI		
Statens Försvarshistoriska museer
Övriga
Summa
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Statens Försvarshistoriska museer
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är

Våra fem största hyresgäster,
total årshyra (Mkr)

Hyresgäster
(%)
Hyresgäster,
%

Årshyra
2011, Mkr Andel, %
703
314
186
96
80
70
53
33
21

44%
20%
12%
6%
5%
5%
3%
2%
1%

15
21

1%
1%

1 592

100%

703

44% KV
20% RPS
12% SiS
6% FM

12 20

5% FMV
5% Domstolsverket
3% SPSM
2% MSB
1% FOI
1% SFM
1% Övriga

24

Myndigheten för

314

44

186

Kriminalvården

RPS

SiS

96

80

Försvarsmakten

FMV
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v e r k s a m h e t e n vår mar k nad

vår marknad
Specialfastigheter verkar på en marknad med

Inom våra segment har Specialfastigheter en

Värdeförändringen specificeras enligt nedan-

mycket speciella förutsättningar med huvud-

mycket stark ställning. Segmenten har flera

stående tabell. Marknadsvärdet har påverkats

saklig inriktning mot offentlig verksamhet.

gemensamma nämnare, som ligger till grund

dels av justerade marknadsförutsättningar

Våra hyresgäster bedriver unika  verksamheter

för vårt ägande. Allra tyngst väger behovet

och dels av fastighetsspecifika händelser som

med extremt höga krav på säkerhet.

av säkerhet. Fastighetsbeståndet skräddarsys

nytecknade hyresavtal och investeringar.

utifrån hyresgästernas verksamhet, behov och

Strategiska vägval

17  230 (16 171) Mkr, vilket är en ökning med

Säkerhet i fokus

på sig att hyra av oss, utan beslutet föregås

1  059 Mkr över 12 månader. Periodens redo

Specialfastigheter har under årens lopp fokuse-

alltid av en egen beslutsprocess. Alla våra

visade orealiserade värdeförändring uppgår till

rat allt mer på området säkerhet och utvecklas

intäkter kommer från Sverige.

192 (77) Mkr och innefattar justeringar för nya
avtalsförutsättningar samt justerade kalkyl

tillsammans med våra hyresgäster utifrån nya
förutsättningar och krav. Våra hyresgäster ska

Marknadsvärdering fastigheter

alltid känna sig trygga med oss i alla led. Det

Det bedömda värdet på Specialfastigheters

handlar om såväl fysisk som teknisk säkerhet av

förvaltningsfastigheter har fastställts genom

fastigheter, men också administrativ säkerhet

en intern kassaflödesbaserad värdering med

inom förvaltning och projekt. Under 2011 har vi

interna data avseende hyror och driftkostna-

fortsatt arbetet med att utveckla nya och tydliga
processer där vi stärker samarbetet med våra

der. Information om kalkylräntor, direktavKriminalvårdsanstalten i Luleå.

kastningskrav och aktuella marknadshyror

hyresgäster. Idag är vi ledande inom säkerhets-

har stämts av med en extern värderare. För att

området i fastighetsbranschen och vi tvekar inte

kvalitetssäkra den interna värderingen, har

räntekrav.

Årets orealiserade värdeförändring
uppgår till 192 Mkr och är hänförbar till
följande orsaker:

att använda begreppet ”spjutspetskompetens”.

lyhördhet mot våra hyresgäster. Vi för en stän-

är Specialfastigheter som ska äga och förvalta

Marknadsposition

Men vi ska aldrig slå oss till ro, utan fortsätta

dig dialog, bland annat genom hyresgästmöten

fastigheterna. Vi välkomnar nya hyresgäster

Strategiska segment

objekt, motsvarande 82  procent av det totala

det viktiga arbetet att leva upp till vår devis

och kundenkäter. Resultatet ger oss värdefull

som ryms inom våra strategiska segment. Ett

Specialfastigheters fastighetsportfölj speglar

värdet. Skillnaden mellan extern och intern

Förändrade kalkylparametrar
Nya och omförhandlade hyresavtal
Kortare återstående avtalstid
Övrig värdeförändring

”Specialfastigheter – en säker värd”.

information, så att vi kan agera på rätt sätt.

exempel är Migrationsverket, där vi somma-

företagets marknadsposition. De fastigheter vi

värdering uppgår till mindre än 1 procent.

Summa192

Tillsammans ska vi skapa möjligheter för våra

ren 2011 förvärvade en fastighet i Åstorp som

äger ryms inom våra strategiska segment. Idag

hyresgästers utveckling av deras verksamhet.

innehåller förvarsverksamhet.

verkar vi inom:
l

Kriminalvården

Marknadsvärde fastigheter (Mkr)

Marknadsvärde fastigheter (kr/kvm)

värden en naturlig grund för vår marknads-

Ägandestrategi

Fastighetsstrategi

l

Statens institutionsstyrelse

strategi. Vi siktar på långsiktighet tillsammans

De fastigheter vi äger ska vara anpassade

Specialfastigheter har ett tydligt uppdrag från

l

Rättsvårdande myndigheter

med våra kunder – det gäller allt från fastig-

för våra hyresgäster inom våra strategiska

ägaren, staten. Våra fastigheter ska vårdas

l

Försvarsfastigheter

hetsägande och hyresavtal till miljöansvar och

segment. Om hyresgästernas verksamhet för-

och utvecklas så att hyresgästernas långsiktiga

l

Räddningsskolor

relationer. Relationerna präglas också av närhet

ändras av olika skäl, bland annat när det gäller

nyttjande säkerställs och värdet ska bevaras

l

Specialskolor

och samverkan. Vår verksamhet bygger på en

huvudmannaskap, ställer vi oss frågan om det

under fastigheternas ekonomiska livslängd.

Våra kärnvärden
Utöver säkerhet, utgör även våra övriga kärn-

Vi underhåller och förädlar fortlöpande våra

”	Våra uppdragsgivare och
hyresgäster ska alltid 
känna sig trygga med oss. ”
torbjörn Blücher, fastighetschef

26

Marknadsvärdet uppgick per 2011-12-31 till

önskemål. Ingen av våra hyresgäster har krav
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fastigheter för att kunna erbjuda bästa möjliga
kundnytta. Fastigheter som blir vakanta och

Läs mer

den stämts av mot en extern värdering av 49

Marknadsvärde fastigheter (kr/m2)

Marknadsvärde fastigheter (Mkr)

17 230

15 384

16 171
15 242

13 844
11 665

-3
589
-265
-129

12 530

11 891

14 438

11 956

Om fastighetsbeståndet.
Sidan 38

inte kan hyras ut till verksamheter inom vårt
verksamhetsområde ska avyttras.

07

08

09

10

11

07

08

09

10

11

S P E C I A L FA 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 1

27

v e r k s a m h e t e n V Å R F A S T ighetsförvaltning

Gamla polishuset
i   Kvarteret Kronoberg
i   Stockholm.

vår fastighetsförvaltning
Vi ska skapa och förvalta byggnader som

hållskostnader en  hög nivå jämfört med

att anpassa oss till andra resultatpåverkande

stödjer våra hyresgästers verksamheter. De

andra fastighetsbolag.

poster. För att ha en god kontroll på våra un-

ska vara socialt accepterade, långsiktigt

derhållskostnader planeras de långsiktigt i vårt

ekonomiska och där miljöfrågan är i fokus.

Driftkostnader

fastighetssystem för drift och underhåll.

Det är vad vi benämner som hållbar förvalt-

Driftkostnader avser kostnader för att upprätt-

	Våra underhållskostnader 2011 uppgick

ning i långsiktigt hållbara byggnader – en av

hålla funktionen hos en byggnad. Våra största

till 199 (200) kronor per kvadratmeter. Av

våra mest prioriterade frågor. Av klimat- och

driftkostnader är el, värme och vatten. Av dessa

dessa har vi enligt IFRS-regler aktiverat

resursskäl arbetar vi målmedvetet med att

har el och värme störst resultatpåverkan. I  drift-

159  (160)  kronor per kvadratmeter.

energieffektivisera vårt fastighetsbestånd

kostnader ingår även kostnader för driftpersonal,

samt minska användandet av fossila bränslen.

markskötsel, myndighetsbesiktningar, sophämtning med mera. Stort fokus läggs på att minska

Drift och underhåll

Fastighetsdrift
Fastighetsdrift (kr/kvm)

vår energianvändning genom systematiskt arbete

Våra hyresgästers verksamheter förutsätter

med driftoptimering och driftuppföljning.

speciellt utformade fastigheter och byggnader

	Våra kostnader för fastighetsdrift uppgick

med hög driftsäkerhet hos lokaler och tekniska

2011 till 271 (255) kronor per kvadratmeter.

255

238

240

232

07

08

09

271

system. Driftsäkerheten säkerställer vi genom
god planering med vårt fastighetssystem för

Underhållskostnader

drift och underhåll, som stöd till vår egen

Underhållskostnader avser kostnader för åtgär-

anställda driftpersonal.

der som görs för att återställa en byggnad till

Många av våra hyresgästers verksam

ursprunglig standard och funktion.

heter bedrivs 24 timmar/dygn årets alla

De kan i hög grad planeras så att vi får en jämn

dagar. Därför håller våra drift- och under-

påverkan på resultatet, men även en möjlighet

Driftöverskott (Mkr)

Överskottsgrad (%)

Driftöverskott (Mkr) och överskottsgrad (%)

Överskottsgrad (%)

10

11

Underhållskostnader

1 309

1 300

77,0

75,6

76,8

Underhållskostnader (kr/kvm)
238

77,7

76,3

213

248

200

199

1 141
931

968

176

07

28

08

09

10

11
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165

198

160

159

37

41

50

40

40
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Brutto
Aktiverat
Netto
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Miljöpolicy
Miljöpolicyn innehåller övergripande principer för miljöarbetet på Specialfastigheter. Den täcker in de principer
som Specialfastigheter och dess intressenter prioriterar.

Gröna framsteg under året
l Under 2011 har vi ökat antal projekt i miljödatabasen

där vi granskar produkter och material utifrån miljöoch hälsoegenskaper innan vi bygger in dem i våra hus.
lE
 n klimatkampanj har genomförts tillsammans med

Kriminalvården för att minska vår energiförbrukning.
lA
 rbetet med att bygga och renovera våra fastigheter

enligt systemet Miljöbyggnad har fortlöpt under året.
lV
 i kommer enbart att köpa fossilfri el från och med den

1 januari 2012.

Miljömål  
Specialfastigheters verksamhet ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, för att bidra
till ett långsiktigt hållbart samhälle. Företagets miljömål ger ett ökat fokus på att
minska vår miljö- och klimatpåverkan. Vår ambitionsnivå är hög. Arbetet ska ske
i  samverkan med våra hyresgäster och genomsyra hela organisationen.

Strategier

Begränsa
påverkan på
klimatet

30

Utfall 2009

Utfall 2010

Utfall 2011

Kommentar

Mål 2014
l 90 kWh/m2 (0,32 GJ/kvm)

l Minska elförbrukningen

l 120 kWh/m (0,43 GJ/kvm)

l 116,4 kWh/m (0,42 GJ/kvm)

l 110,4 kWh/m (0,4 GJ/kvm)

l I jämförelse med 2010 har det totala koldioxidutsläppet minskat. Det kan

l Minska värmeförbrukningen

l 131,7 kWh/m2 (0,47 GJ/kvm)

l 122,9 kWh/m2 (0,44 GJ/kvm)

l 118,9 kWh/m2 (0,43 GJ/kvm)

l 110 kWh/m2 (0,4 GJ/kvm)

l Utfasning av fossila bränslen

l 28 815 GJ

l 21 971 GJ

l 16 474, 6 GJ

l Minska utsläppen från våra resor

l 163,8 ton CO2

l 155,5 ton CO2

l 179,8 ton CO2

l Minska det totala utsläppet av CO2

l 15 158 ton CO2

l 18 602 ton CO2

l 16 654,4 ton CO2

bero på den något mildare vintern i slutet av året samt vårt målmedvetna
arbete med att optimera energianvändningen och fasa ut den fossila oljan.
lF
 r.o.m. 2011-01-01 är hyresavtal mellan Specialfastigheter och SiS förändrat till varmhyra med medieansvar hos fastighetsägaren. Fr.o.m. 2012
kommer även media från SiS att integreras i den redovisade statistiken och
miljömålen kommer att anpassas till de förändringar det innebär.

Giftfri
miljö

lA
 nvända en miljödatabas i projekt

l I två projekt används

l I tre projekt används

l I sju projekt används

lM
 ålet om att sanera PCB som har funnits med i tidigare redovisningar

l I alla projekt över

God
bebyggd
miljö

lB
 ygga hållbara byggnader

Skyddande
ozonskikt

l M
 inska den totala mängden

för att undvika miljö- och hälso
skadliga produkter.

(socialt, miljömässigt,
ekonomiskt).

köldmedia.
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2

miljödatabasen.

2

miljödatabasen.

l I två projekt arbetar vi med

l I tre projekt arbetar vi med

systemet Miljöbyggnad.

systemet Miljöbyggnad.

2

miljödatabasen.

l I fem projekt har vi gjort en

föranmälan om klassning enligt
miljöbyggnad.

l HCFC: 92,7 kg

l HCFC: 53,2 kg

l HCFC: 35,8 kg

l HFC: 2 457 kg

l HFC: 3 138,7 kg

l HFC: 3 552,9 kg

är borttaget då saneringen av alla fogar med en PCB-halt över 500 mg
PCB är uppfyllt. Kvar finns 499 löpmeter fog som innehåller PCB-halter
mellan 50-499 mg PCB/kg fog. Dessa är väl dokumenterade och vid
renovering kommer dessa fogar att saneras enligt gällande föreskrifter.

lE
 n positiv utveckling är att användandet av systemet Miljöbyggnad

ökar samt att vi granskar material som byggs in i våra byggnader
i  större utsträckning än tidigare.

lK
 lorflourväten (HCFC) är en ozonnedbrytande gas och flourkolväten (HFC)

är en stark växthusgas. Målet är att fasa ut all HCFC gas. I år har vi minskat
mängden av köldmediet (HCFC), specifikt ämnet R22 som bryter ner
ozonskiktet, jämfört med föregående år med 17,4 kg. Vi har bland annat
tagit ett flertal anläggningar ur drift samt ersatt eller konverterat vissa
anläggningar från HCFC till HFC.

l 0 GJ
l 140 ton CO2
l 12 000 ton CO2

5  miljoner ska produkter
registreras i databasen.

lA
 lla nya byggnader ska nå

Guldklass enligt systemet
Miljöbyggnad

l Mängden HCFC ska vara 0 kg.
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Vårt miljöarbete

produkter utifrån ett miljö- och hälsoperspek-

och j ämförbar yta. Minskningen är en följd av

åtgärder. Något betydande utsläpp av farliga

	År 2014 är målet att all eldningsolja,

löpande. Under 2011 har cirka hälften av våra

Under det gångna året har ett flertal miljö

tiv. Under året har  vi använt miljödatabasen i

åtgärder för vatteneffektivisering. Ett exempel

ämnen har inte inrapporterats.

som primär värmekälla, ska vara ersatt med

drifttekniker genomgått driftoptimeringskurser.

relaterade projekt genomförts. Här redovisas

sju byggprojekt. Ambitionen är att databasen

är vår fastighet Brinkeberg där vattenförbruk-

fossilfria bränslen. Vår strategi utgår från en

	Ett av alla energieffektiviseringsprojekt

några av dem.

ska användas i  alla  projekt som ett sökverktyg

ningen minskat med 20 procent mot föregående

Långsiktigt och strukturerat miljöarbete

prioriteringsordning som grundas på uppvärm-

som har genomförts under 2011 är projektet på

eller som ett verktyg för att registrera produk-

år, genom byte av strålsamlare och begränsning

För att skapa ökade möjligheter att nå före-

ningssystemets miljöpåverkan. Strategin är att

Hällbyanstalten. Där har vi fått en förbruk-

ter i enskilda byggprojekt.

av WC-cisterner. Förbrukningen för Brinkeberg

tagets högt satta miljömål, har vi under året

ersätta oljan med alternativ såsom solvärme,

ningsminskning med 23 procent jämfört med

år 2011 var 7 038 m3.

påbörjat en miljöutredning av företagets arbete.

fjärrvärme, värmepumpar, fastbränsleanlägg-

föregående års förbrukning (1 838 MWh).

Hållbart byggande
Att Specialfastigheter bygger hus med högt
ställda krav avseende låg energiförbrukning,

Avfallshantering

	Den totala vattenförbrukningen för 2011 var

Den kommer att resultera i ökat fokus på de

ningar eller bioolja. Aktiviteter för att nå vårt

Det goda resultatet beror på en installation av

god inomhusmiljö och bra materialval är ett

Avfall uppkommer på flera ställen i vår verk-

593 465 (637 461) m3 (exkl. SiS). 4,8  procent av

områden där företaget har sin största miljö

mål genomförs fortlöpande genom bolagets

en modern styr- och övervakningsutrustning

strategiskt beslut. Då skapar vi en långsiktigt

samhet – i vår fastighetsdrift, på våra kontor,

den totala mängden vatten (inkl. SiS) är vatten

påverkan samt en implementering av miljö

investerings- och underhållsprojekt.

kombinerat med en förbättrad värmeåtervin-

hållbar ekonomisk utveckling för Special-

i våra byggprojekt samt från våra biobränsle

från egna källor. Övrigt förbrukat vatten är från

frågorna i vårt nya ledningssystem, Kompassen.

fastigheter, för våra ägare, våra intressenter

anläggningar. 2011 har vi valt att fokusera

kommunala vattenkällor. Totalt förbrukat vatten

men framförallt för våra hyresgäster. Under

på det avfall som vi producerar från våra

från SiS är 116 019  m3. Redan år 2010 nådde vi

Energi och klimatpåverkan

Specialfastigheter har tillsammans med

Förnyelsebar energi

året har två hus färdigställts som är projek-

fastbränsleanläggningar. I vårt arbete med att

vårt miljömål för 2014 avseende vatten

Specialfastigheter arbetar målmedvetet med att

Kriminalvården genomfört en klimatkampanj

Under året har vi genomfört en vind

terade enligt Miljöbyggnad nivå Guld. Två

fasa ut olja har vi byggt ett flertal fastbränsle-

(800/liter/kvm) varför vi under året har tagit

sänka varje byggnads energiförbrukning. El

med syfte att öka engagemanget för klimat

lägesinventering. Resultatet av utredningen

andra projekt pågår, även de är projekterade

anläggningar som genererar aska. Därför är

fram nya mål med syfte att minska vattenför-

förbrukning har minskat med 6 procent under

frågan bland medarbetare och klienter. Resul-

visar att två av våra fastigheter är intressanta

enligt nivå Guld. En ansökan om klassning

2011 det första året som vi sammanställer vår

brukningen ytterligare. Den minskade vattenför-

året (5 087 MWh). Den minskade elförbruk-

tatet av kampanjen har varit positiv. På flertalet

för vindkraft.

enligt Miljöbyggnad är även inskickad, vilken

producerade mängd aska. Mängden produ-

brukningen påverkar förbrukad energi, eftersom

ningen resulterade i en minskad koldioxid

anstalter kan vi notera att energiförbrukningen

	Sammanlagt har 83 m2 solfångare instal-

avser ett hus som renoveras på Kumla.

cerad aska från våra fastbränsleanläggningar

även varmvattenförbrukningen minskar.

belastning med 5 procent (508,7 ton koldioxid).

har minskat. Våra medarbetare samt personal

lerats under 2011. Solfångarna har producerat

	Indirekt energi är energi som vi har köpt

hos våra hyresgäster har varit mycket engagera-

10,8 MWh under året, vilket motsvarar upp-

2011 är 12,1 ton. En del av askan har återförts

ning och nya värmedistributionspumpar.
Energieffektiviseringsprojekt

Materialval och resurser

till skogsbruket som jordförbättringsmedel

Överskridanden och klagomål

och använt från källor som ligger utanför

de. Kampanjen har bidragit till ett kunskapslyft

värmning av cirka 180 m3 tappvarmvatten.

Vid renovering samt nybyggnation är det

medan en del har deponerats.

Under året förekom ett överskridande av villkor

vår organisation såsom fjärrvärme, fjärrkyla

avseende frågor kring klimatet, växthuseffekten

	Vi har under året använt 34  739 GJ från

enligt förordningen om fluorerande gaser, samt

och el. Total indirekt energiförbrukning är

och allas möjlighet att aktivt bidra till minskade

förnyelsebara energikällor (bioolja och bio

koldioxidutsläpp

bränslen) som har omvandlats till värme.

viktigt att välja material som inte är miljöoch hälsofarliga. Under året har Special-

Vattenförbrukning

några enstaka klagomål avseende inomhus

589  584,8  GJ. Direkt energianvändning är

fastigheter tecknat en verksamhetslicens för

Våra hyresgästers vattenförbrukning per

miljön i några av våra fastigheter. Avvikelserna

energi använd från energikällor såsom olja,

Miljödatabas. Det är ett verktyg som hjälper

kvadratmeter (exklusive SiS) har minskat

var inte på något sätt resultatpåverkande och

gas, bioolja eller biobränsle. Den totala direkta

hållanden och säkerställa god energieffektivitet

endast kommer att köpa fossilfri el från och

verksamheten att välja material och bygg

med 7,2 procent jämfört med föregående år

omhändertogs med hjälp av korrigerande

energiförbrukningen är 86  300 GJ.

utbildas Specialfastigheters drifttekniker fort-

med den 1  januari 2012.

För att upprätthålla optimala driftför

Beslut har tagits att Specialfastigheter

Elförbrukning 2009 -2011 (kwh/kvm)

Fördelning av koldioxidutsläpp, Ton CO2

2011

2009
6 058

El

1 716

1672

1218

182

187

Fjärrvärme

Naturgas

Olja

Företagets resor

-1 303 ton (-22%)

293 ton (15%)

-454 ton (-27%)

5 ton (2,7%)

VÅRT TOTALA KOLDIOXIDUTSLÄPP har minskat med 10 procent jämfört med
föregående år. Detta beror främst på vårt målmedvetna arbete med att optimera
energianvändningen. Emissionsfaktorer som har använts för att beräkna kol
dioxidbelastningen är Naturvårdsverkets emissionsfaktorer (olja, naturgas), Svensk
fjärrvärmemix (fjärrvärme) samt emissionsfaktorer från Energi Sverige (el).

32

Direkt förnyelsebar
energiförbrukning
Direkt icke förnyelsebar
energi

4755

-509 ton (-5,7%)

Vattenförbrukning (l/kvm)

2010

8491

9 000

Vattenförbrukning 2009 -2011 (l/m3)

Energiförbrukning

Fördelning av koldioxidutsläpp (ton CO2)
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MWh

GJ

9 650

34 739

14 323

51 561

120
828
785

116

23 972

86 300

Total indirekt
energiförbrukning

163 774

589 585

Total energiförbrukning

187 745

675 885

09
TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING
var under året 675 885 (740 880) GJ.

10

729

11

14

Våra hyresgästers vattenförbrukning per
kvadratmeter (exklusive SiS) har minskat med 7,2  procent
jämfört med föregående år och jämförbar yta. M
 inskningen
är en följd av ett aktivt arbete med vatteneffektiviserings
åtgärder.

Värmeförbrukning (kWh/kvm)

110

132

123

119

Mål
90

Mål
645

Total direkt
energiförbrukning

TOTAL KOLDIOXIDBELASTNING
uppgick till 16 654 (18 602) ton.

Värmeförbrukning 2009 -2011 (kwh/kvm)
Elförbrukning (kWh/kvm)

09

10

11

14

Elförbrukningen har minskat med 6 procent jämfört med
föregående år och jämförbar yta. Specialfastigheter arbetar
målmedvetet med att sänka varje byggnads elförbrukning.
Som exempel på aktiviteter kan nämnas; införandet av närvaro
belysning samt minde effektslukande belysning, byte av fläktar
samt injustering av byggnadernas system. En ökad medveten
het och beteendeförändringar hos våra hyresgäster gör att den
sammantagna elförbrukningen minskar.

Mål
110

09

10

11

14

Värmeförbrukningen har minskat med 2,7 procent
från föregående år och likställd yta. Minskningen har i huvud
sak uppnåtts genom driftoptimering.
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v e r k s a m h e t e n fastighets u tvec k ling

Säkerhetspolisens nya
huvudkontor i Solna.

fastighetsutveckling
Företagets strategiska segment styr vilka fastigheter vi ska äga och förvalta. De investeringar
som görs sätts alltid i relation till våra mål. Vår huvudsakliga uppgift är att ge våra hyres
gäster rätt förutsättningar för att kunna bedriva sina verksamheter på ett framgångsrikt sätt.
Säkerhetstänkande finns med i alla våra projekt, ett behov och krav som snabbt växer sig allt
starkare i allmänhet och hos våra kunder i synnerhet.

Säkerhet

nu i nya och tydliga processer där vi ytterligare

Investeringar

Under året har flera stora projekt med höga

stärker samarbetet med våra hyresgäster.

Koncernens bruttoinvesteringar inklusive

säkerhetskrav färdigställts. Kraven gäller såväl

Arbetet har pågått under 2011 och kommer att

fastighetsförvärv uppgick under året till

fastigheter som tekniska installationer. Arbetet

genomföras i hela organisationen under 2012.

901   (852)  Mkr.

sker i nära samarbete med våra hyresgäster och

	Säkerhet är ett av Specialfastigheters

deras behov utifrån den verksamhet de bedriver.

kärnvärden, det viktigaste av dem alla. Det

Förvärv

Tillsammans utvärderar och utvecklar vi konti-

är vår unika spjutspetskompetens idag och i

Fastigheter som förvärvas efterfrågas av våra

nuerligt frågor kring fysisk och teknisk säkerhet.

framtiden. Säkerhetstänkandet ska genom-

hyresgäster. Vissa fastigheter rymmer vid köp-

syra hela företaget, på alla nivåer och hos alla

tillfället hyresgästernas befintliga verksamhet,

medarbetare.

andra skräddarsys för att kunna erbjuda nya,

På Specialfastigheter har vi dessutom en
lång erfarenhet av administrativ säkerhet inom
förvaltning och projekt. Dessa rutiner samlas

verksamhetsanpassade lokaler. Förvärv kan
också leda till nya hyresgäster, såsom fastigheten Bulten 2 i Åstorp som idag är fullt uthyrd

Investeringar
Investeringar de senaste fem åren (Mkr)

till Migrationsverket. Vid förvärvet genomgick
fastigheten en större om- och tillbyggnad.
Förvärv av fastigheten Bulten 2 i Åstorp

De största pågående projekten

gjordes genom bolag med ett fastighetsvärde

Om- och tillbyggnadsprojekt:

om 78 Mkr.

2 544

l Kriminalvårdsanstalten Kumla.

2 352

l Ungdomshemmet Hornö i Enköping.

Fastigheten Kramfors Sandö 1:4 förvärva-

l Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm.

des under året till ett mindre värde.

l Försvarsfastigheten Kavalleristen

i  Stockholm.
l Ungdomshemmet Lövsta i Trosa.
l Ungdomshemmet Fagared i Mölndal.

852

678

901

volym för pågående projekt har beräknats

lN
 ytt huvudkontor för Säkerhetspolisen
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Antalet pågående investeringsprojekt
var vid årets slut 44 (39). Total projekt

Nybyggnader:
i Solna.

Pågående projekt

till 1  793  (2 871)  Mkr, varav 1 086 Mkr

07

08

09

10

11

upparbetats per 2011-12-31.

u uu
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u uu

Nybyggnader

Avyttringar

Uppsalahem har undertecknat ett intentionsavtal

Framtida utvecklingsmöjligheter

fokus på att utnyttja befintliga lokaler för

	Även Statens institutionsstyrelse (SiS)

Huvudkontor för Säkerhetspolisen, Stockholm

Specialfastigheter väljer att avyttra fastigheter,

att förvärva fastigheten Kronåsen 3:2 i Uppsala.

Arbetet med förändring av statens fastighets-

maximal kostnadseffektivitet och kundnytta.

kan komma att initiera ett flertal investering-

– inflyttning kommer att ske under 2013.

där hyresgästernas verksamhet förändras och

bestånd går nu vidare med två utredningar, en

Arbetet med att revidera gemensamma sam-

ar under 2012, som gäller om- och tillbygg-

Läs mer
Om Sveriges säkraste huvudkontor.

inte längre ryms inom vårt huvudsakliga verk-

Försäljningsförberedelser pågår

inom försvarsområdet samt en för vissa kultur

arbetsavtal har pågått under 2011 och arbetet

nader. Samtidigt kommer vissa byggnader

samhetsområde. Därmed frigörs kapital som

för bland  annat:

fastigheter. Utredarna skall lägga fram sina

fortsätter 2012.

att avvecklas och i vissa fall rivas under 2012

kan investeras i andra delar av verksamheten.

lS
 tångby

förslag till förändringar senast den 3 december

	Även en av våra mindre hyresgäster,

i enlighet med det nya avtal som tecknades

2012. Vi tolkar uppdragen till utredningarna

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2011 mellan parterna. Samarbetet kommer

som att Specialfastigheter kan ges möjlighet att

(MSB) står inför tuffa besparingskrav.

att förtätas ytterligare enligt önskemål från

i Lund

lA
 nstalten

Sidan 60

Roxtuna i Linköping

Avyttringar under 2011

båda parter. Det är en garanti för att verk-

Försäljning av fastigheterna Eldsund 6:5 och

Försäljningsprocess pågår för:

få ett utökat ansvar för vissa försvarsfastigheter.

Hyreskontrakt

Mässen 2 i Strängnäs gjordes genom bolag

lA
 nstalten

i Härnösands C, Duvan 1

Det är ett uppdrag som vi ställer oss mycket

Nya möjligheter

Specialfastigheter har en mycket gynnsam sits

med ett underliggande fastighetsvärde om

lA
 nstalten

i Mariestad, Fiskgjusen 2

positiva till och är förberedda för.

Andra hyresgäster har indikerat förändringar

på fastighetsmarknaden. Företaget kan upp-

28  Mkr.

lA
 nstalten

i Karlskrona, Fängelset 4

lA
 nstalten

Viskan i Ånge, Hjältan 4:11

visa en markant stabilitet som bygger på nära

samheten ska fungera optimalt.
Försvarsmakten och Specialfastigheter

och nya behov, vilket kommer att kräva ökat

har under 2011 kommit överens om ett nytt

Hårda besparingskrav kräver

lokalbehov de kommande åren. En av dem

10-årigt avtal avseende Kvarteret Kavalle-

gemensamma insatser

är Rikspolisstyrelsen som med stor sannolik-

risten i Stockholm. Avtalet är villkorat med

kundrelationer och en långsiktighet med avtal

Försäljning har skett med ett totalt försälj-

som kan löpa uppåt 20–25 år. Följden blir att

ningspris om 3 Mkr avseende:

Försäljning av dessa fastigheter sker som en

Våra hyresgäster befinner sig i olika faser inför

het behöver ökad lokalyta inom Kvarteret

regeringens godkännande, vilket vi bedömer

vi inte är så konjunkturkänsliga, vilket visar sig

l två

följd av att hyresgästerna avvecklat sina verk-

2012 och framåt. Omvärldskrav styr verksam-

Kronoberg. Specialfastigheter har tillsam-

kommer under början av 2012.

tydligt ett händelserikt år som 2011.

l fastigheten

samheter i fastigheten och därmed  avflyttat.

heter och beslut kan komma att förändras

mans med Rikspolisstyrelsen etablerat en

	Den försvarsstrukturutredning som

mer eller mindre snabbt. På vissa håll ser vi

styrgrupp som arbetar med en framtida

har genomförts har påverkat Försvarets

tydliga åtstramningar, såsom för Kriminal

vision för Kvarteret Kronoberg i Stockholm.

Materielverk (FMV). Utredningen föreslår

vården, Specialfastigheters största hyresgäst.

Med hänsyn till hyresgästens indikation

samordningar och integreringar för ökade

De förutspår stora underskott i kommande års

kommer Specialfastigheter under 2012

effektiviseringar och rationaliseringar av

budgetar och för att nå en budget i balans år

påbörja ett arbete med Stockholms stad med

olika verksamheter. Om utredningsförslaget

2015 behöver kostnaderna sänkas med nästan

målet att skapa byggrätter och ändring av

antas innebär det troligen att det framtida

en halv miljard kronor redan år 2012. Detta

detaljplanen för kvarteret.

lokalbehovet ökar inom Kvarteret Tre Vapen

får konsekvenser på såväl kort som lång sikt.

	Säkerhetspolisens huvudkontor, som

i Stockholm. Med anledning av detta ska

Sannolikt kommer några anstalter/häkten att

började byggas 2010, innebär en efterlängtad

under 2012 en framtida vision för fastigheten

behöva avvecklas. Kriminalvårdens lokalför-

samlokalisering av hela deras verksamhet.

tas fram, det vill säga hur den kan utvecklas

sörjningsplan innehåller en strategi att fasa

Uppdraget är att skapa ett ändamålsenligt

med nya byggrätter och effektiviseringar

ut äldre och omoderna anstalter, framförallt i

huvudkontor med generella planlösningar och

inom befintliga byggnader. Under 2011

södra Sverige.

stora möjligheter till flexibilitet. Husen kommer

påbörjades en diskussion om ett nytt längre

0

	Specialfastigheter kommer att erbjuda

att stå klara sommaren 2013 och några månader

hyresavtal för FMV avseende Kvarteret

39

Kriminalvården olika lösningar med stort

senare planerar Säkerhetspolisen för inflyttning.

Tre  Vapen.

paviljonger i Hinseberg och Karlskoga
Gnesta 2:91

Kontraktportföljens förfallostruktur (Mkr)
Kontraktportföljens förfallostruktur, Mkr

Uthyrningsgrad (%)
Uthyrningsgrad

487,4

99,0

99,0

98,6

99,0
98,2

339,8

76,2

År 2012

23,9

24,7

14

15

6,4

2,7

16

18

17

94,5

68,3

58,8

13

118,9

104,1

100,3

0

19

21

23

10,2

25

0

0

27

29

31

33

0
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07

08

09

10
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Den genomsnittliga återstående löptiden för kontraktsportföljen är 16,2 år.
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fastighets
beståndet
Specialfastigheter äger 122 fastighetsenheter som ryms i de strategiska kundsegment vi verkar
inom. Fastigheterna har en lokalarea på 1 119 965 kvadratmeter och en markareal på 20 672 649
kvadratmeter. Totalt förvaltar vi 1 435 byggnader i våra fyra regioner från nord till syd.

Våra strategiska segment

Nyckeltal per segment
Förvaltningsrelaterade

KriminalStatens
vården institutions		
styrelse

Våra hyresgäster är indelade i strategiska segment, som tydliggör vårt uppdrag och vår kompetens. 
Segmenten styr vår marknadsbearbetning och våra framtida satsningar.

Regionkontor
Stockholm

Huvudkontor
Linköping

Regionkontor
Borås

4

1 477

931

2 051

1 456

628

1 243

Statens institutionsstyrelse

Försvarsmakten

203

111

165

56

164

145

157

Rättsvårdande myndigheter

FMV

SRTC (fd Autokaross)

Fastighetsdrift övrigt, kr/m²

112

139

97

77

161

160

114

FOI

Specialskolor

Underhåll, kr/m²

265

178

153

114

134

145

199

Statens Försvarshistoriska museer

SPSM

Driftöverskott, kr/m²

1 235

622

1 700

1 335

342

947

1 161

Sameskolor

Migrationsverket

Fastighetsbeståndet
per segment

Våra 10 största fastigheter

Antal
byggnader

Markareal

Lokalarea

Kriminalvården

615

9 376 854

476 621

Statens institutionsstyrelse

621

8 438 387

199 693

Rättsvårdande myndigheter

11

108 478

195 234

Försvarsfastigheter

18

503 222

142 034

Räddningsskolor

94

1 871 112

57 593

Specialskolor

76

374 596

48 790

1 435

20 672 649

1 119 965

SUMMA SPECIALFASTIGHETER

Lokalkontor
Lund

1 Region Nord
2 Region Öst
3 Region Mitt

1 422

Hyresintäkter, kr/m²

Sammanställning per segment

3

Koncern

Energi, bränsle, vatten, kr/m²

Rättsmedicin

2

Specialskolor

MSB

Domstolsverket

Regionkontor
Örebro

Räddningsskolor

Räddningsskolor

RPS

Regionkontor
Sundsvall

Försvarsfastigheter

Försvarsfastigheter

Kriminalvården

1

Rättsvårdande
myndigheter

Fastighet

Kommun

Segment

Kronoberg

Stockholm

Rättsvårdande

Tre Vapen

Stockholm

Försvarsfastigheter

Lokalarea, kvm
163 000
66 458

Kumla	Kumla	Kriminalvården

50 963

ÖB-Högkvarteret

Stockholm

40 723

Hall

Södertälje	Kriminalvården

Sandö	Kramfors

Försvarsfastigheter

Räddningsskolor

38 261
31 004

Saltvik

Härnösand	Kriminalvården

23 953

Rådhuset

Stockholm

Rättsvårdande

22 765

Norrtälje

Norrtälje	Kriminalvården

18 554

Revinge

Lund	Kriminalvården

18 541

Försvarsfastigheten
Tre  Vapen i Stockholm.

4 Region Syd
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Kriminalvården
Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Markareal
kvm

Loa
kvm

Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Loa
kvm

Asptuna

Lindhov 15:3	Botkyrka

Norsborg

19

122 799

4 935

Ljustadalen

Filla 8:5

Sundsvall

Sundsbruk

4

37 555

1 371

Beateberg

Västra Skogås 1:5, Kassetten 1

Trångsund

4

26 584

3 754

Luleå

Porsön 1:401

Luleå

Luleå

4

27 085

3 944

Borås

Provaren 2	Borås	Borås

7

55 720

5 558

Malmö

Centralfängelset 1

Malmö

Malmö

8

20 272

12 403

Brinkeberg

Restad 3:13

Vänersborg

Vänersborg

3

48 049

7 412

Mariefred

Gripsholm 4:4

Strängnäs

Mariefred

18

150 080

8 580

Båtshagen

Hinseberg 1:9

Lindesberg

Frövi

2

83 780

1 011

Mariestad

Fiskgjusen 2

Mariestad

Mariestad

6

15 407

3 622

Fosie

Fornlämningen 1

Malmö

Malmö

4

33 109

7 824

Norrköping

Drag 1

Norrköping

Norrköping

6

17 459

4 322

Gruvberget

Gruvberget 1:4–26, :34, :36–39, 2:1, 3:1, 5:2	Bollnäs

33

55 665

4 612

Norrtälje

Skogen 1

Norrtälje

Norrtälje

17

191 228

18 554

Nyköping

Modellen 1

Nyköping

Nyköping

3

23 144

6 464

Roxtuna

Rystads-Tuna 1:42

Linköping

Linköping

21

284 426

8 230

1

570

931

20

323 753

5 436

Huddinge

Åmotsbruk

Gävle	Källö 46:1

Gävle

Gävle

7

37 098

8 041

Hall

Hall 4:3, 4:5

Södertälje

Södertälje

58

1 224 685

38 261

Halmstad

Eketånga 4:5

Halmstad

Halmstad

5

42 579

5 457

Rynningehus

Släggan 2

Örebro

Örebro

Haparanda	Bojan 2

Haparanda

Haparanda

6

10 683

3 452

Rödjan

Marieholm 1:8

Mariestad

Mariestad

Helsingborg	Kavalleristen 10

Helsingborg

Helsingborg

Sagsjön/Lindome

Annestorp 4:74

Mölndal

Lindome

Hinseberg

Hinseberg 1:8

Lindesberg

Frövi

Saltvik

Saltvik 2:64

Härnösand

Härnösand

Huddinge

Rotorn 3

Huddinge

Huddinge

Håga

Hall 4:4,:7,:8,:10,12–13, Tysslinge 1:30–31

Södertälje

Södertälje

Hällby

Tumbo-Berga 1:5,1:3

Eskilstuna	Kvicksund

Härnösand

Duvan 1

Härnösand

Härnösand

Högsbo

Högsbo 31:1

Göteborg

Västra Frölunda

Kalmar

8

31 077

4 645

24

372 932

12 468

1

8 016

8 970

Sirius	Kronåsen 3:2	Uppsala	Uppsala

10

174 795

5 670

Skenäs

Skenäs 1:19

Norrköping

Vikbolandet

20

258 596

8 674

Skogome

Skogome 2:2

Göteborg

Hisings Backa

10

13 053

8 852

Skänninge

Östanå 6

Mjölby

Skänninge

7

35 588

7 445

Smälteryd

Lygnersvider 1:29

Mark

Sätila

Ravelinen 1	Kalmar	Kalmar

3

4 857

2 993

Storboda

Rosersberg 2:7

Sigtuna

Karlskoga

Surpussen 1	Karlskoga	Karlskoga

8

79 485

5 868

Stångby

Vallkärratorn 8:15, :18, :81, :83

Lund

Karlskrona

Fängelset 4	Karlskrona	Karlskrona

1

3 898

3 898

Sörbyn

Sörbyn 9:2	Umeå

Kristianstad

Vä 147:3	Kristianstad	Kristianstad

6

43 019

6 944

Tidaholm

Ramstorp 4:10

Tidaholm

Kristianstad

Fängelset 2	Kristianstad	Kristianstad

Kumla

Lövsångaren 1, 2	Kumla	Kumla

9

60 000

3 639

10

295 597

23 953

1

53 260

4 474

19

1 637 649

7 920

15

275 307

12 772

15

146 508

16 353

18

242 057

5 974

Rosersberg

5

88 466

6 536

Lund

8

65 847

2 339

Hörnefors

21

861 265

7 255

Tidaholm

19

277 255

14 994

4

12 668

2 945

Tillberga

Hubbo-Sörby 9:48

Västerås

Västerås

9

64 251

14 638

32

520 310

50 963

Tygelsjö

Pile 1:7, 1:10

Malmö

Tygelsjö

18

120 662

10 770

Täby

Rönninge 3:4

Täby

Täby

3

23 934

3 978

Umeå/Ersboda

Teglet 1	Umeå	Umeå

5

38 034

3 902

Viskan

Hjältan 4:11

10

137 825

13 712

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

Ånge

Österåker

Torpshammar

Åkersberga

Summa Kriminalvården 			
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7

405 000

15 679

615

9 376 854

476 621
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Statens institutionsstyrelse
Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Markareal
kvm

Loa
kvm

Bergsmansgården	Brotorp 1:7

Lekeberg

Fjugesta

7

21 400

3 452

Björkbacken	Bergsjön 21:1

Göteborg

Göteborg

5

18 680

2 778

Brättegården	Brätte 1:2

Vänersborg

Vänersborg

16

98 300

4 175

Bärby

Funbo-Broby 1:3	Uppsala	Uppsala

23

191 907

7 094

Ekebylund

Ekeby 5:4

Sigtuna

Rosersberg

10

12 180

2 289

Eknäs

Eknäs 2:2

Enköping

Enköping

23

65 870

5 560

Fagared

Fagered 3:1

Mölndal

Lindome

25

378 805

8 625

Folåsa

Fålåsa 12:1

Linköping

Vikingstad

18

153 604

5 689

Fridegård

Slagsta 2:11

Eskilstuna

Eskilstuna

3

2 753

602

Granhult

Granhult 2:4

Lindesberg

Ramsberg

11

37 222

2 161

Gudhem

Gudhem 12:3, Holmängen 7:1

Falköping

Gudhem

26

217 084

13 654

Hammargården

Troxhammar 8:2

Ekerö

Skå

26

220 995

6 462

Hessleby

Hässleby 2:2

Eksjö

Mariannelund

17

500 060

7 494

Hornö

Hornö 1:1,1:8

Enköping

Enköping

20

398 223

3 556

Håkanstorp

Håkanstorp 1:1

Vingåker

Vingåker

21

245 091

3 344

Hässleholm

Fridhem 9

Hässleholm

Hässleholm

Johannisberg

Grytnäs 2:1	Kalix	Kalix

2

7 166

1 279

11

131 910

5 840

Karlsvik	Bosjökloster 1:716

Höör

Höör

13

96 879

3 606

Klarälvsgården

Orretorp 2:2

Forshaga

Deje

10

243 800

3 926

Ljungaskog

Ljungaskog 15:28

Örkelljunga

Örkelljunga

13

281 202

4 745

Ljungbacken

Gräskärr 1:1, Olidan 3:17, 4:9	Uddevalla	Uddevalla

24

276 152

8 085

Lunden	Klostergården 2:10

Lund

Lund

1

26 391

4 621

Långanäs

Långanäs 1:1

Eksjö

Eksjö

34

1 560 000

9 654

Lövsta

Lövsta 1:33

Trosa

Vagnhärad

50

525 500

11 598

Nereby

Nereby 1:1	Kungälv

Härestad

18

162 660

3 571

Perstorp	Ugglan 1

Perstorp

Perstorp

4

4 264

1 000

Renforsen

Vindeln

Vindeln

7

34 098

3 183

Runnagården	Krusbärsbusken 10

Örebro

Örebro

13

77 522

4 184

Ryds Brunn

Ryd 1:143

Tingsryd

Ryd

8

21 620

5 143

Råby

Stora Råby 32:6, 32:21, 32:23

Lund

Lund

Rällsögården

Dammen 1:11–15, 1:37, 3:1–2, Rällsön1:1–4

Ljusnarsberg	Kopparberg

Solgården

Årstad 9:40

Falkenberg

Stigby/Visingsö

Stigby 1:9,7:3	Jönköping

Sundbo

Sundbo 7:63, 106–107, 109

Tunagården

Tullstorp 180:50

Vemyra

Vemyra 3:1, 3:2

Degerfors 38:9, Slaktaren 1

Älvgården	Ytternora 2:6, 2:7, 2:8
Östfora

5

0

3 408

26

1 297 250

7 238

1

4 322

1 311

Visingsö

17

78 146

6 475

Fagersta

Fagersta

26

382 990

9 320

Malmö

Malmö

4

4 936

807

Sollefteå

Sollefteå

11

173 400

4 203

Hedemora

Hedemora

22

80 449

7 604

34

290 915

5 276

16

114 641

6 681

621

8 438 387

199 693

Falkenberg

Östfora 1:30	Uppsala	Järlåsa

Öxnevalla	Brännared 2:3

Mark

Öxnevalla

Summa Statens Institutionsstyrelse			

SiS Hammargården i Skå.
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Rättsvårdande myndigheter
Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader
Formgivaren

Formgivaren 1

Markareal
kvm

Loa
kvm

Solna

Solna

0

9 169

0

Kronoberg	Kronoberg 18

Stockholm

Stockholm

7

42 358

163 000

Rådhuset

Fruktkorgen 1

Stockholm

Stockholm

1

13 595

22 765

Rättspsyk	Backa 866:772

Göteborg

Hisings Backa

1

25 417

4 462

Åstorp	Bulten 2

Åstorp

Åstorp

2

17 939

5 007

11

108 478

195 234

Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Markareal
kvm

Loa
kvm

5

71 853

17 296
13 608

Summa Rättsvårdande myndigheter			

Försvarsfastigheter

Flygvapenmuseum Malmen 2:8
FOI

Linköping

Linköping

5

290 535

Försv N Undreg	Bergnäset 3:53

Armeringen 1	Umeå	Umeå
Luleå

Luleå

4

22 000

3 949

Tre Vapen

Stockholm

Stockholm

3

94 224

66 458

Stockholm

Stockholm

1

24 610

40 723

18

503 222

142 034

Tre Vapen 4

ÖB Högkvarteret	Kavalleristen 3

Summa Försvarsfastigheter			

Räddningsskolor
Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Revinge

Revinge 1:14

Sandöskolan
Skövde

Lund

Loa
kvm

Lund

24

472 000

1 8 541

Sandö 1:4, 1:5, 2:5	Kramfors

Sandöverken

36

433 348

31 004

Skövde 5:104

Skövde

34

965 764

8 048

94

1 871 112

57 593

Skövde

Summa Räddningsskolor			
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Specialskolor
Fastighet
Registerfastighet
Kommun
Ort
Antal
				byggnader

Markareal
kvm

Loa
kvm

Birgittaskolan

Tofsmesen 1

Örebro

Örebro

5

19 376

9 012

Ekeskolan

Eriksberg 2

Örebro

Örebro

17

141 845

7 295

Gällivare

Ackjan 1

Gällivare

Gällivare

3

16 234

1 715

Jokkmokk	Jokkmokk 10:14	Jokkmokk

Jokkmokk

3

11 454

2 207

Karesuando	Karesuando 18:1, 18:2	Kiruna

Karesuando

3

7 749

1 104

Kiruna	Älgen 1	Kiruna

Kiruna

1

15 270

1 796

Kristinaskolan

Hovsjorden 10,11

Härnösand

Härnösand

7

50 054

6 267

Tärnaby

Laxnäs 1:18

Storuman

Tärnaby

3

11 031

1 218

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

Gnesta 2:85–2:87, 2:91

Gnesta

Gnesta

8

5 033

838

Åsbackaskolan

Sigtuna 2:276, 2:283, 2:285

Gnesta

Gnesta

6

2 822

627

Åsbackaskolan

Gnesta 31:10, 31:11, 31:12

Gnesta

Gnesta

4

3 241

861

Östervångsskolan

Dövstumskolan 11

Lund

Lund

2

41 316

4 615

76

374 596

48 790

Summa Specialskolor			
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v e r k s a m h e t e n medar b etare

”Vår företagskultur
uppmuntrar till
öppna diskussioner”

En attraktiv
arbetsgivare
Medarbetarna är vår viktigaste tillgång, det ställer höga krav på oss som arbetsgivare.
Statliga bolag ska vara föregångare inom flera områden såsom etik, moral, jämställdhet och
mångfald. Hållbarhetsfrågor, tillsammans med bolagets värdegrund som bygger på våra kärnvärden, är rättesnöret i vardagen. Alla medarbetare har ett eget ansvar att känna till gällande
lagar och regler och att agera enligt bolagets styrande dokument.

”majoriteten av
medarbetarna
är motiverade
och nöjda”

Målet är att Specialfastigheter ska vara en känd

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

styrelsen och beaktas vid varje rekryterings-

	Vi är tydliga med att våra medarbetare

Betygsskalan är 5-gradig. Resultatet för 2011

och attraktiv arbetsgivare i branschen. I  vår

I Specialfastigheters arbete kring jämställd-

tillfälle. Under 2011 har vi rekryterat våra två

ska kunna kombinera arbetsliv med privatliv.

blev 4,12 (4,3), att jämföra med uppsatt mål

personalpolicy tydliggörs att medarbetarna i

het och mångfald strävar vi efter en jämnare

första kvinnliga drifttekniker.

Under 2011 har 25 (26) medarbetare varit le-

på 4,3. Även om resultatet har minskat något

Specialfastigheter ska ges möjlighet att indivi-

könsfördelning och etnisk mångfald inom olika

diga med stöd av föräldraförsäkringen, 16  (20)

från 2009 så ligger det fortfarande på en hög

duellt och genom samverkan utöva inflytande

yrkesområden och på olika nivåer i företaget.

Exakt antal kan inte anges eftersom registre-

män 662 (2 715) timmar och 9 (6) kvinnor

nivå. Undersökningen visar att en majoritet av

både på det egna arbetet och på företagets

Företagets Jämställdhetspolicy är fastställd av

ring av detta inte utförs.

811  (560) timmar.

medarbetarna är motiverade och nöjda med sin

	Inga fall av diskriminering har rappor-

arbetssituation och de utvecklingsmöjligheter

terats. Vid årets medarbetarundersökning

som erbjuds. Samarbetet med arbetskamrater

svarade 88 (96) procent att de fullt ut känner

och närmaste chef samt en god stämning på

som arbetsgivaren tar på stort allvar, men där

sig respekterade av sina arbetskamrater.

arbetsplatsen får höga betyg. Svarsfrekvensen

individen själv har ett stort ansvar. Resultaten

83  (94) procent instämmer helt i påståen-

var 98 (99) procent. Nästa mätning genomförs

från Medarbetarenkäten och Hälso-, arbets- och

det ”Inom Specialfastigheter behandlar vi

under våren 2012.

livsstilsundersökningen har diskuterats både på

varandra på ett jämställt sätt”.

	Även en Hälso-, arbets- och livsstilsunder-

ledningsnivå och i Arbetsmiljökommittén och

sökning (Halu) har genomförts i samarbete med

därefter analyserats djupare centralt och lokalt

Medarbetarundersökningar

det företag som anlitas för företagshälsovård.

för att hitta förslag till förbättringsåtgärder.

En medarbetarundersökning (Nöjd Medar-

Resultatet visar att en stor del av medarbe-

Vikten av en bra livsstil lyftes även vid höstens

betar Index) genomfördes under våren 2011.

tarna bör förändra sina livsstilsvanor, något

företagskonferens där extern konsult föreläste

Flera medarbetare har utländsk bakgrund.

verksamhet. Detta ska möjliggöras genom
bland annat ett systematiskt arbetsmiljöarbete,
samverkan, delaktighet och medbestämmande,

Åldersfördelning tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 2011

medarbetarutveckling, kommunikation och

20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

Totalt

Medelålder

Kvinnor
0
6
		 26,1%

12
52,2%

3
13%

2
8,7%

23
20,7%

45

Män

individuell lönesättning. Verksamheten styrs
utifrån individuella och företagsövergripande
mål som har arbetats fram i personliga
utvecklingssamtal och i affärsplanarbetet.
Kompetenta, nöjda, delaktiga och engagerade
medarbetare öppnar upp för starka relationer

Totalt

såväl med hyresgäster som kollegor mellan.

4
4,5%

7
8,0%

32
36,4%

31
35,2%

14
15,9%

88
79,3%

49

4
3,6 %

13
11,7%

44
39,6%

34
30,6%

16
14,4%

111

48

kring ämnet.
Etik- och moral
Vid introduktionsdag för nyanställda infor-

Åldersfördelning tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 2010

Könsfördelning inom företagets
företagets funktioner
funktioner samtliga anställda och inhyrda resurser

meras om bolagets Etik- och moralprogram.
20–29

30–39

40–49

50–59

60–69

Totalt

Medelålder

9
45,0%

4
20%

1
5%

20
18,9%

44

innebörden av orden etik och moral och hur

Kvinnor
0
6
		 30,0%

Specialfastigheter tolkar detta. I programmet

Män

Vikten av att programmet ska efterlevas i
vardagen poängteras. I programmet definieras

finns avsnitt kring korruptionsbrotten muta
och bestickning, kundvårdsaktiviteter, representation, gåvor och liknande.

Totalt

2
2,3%

7
8,1%

31
36,0%

29
33,7%

17
19,8%

86
81,1%

50

2
1,9 %

13
12,3%

40
37,7%

33
31,1%

18
17,0%

106

49

Kvinnor
Män
* varav 3 inhyrda ** varav 2 inhyrda

1

VD
Ekonomi- och finans

2

4

Fastighet- och förvaltning

10

Verksamhetsstöd

1

4

Projekt

2

4

sökning har 86 (85) procent av medarbetarna
uppgett att de haft ett utvecklingssamtal under
de senaste tolv månaderna, nio av tio medar-

3

Ledningsstöd
Totalt

genomförs årligen. I årets medarbetarunder-

3

Teknik- och verksamhetsutveckling

26*

Vår företagskultur uppmuntrar till öppna
diskussioner, utvecklingssamtal och lönesamtal

76
6

Medarbetar- och
kompetensutveckling

90**

betare var som helhet nöjda med samtalet. Vid
utvecklingssamtalet diskuteras medarbetarens
uuu
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Personalstyrka, omsättning
och rekrytering

plan, bland annat när det gäller att attrahera

Kollektivavtal och facklig samverkan

Ledarna, Sveriges Ingenjörer eller SEKO. Vid

till en god livsstil erbjuds alla heltidsarbetande,

till grund för planering av utbildningsaktivi-

nya medarbetare. Under året har vi tagit

Kollektivavtal finns mellan Almega

personalenheten finns notering som visar att

ett friskvårdsbidrag. Under 2011 har 66 (66)

teter under nästkommande år. Fokus läggs på

Drygt 10 procent av medarbetarna upp-

emot ett antal praktikanter, från gymna

Tjänsteförbunden Bransch Almega

65 procent av de anställda under 2011 var

medarbetare nyttjat bidraget. Vid sjukdom

lagstadgade utbildningar, som till exempel Heta

når 65–67 år under de närmaste fem åren.

sium eller annan utbildningsinstans. Inför

Fastighetsarbetsgivarna och respektive

anslutna till något av ovanstående förbund.

garanterar en vårdförsäkring snabb vård. Även

Arbeten, främst för våra drifttekniker. En utbild-

Specialfastigheter planerar för ersättnings

kommande år är vår ambition att kunna ta

förbund Unionen, Ledarna, Sveriges Ingen-

Den Centrala Fackliga Samverkansgruppen

vissa kostnader för medicin ersätts av arbets

ning som förväntas bidra till ökad effektivitet

rekryteringar för att inte tappa ovärderlig

emot ännu fler praktikanter. Att utvidga

jörer och SEKO. Alla anställda förutom Vd,

har under året träffats för schemalagda möten

givaren. Vidare erbjuds frukt, kaffe och smörgås

och affärsmässighet är en interaktiv utbild-

kompetens och erfarenhet.

samarbetet med universitet, högskolor och

omfattas av kollektivavtalet.

tre gånger. Vid dessa möten diskuteras och

på kontoren för att bidra till en sund livsstil.

förhandlas viktiga förändringar i organisatio-

Exempel på övriga förmåner

utvecklings- och kompetensbehov, som ligger

ning kring inköpsrutiner, som har genomförts
under året. Utbildning i hjärtlungräddning och
hantering av hjärtstartare har genomförts för
arbetsmiljöombud och chefer. Alla medarbetare ska på sikt genomgå utbildningen.
Introduktionsprogram finns för nyanställda, såväl centralt som lokalt. Vid central
introduktionsdag under hösten deltog nio
nyanställda medarbetare.
	Ledande befattningshavare erbjuds att gå
Företagsledarprogrammet (IFL) på Handelshögskolan i Stockholm. Nyblivna chefer erbjuds olika slags ledarutbildning. Aktiviteter
för att utveckla och stärka ledarskapet pågår
ständigt.
Företaget är anslutet till Trygghetsrådet
via omställningsavtalet mellan SAF och PTK.
Trygghetsrådets viktigaste uppgift är att på
ett professionellt sätt stötta tjänstemän som
blivit uppsagda på grund av arbetsbrist och
som söker ny sysselsättning. Den uppsagde

48

Den totala personalomsättningen under 2011 var
8,5 (5,8) procent räknad på antal personer som
slutat under 2011, 9 personer, i förhållande till
bemanning i början av året, 106 personer.
Personalomsättning 2011 i åldersgruppen
30–39  år i Centrala enheter var 0,94 (0 i samtliga
enheter) procent. I  övriga enheter ingen personalomsättning inom åldersgruppen under 2011.
Personalomsättning 2011 i åldersgruppen
40–49  år i region Mitt och Öst var 1,9 (0,97 region
Mitt, i övriga enheter ingen personalomsättning) procent. I övriga enheter ingen personal
omsättning inom åldersgruppen under 2011.
Personalomsättning i åldersgruppen 50–59 år
i  region Syd var 0,94 (0,97 region Syd, i övriga
enheter ingen personalomsättning) procent.
I övriga enheter ingen personalomsättning inom
åldersgruppen under 2011.
Personalomsättning/pensioneringar i åldersgruppen
60– år, i region Mitt och Öst var 4,7  (3,9 region Syd,
Öst och Nord, i övriga enheter ingen personalomsättning) procent. I övriga enheter ingen personalomsättning inom åldersgruppen under 2011.

får via en personlig rådgivare vägledning för

Vi fortsätter arbeta för att stärka varumärket

att komma vidare i yrkeskarriären.

Specialfastigheter, vilket är värdefullt på flera
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övriga utbildningsinstanser finns med i

100 procent av de inhyrda medarbetarna

affärsplanen, vilket vi hoppas ska underlätta

omfattas av kollektivavtal hos sina respektive

nen och de fackliga ledamöterna ges möjlighet

l Tjänstereseförsäkring

vid kommande rekryteringar. 

arbetsgivare. Skriftlig rutin för att säkerställa

att lyfta frågor från sina lokala fackliga träffar.

lU
 töver

uppgiften saknas, förfrågan görs vid varje

Under året har sju förhandlingar genomförts

säkerhetskontroll, ett krav utifrån den käns-

enskilt inhyrningstillfälle.

enligt Medbestämmandelagen. Företagets

liga verksamhet som flera av våra hyresgäster

	Inga formella avtal som behandlar hälsa och

anställda representeras i koncernens styrelse

bedriver. Alla medarbetare måste uppvisa, ett

säkerhet finns med någon facklig organisation.

av två ordinarie ledamöter och en suppleant.

från företagets sida, godkänt registerutdrag

	Specialfastigheter har ett nära samarbete

från polisen. Vid alla rekryteringar görs

med de fackliga organisationerna. Som fackligt

Förmåner

enligt § 12, 12.2 och 12.3 i kollektivavtal

analys av personliga kompetenser i relevans

anslutna räknas de medarbetare som är anslut-

Medarbetarna i Specialfastigheter erbjuds ett

(se ”Kollektivavtal”)

till sökt tjänst.

na till något av de fackliga förbunden Unionen,

antal förmåner. För att uppmuntra och bidra

Alla presumtiva medarbetare genomgår

Avslutade anställningar

lT
 rygghetsförsäkring

vid arbetsskada (TFA)

och avtal om Tjänstegrupplivförsäkring
(TGL)
lV
 id

föräldraledighet betalas föräldralön

uuu

Total personalstyrka inklusive inhyrda resurser uppdelad på anställningsform och enhet

Män

Kvinnor

Totalt

Pensioneringar
Egen uppsägning

5
4

0
0

5
4

Totalt

9

0

9

		

semesterdagar erbjuds ett antal

lediga avtalsdagar per kalenderår

Män
Män
Män
Kvinnor
Kvinnor
Kvinnor
Total
tillsvidare
tidsinhyrda
tillsvidare
tidsinhyrda personal		begränsat			
begränsat		styrka
Centrala enheter
Region Mitt
Region Öst
Region Syd
Region Nord

19
15
24
16
11

1
2
-

1
1

16
2
2
2
1

-

2
1
-

38
17
30
18
13

Totalt

85

3

2

23

-

3

116

90

26

Den totala personalstyrkan inklusive inhyrd personal
var vid årets slut 116 personer, uppdelat på:
Tillsvidareanställda
108 (106) personer, 85 (86) män och 23(20) kvinnor.
Alla arbetade heltid. Medelåldern var 48 (49) år. För
kvinnor 45 (44) år och män 49 (50) år.
Tidsbegränsade anställningar
3 personer, alla män varav en arbetade deltid.
Inhyrd personal
5 (4) personer, 2 män och 3 kvinnor, alla arbetade
heltid.
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Nystartad Seniorklubb

Arbetsmiljökommittén. Inga dödsolyckor har

till Försäkringskassan och till Trygghetsförsäk-

ligt valda arbetsmiljöombud, Vd är ordföran-

beror dels på ett ökat resande med egen

2011 genomfördes en första återträff med våra

inträffat, två arbetsskador föranledde kortare

ring vid arbetsskada (TFA).

de och personalansvarig är sekreterare. På

bil i tjänsten samt en marginell ökning av

tidigare medarbetare, som nu är pensionärer.

sjukfrånvaro. Även mindre skador på första-

	Varje anställd uppmanas att rapportera

varje enhet finns dessutom lokala arbets-

bränsleförbrukningen i våra servicebilar.

Ett 20-tal personer hörsammade inbjudan.

hjälpennivå samt färdolycksfall till och från

inträffade tillbud och arbetsskador till när-

miljöombud, som inte ingår i den Centrala

Under året har vi bytt ut några av våra äldre

Seniorklubben träffades denna gång på

arbetet ska rapporteras. Samtliga inrapporte-

maste chef och till arbetsmiljöombudet i den

Arbetsmiljökommittén, totalt 6 personer.

servicebilar till miljöbilar som är utrustade

huvudkontoret i Linköping, med bland annat

rade arbetsskador och tillbud har anmälts både

enhet där arbetsskadan/tillbudet har inträffat.

Alla nyvalda arbetsmiljöombud genomgår

med alkolås. Utbytet av servicebilarna kom-

information, gemensam middag och besök på

Skriftlig rapport lämnas till personalansvarig

grundläggande utbildning i arbetsmiljöfrå-

mer att fortgå under 2012. I företaget finns

Flygvapenmuseum i Linköping. Vi ser våra

för behandling vid Arbetsmiljökommitténs

gor, oftast via facklig organisation.

det 48 bilar, varav 64,5 procent är miljöbilar.

pensionärer som viktiga ambassadörer för

nästkommande möte.

bolaget och vi vill att de ska känna kopplingen
till bolaget och vara informerade även när
de gått i pension. Tanken är att träffarna i
fortsättningen ska arrangeras enhetsvis en
gång per år. 

Frisknärvaro och arbetsskador
Frisknärvaron för 2011 var 97,91 (98,29)
procent. 72 medarbetare har 100 procent frisk
närvaro, en något högre andel än under 2010.
Företagets mål för 2011 var att frisknärvaron
skulle vara minst 97 procent. Samma mål gäller
för 2012. Alla medarbetare omfattas av en vårdförsäkring som innebär snabb tillgång till vård
och troligen även en snabbare återgång i tjänst
efter sjukdom.
	En riktlinje kring hantering av missbruks

bestående av en beslutsgrupp och en

Specialfastigheter följer gällande lagstiftning

kommunikationsgrupp med tydligt ansvar,

inom arbetsmiljöområdet. Många medarbetare

mandat och instruktioner för att kunna full-

Ålderskategori:
29 år eller yngre

arbetar i miljöer som ur arbetsmiljöperspektiv

göra sina å
 taganden vid kris. Krisledningen

är speciella och där ökad risk för spridning av

består av cirka 10 procent av den totala

till exempel stelkramp och gulsot föreligger.

personalstyrkan.

Vi arbetar systematiskt för att säkerställa

	Cirka 15 procent av den totala personal-

arbetsmiljön för samtliga medarbetare och

styrkan ingår i gemensamma inrättade organ

ersätter alla kostnader för vaccinationer som

för att arbeta med hälsa och säkerhet.

Kvinnor
Män

Ålderskategori:
30–49 år
Kvinnor
Män

Ålderskategori:
50 år eller äldre
Kvinnor
Män

*
*
*

1,20 %
1,32 %
1,15 %

*
*
*

13,61 %
0,00 %
20,10 %

3,07 %
*
3,07 %

39,82 %
*
44,18 %

Totalt:

chef är ansvarig för att tidigt uppmärksamma

Samtliga anställda

2,09 %

32,58 %
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* Redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen
som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till
enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och
könsfördelning inom ålderskategori.

Prioriteringar 2012
Utsläpp av koldioxid från resor (ton CO2)

Utsläpp av koldioxid från resor, Ton CO2

96,0

Specialfastigheter har skapat förutsättning-

sökningar och inventering av arbetsmiljörisker

arna för att minimera resandet. Detta bland

görs varje år. Åtgärder på längre sikt läggs i

annat genom att förse våra konferensrum

handlingsplan, diskuteras i Arbetsmiljökom-

med videokonferensutrustning. Då resandet

mittén och utgör grunden för budgetering av

är oundvikligt åskådliggör vår riktlinje för

kommande nödvändiga arbetsmiljöåtgärder. 

tjänsteresor vikten av att välja rätt trans-

	Den centrala företagsövergripande

portmedel utifrån miljö, säkerhet, ekonomi

Arbetsmiljökommittén har under 2011 haft tre

och restid. I jämförelse med föregående år

protokollförda möten.

har vi ökat våra totala utsläpp av koldioxid

Kommittén består av sju ordinarie fack-

70,7

Ansvarsfullt resande

Arbetsmiljöronder, systematiska under-

från vårt resande med 2,7 procent. Ökningen

2011

84,0

är betingade av tjänsten. Även kostnader för
influensavaccin betalas av  företaget.

0,00 %
38,81 %

Under 2011 har 6 (3) arbetsskador och

positivt.

Inom företaget finns en krisledning

Central arbetsmiljökommitté

1,77 %
2,16 %

1 (0) tillbud rapporterats och behandlats i

med föregående år med 6 procent, vilket är

Kommittéer för Hälsa och säkerhet

Kvinnor
Män

bruksproblem.

Vi har minskat vårt resande med flyg jämfört
Organisation för krishantering

		
Total 	Långtids		
sjukfrånvaro sjukfrånvaro
		Ord. arbetstid	Total sjuk		 frånvaro

problem på arbetsplatsen finns. Närmaste
och  vidta åtgärder vid misstanke om miss

50

Sjukfrånvaro

2010

72,3

l Under 2011 har ny arbetsbeskrivning för

förvaltare arbetats fram. Syftet är att höja
kompetensen hos individen för att möjliggöra
ett helhetsansvar för fastigheterna, både ekonomiskt och tekniskt. Under 2012 ska kompetensutveckling genomföras så att förvaltarna
kan växa in i den utökade rollen. Kompetens
utvecklingsåtgärder ska genomföras både i
grupp och på individuell nivå.
l Skapa tydliga arbets- och rollbeskrivningar

för övriga befattningar utifrån processer
i  ledningssystemet.
22,6
4,9
Tjänsteresor
egen bil

Servicebilar

4,6

Hyrbilar

13,9

<1
Tåg

Flyg

Många av företagets resor sker med tåg. Det är ett bra sätt
att resa eftersom det inte ger några n
 ämnvärda utsläpp av
koldioxid.

l Program för ledarskapsutveckling kommer

att   genomföras.
l Vid rekryteringar ska vi även i fortsätt-

ningen försöka öka mångfalden och utjämna
könsfördelningen inom vissa yrkeskategorier.
l Ta emot fler praktikanter och öka samarbe-

tet med högskolor och andra utbildningsinstanser.
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verksamheten GRI

Innehållsförteckning
enligt gri
Sammanfattning av SPFs hållbarhetsredovisning 2011 enligt Global

Reporting Initiative (GRI) G3. I tabellen hänvisas till var informationen
återfinns om de olika indikatorerna. SPF redovisar enligt nivå C+.

n Redovisas helt

n Redovisas delvis

n Redovisas ej

IndikatorerSida
Profil
Strategi och Analys
1.1	Uttalande från organisationens Vd om
relevansen av hållbar utveckling för orga
nisationen 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, affärsområden,
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 redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande
2.10	Utmärkelser och priser som mottagits under
redovisningsperioden

n5
n 12–15

n 3,72,
76,78

n 3,6,24,
26,72

n 6,38,
72,119

n 3,38
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IndikatorerSida

IndikatorerSida

IndikatorerSida

IndikatorerSida

IndikatorerSida

3.11	Väsentliga förändringar som gjorts sedan
föregående redovisningsperiod vad gäller
avgränsning, omfattning eller mätmetoder
n 16-17
som använts i redovisningen
Innehållsförteckning enligt GRI
3.12	Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns
n 46,52-53
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
n 17

Åtaganden beträffande externa initiativ
4.11	Beskrivning av om och hur organisationen
följer Försiktighetsprincipen
4.12	Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga
och sociala deklarationer, principer eller andra
initiativ som organisationen anslutit sig till
eller  stödjer
4.13	Medlemskap i organisationer och/eller
nationella/internationella lobbyorganisationer
Kommunikation med intressenter
4.14	Lista de intressentgrupper som organisationen
har kontakt med
4.15	Princip för identifiering och urval av
intressenter
4.16	Tillvägagångssätt vid kommunikation med
intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ
av kontakter, per typ och per intressentgrupp
4.17	Viktiga områden och frågor som har lyfts via
kommunikation med intressenter, och hur
organisationen har hanterat dessa områden
och frågor, inklusive hur de påverkat organisationens redovisning

Energi
EN3	Direkt energianvändning per primär
energikälla
EN4	Indirekt energianvändning per primär
energikälla
EN5	Energibesparingar genom sparande och
effektivitetsförbättringar
EN6	Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva
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
Biologisk mångfald
EN11	Lokalisering och storlek av ägd, hyrd och
brukad mark, i eller intill skyddade områden
och områden med högt biologiskt mångfaldsvärde utanför skyddade områden
EN12	Beskrivning av väsentlig påverkan från
aktiviteter, produkter och tjänster på den
biologiska mångfalden i skyddade områden,
samt områden med hög biodiversitet utanför
skyddade områden
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
EN20	NOx, SO2 samt andra väsentliga luft
föroreningar, i vikt per typ
EN21 Totalt utsläpp till vatten, i kvalitet och recipient
EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod
EN23 Totalt antal samt volym av väsentligt spill
Produkter och tjänster
EN26	Åtgärder för att minska miljöpåverkan från
produkter och tjänster, samt resultat härav
EN27	Procent av sålda produkter och deras förpackningar som återinsamlas, per kategori
Efterlevnad
EN28	Monetärt värde av betydande böter, och
det totala antalet icke-monetära sanktioner
till följd av brott mot miljölagstiftning och
bestämmelser

Relationer mellan anställda och ledning
LA4	Procent av personalstyrkan som omfattas
av  kollektivavtal
LA5	Minsta varseltid angående förändringar
i  verksamheten, med upplysning om huruvida
detta är specificerat i kollektivavtal
Arbetsmiljö (hälsa och säkerhet)
LA6	Andel av personalstyrkan som är representerade i formella och gemensamma lednings- och
personal-, arbetsmiljö- och säkerhetskommittéer som bistår med övervakning och rådgivning
om arbetsmiljö och säkerhetsprogram
LA7	Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt
totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per
region
LA8	Utbildning, träning, rådgivning, förebyggande
åtgärder och riskhanteringsprogram för att
bistå de anställda och deras familjer eller
samhällsmedlemmar beträffande allvarliga
sjukdomar
LA9	Arbetsmiljöområden som täcks i formella
överenskommelser med fackföreningarna
Träning och utbildning
LA10	Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per anställd och år, fördelat på
personalkategorier
LA11	Program för vidareutbildning och livslångt
lärande för att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut
Mångfald och jämställdhet
LA13	Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindikatorer
LA14	Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor
per anställningskategori

Barnarbete
HR6	Verksamheter för vilka man uppmärksammat
att det finns väsentlig risk för fall av barnarbete
och åtgärder som vidtagits för att bidra till
n
avskaffande av barnarbete
Tvångsarbete
HR7	Verksamheter för vilka man uppmärksammat
att det finns väsentlig risk för tvångsarbete
och obligatoriskt arbete, och åtgärder som
vidtagits för att bidra till avskaffande av
n
tvångsarbete eller obligatoriskt arbete

Styrning, åtaganden
och intressentrelationer
n 3,38
n 3,6,72,78
n 6,20,24-27,
38-45

n 6-7,38-45,
48-49,74

n 25,34-37,
72,74,75

n 17

Information om redovisningen
Redovisningsprofil
3.1	Redovisningsperiod för den redovisade
informationen
3.2	Datum för publiceringen av den senaste
redovisningen
3.3 Redovisningscykel
3.4	Kontaktperson för frågor angående
redovisningen och dess innehåll
Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5	Processer för definition av innehållet
i  redovisningen
3.6 Redovisningens avgränsning
3.7	Beskriv eventuella särskilda begränsningar för
redovisningens omfattning och avgränsning
3.8	Princip för redovisningen av joint ventures,
dotterbolag, hyrda anläggningar, utlokaliserade verksamheter och andra enheter som
väsentligt kan påverka jämförbarheten mellan
olika tidsperioder och/eller organisationer
3.9	Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden och vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar
som använts vid sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen
3.10	Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar,
och skälen för sådana förändringar

n Ej relevant för vår redovisning

n 2,16-17
n 16-17
n 2,16-17
n 17

n 16-17
n 16-17
n 16-17

n 16-17

n

n 17

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 väg
ledning till styrelsen eller företagsledningen
4.5	Koppling mellan ersättning till styrelseleda
möter, ledande befattningshavare och chefer
och organisationens resultat
4.6	Rutiner och processer inom styrelsen för att
säkerställa att inga intressekonflikter uppstår
4.7	Rutiner och processer för att bestämma
vilka kvalifikationer och vilken expertis som
styrelsemedlemmar bör besitta för att styra
organisationens strategi i ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor
4.8	Internt framtagna affärsidéer eller grund
läggande värderingar, uppförandekod och
principer för ekonomiskt, miljömässigt och
socialt uppträdande, samt hur väl dessa införts
i organisationen
4.9	Rutiner och processer i organisationens
styrelse för att kontrollera hur organisationen
uppmärksammar och hanterar ekonomiska,
miljömässiga och sociala frågor, samt vilka
internationellt överenskomna standarder,
uppförandekoder och principer organisationen ansluter sig till och hur dessa följs
4.10	Processer för att utvärdera styrelsens egna
prestationer, i synnerhet vad gäller ekonomiska, miljömässiga och sociala sådana

n 76-87
n 79

n 79

n 47,49,78-79
n 79-81,
101-102

n 79-81

n 78-81

n 6,10,46

n

n 76
n 17

n 17-19
n 17-19

n 9,17-19,63

n 17-19

Hållbarhetsstyrning
och resultatindikatorer
Ekonomisk påverkan
Ekonomiskt resultat
EC1	Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersättning
till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till
finansiärer och den offentliga sektorn
EC2	Finansiell påverkan, samt andra risker och
möjligheter för organisationens aktiviteter,
hänförliga till klimatförändringen
EC3	Omfattningen av organisationens förmåns
bestämda åtaganden
EC4	Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga
sektorn
Marknadsnärvaro
EC6	Policy och praxis samt andelen utgifter som
betalas till lokala leverantörer på väsentliga
verksamhetsplatser
EC7	Rutiner för lokalanställning och andelen av
ledande befattningshavare som anställts lokalt
där organisationen har betydande verksamhet
Indirekt ekonomisk påverkan
EC8	Utveckling och påverkan av investeringar i
infrastruktur och tjänster som huvudsakligen
görs för allmänhetens nytta, på kommersiell
basis eller utan full ersättning

n 16

n
n 81,101-102
n

n

n

79-81

n 80

Material
EN1 Materialanvändning i vikt eller volym
EN2	Återvunnet material i procent av material
användning

n 32-33
n 32-33

n 30-33
n 32-33

n

n

n 30-33
n 32,51
n 30-33
n 30-33
n
n
n 32
n

n 30-33,51
n

n 32

Social påverkan
n

Miljöpåverkan
n 5,10,16,

n 32-33

n
n

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
LA1	Total personalstyrka, uppdelad på
anställningsform och region
LA2	Totalt antal anställda och personalomsättning,
per åldersgrupp, kön och region
LA3	Förmåner som ges till heltidsanställd personal
och som inte omfattar tillfälligt eller deltids
anställda. Informationen ska ges för varje
större verksamhet

n 48,74
n 48-49,74

Mänskliga rättigheter
Investerings- och upphandlingsrutiner
HR1	Procentuell andel och antal betydande
investeringsbeslut som inkluderar krav
gällande mänskliga rättigheter, eller som har
genomgått en granskning av hur mänskliga
rättigheter hanteras
HR2	Procent av betydande leverantörer och
underleverantörer som har granskats avseende
efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt
vidtagna åtgärder
Icke-diskriminering
HR4	Antal fall av diskriminering, samt vidtagna
åtgärder
Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
HR5	Verksamheter för vilka man uppmärksammat
att föreningsfriheten och rätten till kollektivavtal kan vara väsentligt hotade och åtgärder
som vidtagits för att stödja dessa rättigheter

n 49
n

n 50-51,74

n 50

n 47,49-50,74
n 49-50,74

n

n 47-48,50,58

n 46-47,74,79,
82-85,102

n

n

n

n 47,74

n

Organisationens roll i samhället
Samhälle
SO1	Beskaffenhet, omfattning och ändamålsenlighet av de program och rutiner som utvärderar
och styr verksamhetens påverkan på samhällen, inklusive inträde, verksamhet och utträde
Korruption
SO2	Procentandel och totala antalet affärsenheter
som analyserats avseende risk för korruption
SO3	Procentandel av de anställda som genomgått
utbildning i organisationens policyer och
rutiner avseende motverkan mot korruption
SO4	Åtgärder som vidtagits på grund av
korruptionsincidenter
Politik
SO5	Politiska ställningstaganden och delaktighet
i  politiska beslutsprocesser och lobbying
Efterlevnad
SO8	Belopp för betydande böter och totalt antal
icke-monetära sanktioner mot organisationen
för brott mot gällande lagar och bestämmelser
Produktansvar
Kundernas hälsa och säkerhet
PR1	Faser i livscykeln då produkters och tjänsters
påverkan på hälsa och säkerhet ska utvärderas
i förbättringssyfte, och andelen av väsentliga
produkt- och tjänstekategorier som genomgått
sådana utvärderingsprocesser
Märkning av produkter och tjänster
PR3	Typ av information om produkter och tjänster
som krävs enligt rutinerna, samt andel
i  procent av produkter och tjänster som
berörs  av dessa krav
PR5	Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från
kundundersökningar
Marknadskommunikation
PR6	Program för efterlevnad av lagar, standarder
och frivilliga koder för marknadskommunikation, inkl marknadsföring, PR och sponsring
Efterlevnad
PR9	Belopp avseende betydande böter för brott
mot gällande lagar och regler gällande
tillhandahållandet och användningen av
produkter och tjänster.

n

n 46,77

n 46,77
n

n

n

n

n
n 24

n

n

n 49
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bestyrkanderapport
Hållbarhet

Revisors rapport över översiktlig granskning av Specialfastigheter Sverige AB:s
hållbarhetsredovisning 2011

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte

d. intervjuer med ansvariga chefer på utvalda

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi

enheter i syfte att bedöma om den kvalitativa

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som

och kvantitativa informationen i hållbarhetsre-

skulle kunna ha blivit identifierade om en revision

dovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig,

Till läsarna av Specialfastigheter Sverige AB:s

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-

hållbarhetsredovisning 2011

siktlig granskning har därför inte den säkerhet som

att bedöma om den rapporterade informa-

en uttalad slutsats grundad på en revision har.

tionen för år 2011 är fullständig, riktig och

Inledning

tillräcklig,

Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Specialfastigheter

De kriterier som vår granskning baseras på är de

Sverige AB att översiktligt granska innehållet i Spe-

delar av Sustainability Reporting Guidelines G3,

cialfastigheter Sverige AB:s hållbarhetsredovisning

utgiven av The Global Reporting Initiative (GRI), som

för år 2011. Det är styrelsen och företagsledningen

är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt de

som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö,

redovisnings- och beräkningsprinciper som företaget

arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveck-

särskilt tagit fram och angivit. Vi anser att dessa

ling samt för att upprätta och presentera hållbarhets-

kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhets-

redovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt

redovisningen.

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

Vår översiktliga granskning omfattar det som fram-

och de sidor i årsredovisningen som hänvisas till i
denna innehållsförteckning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet
Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedöm-

utgiven av Far. En översiktlig granskning består av

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

att göra förfrågningar, i första hand till personer

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 inriktning och omfattning som en revision enligt IAASB:s
standarder gör revision och kvalitetskontroll och god
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder

använts för att inhämta, hantera och validera
hållbarhetsinformation,
g. u
 tvärdering av den modell som använts för att
beräkna koldioxidutsläpp,
h. a
 nalytisk granskning av rapporterad information för år 2011,
i. a
 vstämning av finansiell information mot före-

j. b
 edömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer,
k. ö
 vervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen, samt dess format, därvid
övervägande av informationens inbördes över-

med RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning

som är ansvariga för upprättandet av hållbarhets-

f. u
 tvärdering av de system och processer som

tagets årsredovisning för år 2011,

går av GRI innehållsförteckning på sidorna 52–53

Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning

e. t agit del av interna och externa dokument för

ensstämmelse med tillämpade kriterier, och
l. 	avstämning av den granskade informationen
mot hållbarhetsinformationen i företagets

a. inhämtande av kunskap och förståelse för

årsredovisning för år 2011.

Specialfastigheter Sverige AB:s organisation
och verksamhet,
b. b
 edömning av kriteriernas lämplighet och til�-

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte

lämpning avseende intressenternas informa-

kommit fram några omständigheter som ger oss

tionsbehov,

anledningen att anse att hållbarhetsredovisningen

c. b
 edömning av resultatet av företagets intressentdialog,

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

Stockholm den 19 mars 2012
Ernst & Young AB
Göran Tyréus, auktoriserad revisor
Pia Bäckman, specialistmedlem i Far
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specialfastigheter

s p e c i a l f a s t i g h e t e r m a g a s i n innehåll

specialfastigheter

2

R E P O R TA G E

säkerhet i
världsklass
2009 togs beslutet och sommaren
2010 kom äntligen Regeringens

NOTISER
Välkommen till nya
Specialfastigheter.se.

godkännande av det 25-åriga

Sidan 58

hyresavtalet. Ett nytt huvudkontor för
Säkerhetspolisen kunde efter flera års

Premiär för

förberedelser börja byggas. Uppdraget

Seniorklubben.

gick till Specialfastigheter.

Sidan 58

Sidan 60

Business Arena 2011
– Specialfastigheter var där.
Sidan 59
m edar b etare i fo k u s

gemensam
utveckling

Anpassad interaktiv

Specialfastigheter har drygt 100

Konstinvigning

medarbetare från norr till söder.
Arbetsuppgifterna skiftar, men
några saker har vi gemensamt – vi

utbildning för medarbetare.
Sidan 68

på anstalten Hall.
Sidan 68

vill skapa bästa möjliga förutsättningar för varandra och för våra
hyresgäster. Läs vad Birgitta och
Peter har att säga.
Sidan 66
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specialfa s tigheter maga sin notiser

notiser
ny fräsch hemsida

Välkommen till nya
Specialfastigheter.se

Lena Eriksson, förvaltare
på Specialfastigheter.

Under 2011 lanserade vi vår nya, fräscha
hemsida – specialfastigheter.se. Nu inne
håller den ännu mer information, allt från de
senaste nyheterna till fakta kring våra fastig
heter och vår verksamhet. Samtidigt erbjuder
den flera smarta funktioner som ska vara
till nytta för våra hyresgäster, bland annat
smidig felanmälan. Sajten, som är byggd i
Microsoft SharePoint 2010, följer vår  nya
grafiska profil.

Välkommen!

b e s l u t s f at ta r e s a m l a d e s

Business Arena 2011
– specialfastigheter var på plats

migrations
verket ny
hyresgäst
Den 30 juni
2011 tillträdde Specialfastigheter en
ny fastighet

m ö t e s f o r u m f ö r t i d i g a r e m e d a r b e ta r e

Premiär för Seniorklubben

– Bulten 2

2011 genomfördes en första återträff med

Linköping. Vi ser våra pensionärer som

i  Åstorp. Fastigheten, som omfattar 5 000

våra tidigare medarbetare, som nu är

viktiga ambassadörer för bolaget och

kvm LOA, har nyligen genomgått en större

pensionärer. Ett 20-tal personer hörsam-

vi vill att de ska känna kopplingen till

om- och tillbyggnad och är idag fullt uthyrd

made inbjudan. Seniorklubben träffades

bolaget och vara informerade även när

till Migrationsverket.

denna gång på huvudkontoret i Linköping,

de gått i pension. Tanken är att träffarna

– Specialfastigheter är mycket glada

med bland annat information, gemensam

i fortsättningen ska arrangeras enhetsvis

och stolta över att få Migrationsverket som

middag och besök på Flygvapenmuseum i

en gång per år.

en ny och långsiktig hyresgäst, säger Vd
Peter Karlström. Deras långsiktiga krav
på säkerhet och ändamålsenliga lokaler
inom sin förvarsverksamhet passar in i vår

Business Arena är ett av årets största

byggnadssektorn. Evenemanget pågår två dagar

fokuserade på en rad aktuella frågeställ-

evenemang inom fastighetsbranschen. Här

och genomförs årligen i Stockholm. 2011 gick

ningar, trender och framtidsfrågor som är

samlas ledningspersoner och beslutsfattare

det av stapeln på Stockholm Waterfront Con-

avgörande för investeringar och utveckling.

inom fastighetsbranschen och samhälls-

gress Center. Ett omfattande seminarieprogram

Specialfastigheter var en av de cirka 100
utställarna. Lena Eriksson, förvaltare på
Specialfastigheter, representerade oss och
fick svara på många frågor om bland annat
företagets fastighetsbestånd, hyresgäster, avtal och energisatsningar. Specialfastigheters
Vd Peter Karlström var inbjuden som talare
på ett seminarium med temat ”Trygghet och
säkerhet – till vilket pris?”.
Att delta i dessa evenemang är givande
och mycket intressant. Dels är det ett
tillfälle till värdefullt kunskapsutbyte, dels
är det en möjlighet att öka kännedomen om
Specialfastigheter.

affärsidé.
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s p e c i a l f a s t i g h e t e r m a g a s i n reportage

Sveriges
säkraste
huvudkontor

Säkerhetspolisens nya huvud
kontor i Solna växer fram.

Kjell Sjöbeck, Säpo. Stefan Ljungberg, Björn Sundström och Jan Larsson, Specialfastigheter.

2006 tog Säkerhetspolisen beslutet att undersöka
möjligheten till samlokalisering av myndigheten i
ett nytt ändamålsenligt huvudkontor, anpassat för
deras verksamhet. Ganska snabbt togs också beslutet att Specialfastigheter skulle bli fastighetsägare.
En intensiv process inleddes med kravspecifikationer
och analys av geografiska platser. Valet föll på en
tomt i Solna och inflyttning kommer att ske 2013.
uuu
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s p e c i a l f a s t i g h e t e r m a g a s i n reportage

Bra tillgänglighet och en tomt
som uppfyllde alla krav.

Några fakta
om projektet
HQ08

Fem kraftfulla sprängskott
utgjorde det första spadtaget.

Byggstart: hösten 2010
Verksamhetsstart: hösten 2013
Arkitekter: Larsson Arkitekter i Stockholm
och Brunnberg & Forshed

Specialfastigheters
Vd Peter Karl
ström, justitie
minister Beatrice
Ask och Säkerhets
polisens general
direktör Anders
Danielsson.

Byggnaden kommer att innehålla: Cirka
800 kontorsarbetsplatser fördelade på
60  procent kontorslandskap och resterande
i enpersonsrum. Kommunikationscentral
och andra tekniska utrymmen. Skjutbanor.
Friskvårdsanläggning. Stort garage för
tjänstebilar med serviceverkstad. Kafé med
lättare mat. Hörsal för 200 personer och
möteslokaler i olika storlekar. Arkiv. Stor
besökszon.
Yta: BTA 43 500 m2 LOA 35 000 m2
Upphandling: SUA – Säkerhetskontrollerad
upphandling. Läs mer på
www.sakerhetspolisen.se
Energieffektivisering: GreenBuilding
–  Green Building Council Läs mer på
www.sgbc.se (SundaHus miljödatabas).
Läs mer på www.sundahus.se

u uu

samlokaliseringen sparar resurser och tid

B

eslutet att bygga nytt hade vuxit

se ut tänkbara platser utifrån kriterier såsom

underlättar kontakter och kunskapsöverföring.

polisen få bli ensamma i byggnaden. Solna

fram under flera år. Hösten 2006

säkerhet, tillgänglighet och ekonomi.

Dessutom ser alla fram emot nya, moderna

stad hade också stor erfarenhet av liknande

lokaler. De som hittills besökt byggarbets

skyddsobjekt och den hårt reglerade process

platsen är nöjda och förväntansfulla.

som det innebär. Tomten uppfyllde säker-

tog Säkerhetspolisen inriktningsbeslutet att samla all sin

– Att nu samla personalen under ett tak
är en stor fördel av flera skäl, berättar Kjell

verksamhet på ett och samma ställe. Valet

Sjöbeck, Säkerhetspolisens projektledare för

av fastighetsägare kändes ganska självklart.

HQ08, som projektet kommit att kallas. Upp-

Höga krav på rätt plats

tillgängligt med närhet till Solna centrum och

Säkerhetspolisen ville ha ett statligt och lång-

draget har varit att skapa ett ändamålsenligt

Ett 30-tal geografiska platser analyserades

Stockholm samt alla kommunikationer.

siktigt ägande, med den nödvändiga säkerhet

huvudkontor med generella planlösningar

gemensamt av Säkerhetspolisen och Special-

som det innebär för verksamheten. Kontakt

och stora möjligheter till flexibilitet. Att vara

fastigheter. Slutligen skedde en djupstudie av

Laboratorium, det nuvarande Smittskydds-

togs med regionchef Jan Larsson på Special-

samlokaliserade kommer att spara resurser

sex platser, innan valet föll på tomten i Solna

institutet, tidigare disponerade denna mark,

fastigheter, som fick i uppdrag att bland annat

och oerhört mycket tid, samtidigt som det

stad. Skälen var flera. Här kunde Säkerhets

så har inte det här relativt centrala området

hetskraven, samtidigt som läget var mycket

– I och med att Statens Bakteriologiska

bebyggts, berättar Björn Sundström, projekt

”	alla ser
fram emot
nya, moderna
lokaler”

ledare på Specialfastigheter. Solna stad har

	KJell sjöbeck,

naturligtvis höga krav. Byggnaderna kommer

säkerhetspolisens projektledare

från allra första början varit mycket lyhörda
för våra önskemål och de speciella förutsättningar som ett sådant här projekt för med sig.
Säkerhet och öppenhet
Att bygga för Säkerhetspolisen ställer
att bli ett skyddsobjekt och projektet hanteras
enligt regelverket för sådana, med allt vad det
uuu
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säkerheten
genomsyrar
allt
innebär när det gäller kontroll av inblandade

Säpos projektledare för HQ08 Kjell
Sjöbeck ger tydliga instruktioner.

företag och deras personal
– På Specialfastigheter är vi vana att hantera den här typen av projekt, säger regionchef
Jan Larsson. Det ställer höga krav på alla
inblandade – allt från arkitekter och entreprenören Skanska till oss på Specialfastigheter
och berörda myndigheter. Att få bygglov utan
att kunna lämna in sedvanliga bygglovhandlingar är bara ett exempel. Alla handlingar har
mycket hög sekretess och får aldrig riskera att
bli offentlig handling.  Istället växer projektet

I augusti 2010 startade
byggprojektet.

fram i ett ömsesidigt förtroende, där alla frågor
har kunnat lösas på ett väldigt smidigt sätt.
Säkerheten genomsyrar allt som görs i alla
nivåer. Exempelvis får ingen obehörig komma
innanför grindarna under byggprocessens
gång och alla inblandade är säkerhetskontrollerade. Det råder såväl mobil- som fotoförbud,
men undantag från fotoförbudet kan beviljas.

inte längre vara undangömda eller ”hemliga”

polisens generaldirektör Anders Danielsson

avsevärt. De har haft förmågan att blicka in i

är en stor utmaning för Specialfastigheter att

All informationshantering sker utifrån tydliga

men det är också ett krav från oss att öppen

och Specialfastigheters Vd Peter Karlström.

framtiden och på så sätt varit förberedda på

förvalta en byggnad av det här slaget. Men

riktlinjer. Byggnaden är planerad utifrån fri

heten sker på våra villkor, menar Kjell Sjöbeck.

de beslut som ska tas. När processen väl är

hela processen har även skett med åtanke att

med att planera projektet på alla nivåer.

igång blir tempot högt för detaljfrågor, svar

göra förvaltningen så enkel och smidig som

Stort engagemang från

Säkerhetspolisen har en övergripande

och beslut. Vi är mycket nöjda över hur bra

möjligt. Det tjänar alla parter på.

många medarbetare

projektgrupp som har huvudansvaret och den

projektsamarbetet är mellan Säkerhetspolisen

Det var ett omfattande arbete att ta fram

har delegerat ansvarsområden till ett 15-tal

och oss på Specialfastigheter.

med allt vad det innebär.

hyresavtal med tillhörande handlingar och

grupper med olika uppgifter. Från lednings-

2009 togs det formella beslutet om tomt och

håll har man varit mycket mån om att invol-

Planering för inflyttning

inflyttningen, berättar Kjell Sjöbeck. Det är

att börja bygga. Det 25-åriga hyresavtalet

vera många medarbetare för att skapa ett bra

Inflyttning kommer att ske 2013. Alla

mycket som ska organiseras, för att det ska

godkändes av Regeringen den första juli 2010

underlag och acceptans.

inblandade förbereder sig för vad det kommer

klaffa när det är dags. Roligt är att så många

att innebära.

medarbetare, som kanske från första början

placering utan insyn. Runt hela fastigheten
kommer huset att få påkörningsskydd och när
allt står klart finns tydliga skiljelinjer mellan
besökszoner och zoner med strikt behörighet. Samtidigt ska här finnas en öppenhet och
tillgänglighet. Säkerhetspolisen vill inte ha en
verksamhet ”bakom murar”.
– I och med det här projektet närmar vi oss
andra länder såsom Storbritannien, Danmark
och Norge, där Säkerhetspolisen har officiell
adress och det är lätt för allmänheten att få
kontakt och besöka säkerhetstjänsten. Vi ska
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”	Säkerhets
polisen har
förberett sig
på ett impone
rande sätt”
Stefan Ljungberg
chef för projektenheten,
specialfastigheter

och i augusti började bygget. I september

Säkerhetspolisen har arbetat minutiöst

– Säkerhetspolisen har förberett sig på ett

Säkerhetspolisen blickar också framåt
– På vårt håll planerar vi nu för själva

hölls det högtidliga spadtaget i form av fem

imponerande sätt, menar Stefan Ljungberg,

kraftfulla sprängskott, gemensamt avlossade

chef för projektenheten på Specialfastigheter,

börjat planera för överlämning och förvalt-

ivrigt väntar på att få komma hit. Det ser vi

av justitieminister Beatrice Ask, Säkerhets

något som har underlättat hela processen

ning, konstaterar regionchef Jan Larsson. Det

alla fram emot!

–  Nu befinner vi oss i en fas då vi har

var tveksamma till flytt från innerstaden, nu
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ETT
ö
 gonblick…
… Peter
Drifttekniker på specialfastigheter
säkerhet, till utrustning och andra förmåner.

Peter, vad gör en drifttekniker hos

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?

Specialfastigheter?

–  Det finns knappt någon vanlig dag, eftersom

–  Vi är företagets ansikte utåt i många fall –

arbetet är väldigt fritt och varierat. Men jag ut-

ett stimulerande arbete. Det ska finnas individu-

det är vi som möter hyresgästerna i deras egen

går varje morgon från gamla Norrköpingsfängel-

ella utvecklingsmöjligheter och man ska kunna

miljö. Vi gör många olika saker, men framför-

set, Drags, där jag också arbetar en dag i veckan.

avancera. Sedan måste man förstås trivas och ha

allt handlar det om att serva och underhålla de

Ytterligare en dag är vikt för Flygvapenmuseum

bra arbetskamrater. Ibland kan mitt jobb kännas

tekniska installationerna på fastigheterna. På

i Linköping. Men det mesta av min tid lägger

lite ensamt, men de spännande arbetsuppgif-

Specialfastigheter arbetar vi mycket med SBA,

jag på Kriminalvårdens öppna anstalt Skenäs

terna och utmaningarna jag ständigt möter

Systematisk brandskyddsarbete, som är en del

på Vikbolandet. Jag ansvarar även för nedlagda

väger upp det. Dessutom möter jag ju ständigt

i vårt säkerhetstänkande. Sedan består arbetet

Roxtunaanstalten i Linköping.

hyresgäster som blir mina dagliga kontakter.

av en hel del fortlöpande underhåll.

–  För min personliga del är det viktigt att ha

–  Mina olika arbetsplatser skiljer sig verkligen åt. Norrköpingsanstaltens äldsta del är

Hur bemöttes du som nyanställd?

uppförd ca 1790, Skenäs på 1930-talet och så

–  Hela första veckan var allmän introduktion,

det nybyggda Flygvapenmuseum. Det påverkar

dels på huvudkontoret och dels på regionkon-

förstås miljön och de tekniska förutsättning-

toret. Det har varit en hel del att sätta sig in i

arna. Just den här mixen och spännvidden var

när det gäller våra datasystem, löpande rutiner,

en av anledningarna till att jag sökte jobbet.

anställningsvillkor och annat som rör arbetet.
Sedan gick jag tillsammans med min företrädare

Om du jämför Specialfastigheter med andra

på de olika anläggningarna, för att få så mycket

arbetsgivare…

information som möjligt. När jag ser tillbaka så

–  Jag kommer från entreprenörssidan, där

tycker jag att jag har kommit in i arbetet snabbt.

mycket handlar om att till varje pris debitera

Jag känner mig trygg med min tekniska kompe-

40 timmar/vecka. Här är istället utgångs-

tens och i min yrkesroll.

punkten att vi under eget ansvar ska finnas
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till hands för våra hyresgästers och anlägg-

Vad ser du fram emot i ditt arbete?

ningarnas bästa. Jag skulle även vilja nämna

–  Utmaningen framåt är att bidra till att utveckla

en annan sak som kännetecknar Special-

energi- och miljöfrågor och att få riktigt bra

fastigheter och det är att företaget månar

… Birgitta

arbetar med Redovisning på specialfastigheter

Birgitta, berätta vad du arbetar med?

Det är spännande med nya branscher,

Specialfastigheter har vi många mötesforum och

–  Vi som arbetar med redovisning kan ha väldigt

arbetsgivare och arbetskamrater. När det här

jag tillhör dem som tycker att det är väldigt bra.

varierade uppgifter. Jag har den senaste tiden

jobbet annonserades ut för ett år sedan blev

Det innebär möjligheter att analysera, diskutera

arbetat mycket med implementering av ett nytt

jag intresserad direkt. Jag vill gärna arbeta åt

och uppnå breda lösningar tillsammans.

och bättre digitalt fakturahanteringssystem som

en arbetsgivare, där jag kan vara med och ut-

introducerades 1 februari 2012. Målsättningen

veckla processer och få vara en del i de mål som

bland personalen. En av mina första resor gick

är att effektivisera och höja kvaliteten. Utöver

ledningen sätter. I mitt tidigare liv som konsult

till ett regionkontor. När vi kom fram möttes

det arbetar jag med momsfrågor och projekt

saknade jag det.

vi alla med en stor kram av regionchefen. Det

administration.
–  Extra roligt är att jag har fått resa runt och

–  Jag gillar också den härliga stämningen

speglar stämningen i bolaget.
Vad tycker du är viktigt på en arbetsplats?

–  Vår Vd har presenterat tre ledord som

hålla utbildning inom redovisning på de olika

–  Kommunikation! Här på Specialfastigheter

präglar den här företagskulturen – mod,

regionerna. Det här är inte deras kompetens-

fungerar kommunikationen bra, men den kan

passion och engagemang.

område, därför känns det viktigt att få mötas,

alltid förbättras. Viktigt är även att vi utvecklas.

komma närmare verksamheten och öka förståel-

Varje dag ska vara en ny utmaning.

sen från respektive håll.
Vad är det bästa med att arbeta på

anläggningar. Jag har ju inte arbetat så länge,

Hur kom det sig att du började på

Specialfastigheter?

väldigt mycket om sina medarbetare. Det är

eftersom jag började våren 2011, så mitt mål är

Specialfastigheter?

–  Här finns ett driv, som passar mig som person.

allt från kompetensutveckling och personlig

att bli ännu tryggare på anläggningarna.

–  Jag är en person som söker nya utmaningar.

Jag brinner för engagemang och utveckling. På

Vad gör du om fem år?
–  Det är en jättesvår fråga! Jag sätter inte den
typen av mål, utan vill vara med här och nu
–  där det är stimulerande och utvecklande.
Jag är varje morgon nyfiken på vad just den
här dagen ska bära med sig.
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specialfa s tigheter maga sin notiser

notiser
nytt verk vid entren

Konstinvigning på anstalten Hall
Anstalten Hall har i ett samarbete med Spe-

Inspirerade av ”Alice i underlandet ”

cialfastigheter och Statens konstråd fått ett

bjuder SIMKA in förbipasserande besö-

nytt konstverk vid huvudentrén. Fredagen

kare och personal att - både fysiskt och

den 2 september invigdes konstnärsduon

mentalt – beträda grenverkets, trädkro-

SIMKAs konstgestaltning ”Underlandet”.

nans och öarnas egna världar. Konstnä-

f ö r e ta g s a n pa s s at

Den består av en relief av ett stort träd som

rerna har framförallt tänkt på de barn

sträcker sig över hela området. Trädets

och ungdomar som besöker sina intagna

stam och grenar skär igenom olikfärgade

pappor.

Anpassad
interaktiv
utbildning för
medarbetare

öar av konstgräs som svävar i olika nivåer
över marken.

SIMKA består av konstnärerna Karin
Lind och Simon Häggblom.

Specialfastigheter har lanserat sina första
E-learningsutbildningar. Dessa interaktiva, företagsanpassade utbildningar kan
enkelt hämtas hem av alla medarbetarna
via den egna datorn. De tre första utbildningarna handlar om företagets intranät,
Office 2010 och Windows 7.
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2011 års
redovisning
specialfastigheter

& KONCERnredovisning

å r s r e d o v i s n i n g inledning

SPECIALFASTIGHETER SVERIGE AB (PUBL)
Organisationsnummer 556537-5945
Styrelsen och verkställande direktören för Specialfastigheter Sverige AB
avger härmed årsredovisning för 2011.
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förvaltnings
berättelse

Hyresintäkter

ske i bolagsform i verksamheter där fastighetsförvalt-

Under året har ett omfattande arbete med översyn av

Koncernens hyresintäkter för år 2011 uppgick till

ning är huvuduppgiften. Arbetet med förändring

vårt ledningssystem genomförts. Systemet driftsattes

1 592 (1 553) Mkr, vilket motsvarar en ökning med

av statens fastighetsbestånd går nu vidare med två

vid årsskiftet 2011-2012. Syftet med projektarbetet är

3  % jämfört med 2010. Ökningen av hyresintäkterna

utredningar, en inom försvarsområdet samt en inom

att ytterligare stärka bolaget, vilket innebär ETT en-

förklaras huvudsakligen av tillkommande hyra för

vissa kulturfastigheter. Utredarna skall lägga fram sina

hetligt, effektivare och attraktivare Specialfastigheter.

avslutade projekt samt den förvärvade fastigheten

förslag till förändringar senast den 3 december 2012.

Bulten 2 i Åstorp. Specialfastigheters hyresportfölj

Vi tolkar uppdragen till utredningarna som att Speci-

Miljö

kännetecknas av långa avtal. Den längsta kontrakts

alfastigheter kan ges möjlighet att få ett utökat ansvar

Arbetet med att energieffektivisera våra fastigheter

löptiden i portföljen är 25 år. Den genomsnitt-

för vissa försvarsfastigheter. Det är ett uppdrag som vi

fortgår i den dagliga driften samt i projekt. Förutom

liga återstående löptiden i hyresportföljen är

ställer oss mycket positiva till och är förberedda för.

det intensiva arbetet med att optimera användningen av energi fortlöper energispartävlingarna och

16,2  (17,0)  år. Kontraktsportföljens förfallostruktur
framgår av diagram nedan.

Specialfastigheter Sverige AB har per den 30  juni

klimatkampanjen med våra hyresgäster. Under året

2011 förvärvat fastigheten Bulten 2 i Åstorp.

har vi minskat värmeförbrukningen med 2,7 % och

Fastigheten omfattar 5 000 kvadratmeter och är

elförbrukningen med 6 % jämfört med föregående

fullt uthyrd till Migrationsverket. Migrationsverkets

år och bestånd.

Juridisk struktur

Värdeförändring av

Specialfastigheter Sverige AB är ett av staten helägt

förvaltningsfastigheter 2011

Mkr

varav hyresintäkterna uppgick till 1 592 (1  553)  Mkr.

fastighetsbolag. Vårt fastighetsbestånd finns i

Marknadsvärde 31 december 2010

16 171

Övriga intäkter, som avser fakturering av media och

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret

huvudsak i moderbolaget.

+ Investeringar

803

tjänster till hyresgästerna, uppgick till 112  (133)  Mkr.

I december 2010 slutfördes omförhandlingarna av

långsiktiga krav på säkerhet och ändamålsenliga

Statens Institutionsstyrelse och Specialfastigheter Sve-

lokaler inom sin förvarsverksamhet passar väl in

Vårt totala utsläpp av koldioxid har minskat med

Fastighetskostnaderna ökade till 404 (377) Mkr.

rige AB:s hyresavtal samt tecknades ett gemensamt

i  Specialfastigheters affärsidé.

10  % (1 791 ton) jämfört med föregående år. Under

fastighetsförvaltningen ökade till 1 704 (1 686) Mkr,

+ Förvärv

78

Våra mindre dotterbolag innehas kortsiktigt och

+ Aktiverade ränteutgifter

14

syftet med dem är att använda bolagen vid olika

- Försäljningar

-28

Ökningen är främst hänförlig till nya fastigheter och

samarbetsavtal. De nya hyresavtalen, som gäller från

fastighetsförsäljningar och förvärv. I bolaget Lagallén

+ Orealiserad värdeförändring

192

ökad yta på befintliga fastigheter. Mediakostna-

och med 2011-01-01, innebär en hyressnittid på cirka

Sedan tidigare har Specialfastigheter och Säker-

tatet visar att fastigheterna Eksjö Långanäs 1:1 samt

Fastighets AB finns ett stort byggprojekt, nytt hu-

varav förändrade kalkylparametrar

(-3)

derna har, på grund av fortsatt arbete med effektiv

22 år. I omförhandlingen har de nya hyresavtalen

hetspolisen tecknat ett 25-årigt hyresavtal avseende

Sörbyn 9:2 är intressanta för vindkraft. Nu fortsätter

vudkontor till Säkerhetspolisen. I bolaget Special-

varav kortare återstående avtalstid

(-265)

energioptimering, minskat på de flesta fastighe-

resulterat i genomsnittligt lägre ingående årshyra,

ett nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen. Arbetet

en fördjupad vindkraftsundersökning för dessa två

fastigheter Secure Åstorp AB har Migrationsverket

varav nya och omförhandlade hyresavtal

(589)

terna. Administrationskostnaderna uppgick till 51

men med betydligt längre hyrestid. Hyresavtalen

påbörjades 2010 och innebär uppförande av en ny

fastigheter. Vi har arbetat vidare med systemet miljö

sin verksamhet i en ombyggd fastighet.

varav övrig värdeförändring

(52) Mkr. Utvecklingen av IT-infrastrukturen har

godkändes av regeringen 2011-05-05.

byggnad i Solna där Säkerhetspolisens verksamhet

byggnad. I fem projekt (ny- samt ombyggnations-

i  Stockholmsområdet kommer att samlas. Inflyttning

projekt) har vi gjort en anmälan om klassning enligt

är planerad till 2013.

systemet Miljöbyggnad. Under året har vi tecknat
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(-129)
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fortsatt. Vi har bland annat investerat i SONET vårt
segmenterade styr- och övervakningsnät. Resultatet

Utredningen kring översynen av ”Staten som

Det bedömda värdet på Specialfastigheters

av realiserade fastighetsförsäljningar uppgick till

fastighetsägare och hyresgäst” överlämnades till

förvaltningsfastigheter har fastställts genom en in-

-2  (11) Mkr.

civil- och bostadsminister Stefan Attefall i april 2011.

Flera av våra hyresgäster har känt av budgetrestrik-

är ett verktyg som hjälper oss att göra miljö- och

För  ytterligare information, se not 16 Moderbolaget
på sid 119.

året har vi genomfört en vindlägesinventering. Resul-

en verksamhetslicens med Sunda Hus miljödata. Det

Moderbolaget svarar även för koncernens kort- och

tern kassaflödesvärdering. För att kvalitetssäkra den

Specialfastigheter lämnade i slutet av juli in ett

tioner. Följden har blivit att vissa projekt flyttats

hälsobedömningar av produkter som har för avsikt

långsiktiga finansiering och står som låntagare gen-

interna värderingen, har den per den 30 juni och 31

Årets resultat efter skatt minskade till

remissvar. I remissvaret framkommer att Specialfastig-

framåt i tiden och vissa har stoppats helt. Vår lång-

att användas i projekt eller i förvaltning.

temot aktörerna på kreditmarknaden.

december stämts av mot en extern värdering av 49

686  (804)  Mkr. Direktavkastningen för koncernen

heter Sverige AB delar utredningens uppfattning om

siktighet i såväl affär som relation är dock en styrka,

huvudprincipen att statens fastighetsförvaltning bör

oavsett konjunktur.

objekt, motsvarande 82 % av det totala värdet. Skill-

uppgick till 7,8  (8,3) %. Soliditeten per 2011-12-31

Verksamhet

naden mellan extern och intern värdering uppgår

ökade till 31,8  (31,2) %. Avkastningen på eget kapi-

samt fastbränsleanläggningar som är anmälningsplik-

Koncernens verksamhet innebär att långsiktigt äga

till mindre än 1 (5) %. Marknadsvärdet har påverkats

tal uppgick till 13,5 (17,4)  %. Över den senaste fem-

tiga enligt miljöbalken. Några avvikelser eller klago-

och förvalta fastigheter för offentliga verksamheter

av fastighetsspecifika händelser som nytecknade

årsperioden har Specialfastigheters avkastning på

och att förränta kapitalet enligt ägarens krav samt

hyresavtal och investeringar samt förändringar i

eget kapital i  genomsnitt uppgått till 9,2 %, vilket

att optimera kundnyttan. De största hyresgästerna

kalkylparametrar.

överstiger ägarens krav. Den kassaflödesbaserade

är Kriminalvården, Rikspolisstyrelsen, Statens institutionsstyrelse och Försvarsmakten.

Specialfastigheter har ett fåtal vattenreningsverk

mål kring dessa verksamheter har inte inkommit.

Kontraktportföljens förfallostruktur, Mkr

År 2009 genomfördes en sanering av fastigheten

487,4

Skövde 5:104 (Hasslums övningsfält) i samband

räntetäckningsgraden minskade till 3,1 (3,8)  ggr. Se
Marknadsvärdet uppgick per 2011-12-31

flerårsöversikt på sidan 88.

med att räddningsskolan lämnade fastigheten.

339,8

till 17  230  (16 171) Mkr, vilket är en ökning

72

Under 2011 har ett kontrollprogram skickats

Koncernens ställning och resultat

med 1  059  Mkr. Driftöverskottet uppgick till

Kassaflöde

Koncernens resultat före skatt uppgick till

1  300  (1  309)  Mkr, en försämring med 9 Mkr,

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamhe-

936  (1  102) Mkr. Huvudorsaken till det försämrade

huvudsakligen hänförlig till ökade kostnader i fast-

ten före investeringar uppgick under året till

resultatet är att den orealiserade värdeförändringen

ighetsdrift. Detta beror på omförhandlade kontrakt

869 (1 153) Mkr. Nettoinvesteringar i anläggnings-

avseende derivatinstrument blev -108 Mkr jämfört

där vi har övertagit kostnader och ansvar för drift,

tillgångar uppgick till -857 (-844) Mkr, vilket gav ett

med 88 Mkr föregående år.

som initialt ger lägre driftöverskott. Intäkterna från

kassaflöde efter investeringar på 12 (309) Mkr.
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till miljöförvaltningen för godkännande. Enligt
kontrollprogrammet föreslår Specialfastigheter en
76,2

År 2012

100,3
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fortsatt kontroll av föroreningarna PFOS och PFOA
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i grundvattnet. Kostnader i samband med eventu0
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ella krav på sanering kommer att föras vidare till
tidigare verksamhetsutövare.
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å r s r e d o v i s n i n g f ö rvaltningsber ä ttelse

Medarbetare

l	Personalomsättning/pensioneringar i ålders

varje år. Åtgärder på längre sikt läggs i handlings-

l

Två paviljonger i Hinseberg och Karlskoga.

intäkter beror på två faktorer, omförhandling av

portföljen ha en jämn spridning. I analysen har port-

Jämställdhets- och mångfaldsarbete

gruppen 60– år, i region Mitt och Öst var

plan, diskuteras i Arbetsmiljökommittén och utgör

l

Fastigheten Gnesta 2:91

kontrakten respektive indexuppräkning. Nivån på

följen en räntebindningstid på 3,7 år för kommande

I Specialfastigheters arbete kring jämställdhet och

4,7  (3,9  region Syd, Öst och Nord, i övriga

grunden för budgetering av kommande nödvändiga

Uppsalahem har undertecknat ett intentionsavtal att

företagets hyresintäkter är stabil på grund av den

12-månadersperiod. Specialfastigheter redovisar

mångfald strävar vi efter en jämnare könsfördelning

enheter ingen personalomsättning) %. I  övriga

arbetsmiljöåtgärder. Den centrala företagsövergri-

förvärva fastigheten Kronåsen 3:2 i Uppsala.

16,2 år långa återstående genomsnittliga kontrakts-

sina fastigheter och innehav av finansiella derivat till

och etnisk mångfald inom olika yrkesområden och

enheter ingen personalomsättning inom ålders-

pande Arbetsmiljökommittén har under 2011 haft

Antalet pågående investeringsprojekt var vid årets

tiden. Hyresintäkterna är inflationsindexerade och

verkligt värde, vilket innebär att orealiserade värde-

på olika nivåer i företaget. Företagets Jämställd-

gruppen under 2011.

tre protokollförda möten. Kommittén består av sju

slut 44 (39). Total projektvolym för pågående projekt

justeras årligen. I analysen antas hela hyresintäkten

förändringar redovisas över resultaträkningen.

hetspolicy är fastställd av styrelsen och beaktas

ordinarie fackligt valda arbetsmiljöombud, Vd är

har beräknats till 1 793 (2 871) Mkr, varav 1 086 Mkr

justeras med 1 % multiplicerat med den genomsnitt-

vid varje rekryteringstillfälle. Under 2011 har vi

Vi fortsätter vårt arbete med att stärka varumärket

ordförande och personalansvarig är sekreterare. På

upparbetats per 2011-12-31.

liga indexfaktorn 0,87. Eventuella omförhandlingar

Finansiell riskhantering

rekryterat våra två första kvinnliga drifttekniker.

Specialfastigheter, vilket är värdefullt på flera

varje enhet finns dessutom lokala arbetsmiljöombud,

av hyreskontrakt antas därmed följa samma utveck-

Koncernen och moderbolaget är genom sin verk-

Flera medarbetare har utländsk bakgrund. Exakt

plan, bland annat när det gäller att attrahera nya

som inte ingår i den Centrala Arbetsmiljökommittén,

De största pågående projekten

ling. Avseende drift råder viss osäkerhet i bedöm-

samhet exponerad för olika slags finansiella risker.

antal kan inte anges eftersom registrering av detta

medarbetare. Under året har vi tagit emot ett par

totalt sex personer. Alla nyvalda arbetsmiljöombud

Om- och tillbyggnadsprojekt:

ningen av energiprisutvecklingen. Specialfastigheter

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets

inte utförs.

praktikanter, från gymnasium eller annan utbild-

genomgår grundläggande utbildning i arbetsmil-

l

Kriminalvårdsanstalten Kumla

ansvarar för merparten av värmeförsörjningen till

resultat och kassaflöde till följd av påverkan av

ningsinstans. Inför kommande år är vår ambition att

jöfrågor, oftast via facklig organisation.

l

Ungdomshemmet Hornö i Enköping

fastigheterna där största andelen är fjärrvärme.

ränterisk, refinansieringsrisk, kreditrisk, valutarisk

l

Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm

Underhållet planeras långsiktigt och åtgärderna

och elprisrisk. Koncernens alla finansiella risker är

Vi är tydliga med att våra medarbetare ska kunna

kunna ta emot flera. Att utvidga samarbetet med

kombinera arbetsliv med privatliv. Under 2011

universitet, högskolor och övriga utbildningsinstan-

Organisation för krishantering

l

Försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm

i fastigheterna utförs enligt plan, vilket bedöms

samlade i moderbolaget och hanteras därifrån. För

har 25  (26) medarbetare varit lediga med stöd av

ser finns med i affärsplanen, vilket vi hoppas ska

Inom företaget finns en krisledning bestående av

l

Ungdomshemmet Lövsta i Trosa

ge ringa risk eller osäkerhet för underhållskostna-

att uppnå en effektiv riskhantering används

Föräldraförsäkringen, 16 (20) män 662 (2 715 tim-

underlätta vid kommande rekryteringar.

en beslutsgrupp och en kommunikationsgrupp med

l

Ungdomshemmet Fagared i Mölndal

derna. Kostnadsökningar motverkas av att tidigare

finansiella derivatinstrument. Koncernens finansiella

ingångna avtal utnyttjas.

risker utgörs av den finansiella verksamheten i

tydligt ansvar, mandat och instruktioner för att kunna

mar) och 9  (6)  kvinnor 811 (560 timmar).
Alla presumtiva medarbetare genomgår säker-

fullgöra sina åtaganden vid kris. Krisledningen består

Nybyggnader

Inga fall av diskriminering har rapporterats. Vid

hetskontroll, ett krav utifrån den känsliga verksam-

av cirka 10 % av den totala personalstyrkan.

l

årets medarbetarundersökning svarade 88  (96)  %

het som flera av våra hyresgäster bedriver. Alla

att de fullt ut känner sig respekterade av sina

medarbetare måste uppvisa, ett från företagets

Cirka 15 % av den totala personalstyrkan ingår i

Risker och osäkerhetsfaktorer

arbetskamrater. 83  (94) % instämmer helt i påståen-

sida, godkänt registerutdrag från polisen. Vid alla

gemensamma inrättade organ för att arbeta med

det ”Inom Specialfastigheter behandlar vi varandra

rekryteringar görs analys av personliga kompetenser

hälsa och säkerhet.

på ett jämställt sätt”.

i relevans till sökt tjänst.

moderbolaget. Koncernens finanspolicy för hanteKänsligheten för förändringar i kostnader för

ring av finansiella risker har fastställts av styrelsen

fastighetsdrift och underhåll är beräknade till 1 %

och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form

av 2011 års budgeterade kostnader. Kostnaden för

av riskmandat och limiter för finansverksamheten.

Den senaste tidens finansoro har haft stor påverkan

el ingår till största delen inte i hyresavtalen, utan

Policyn är utformad så att ägarens avkastningskrav

på finansmarknaderna och konjunkturen. En lågkon-

debiteras hyresgästen. Risken för prisförändringar

på eget kapital uppnås på säkrast möjliga sätt. Den

junktur innebär oftast lägre räntekostnader, men

på el är därmed begränsad. Bolagets räntekostna-

övergripande målsättningen för finansfunktionen

Frisknärvaro

även lägre hyresintäkter, medan omvänt förhållande

der kan öka på grund av stigande marknadsräntor.

är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering

Personalstyrka och omsättning

Den totala personalstyrkan inklusive inhyrd personal

Frisknärvaron för 2011 var 97,91 (98,29) %.

råder i en högkonjunktur. Förändringen i hyresin-

Räntekostnadernas resultatpåverkan i analysen

samt att minimera negativa effekter på koncernens

Drygt 10 % av medarbetarna uppnår 65–67 år

var vid årets slut 116 personer, uppdelat på:

72 medarbetare har 100 % frisknärvaro, en något

täkter och räntekostnader sker inte exakt samtidigt,

utgår från den volym som räntejusteras eller förfal-

resultat genom marknadsfluktuationer.

högre andel än under 2010. Företagets mål för 2011

varför resultateffekter på kort sikt kan uppstå vid

ler under kommande 12-månadersperiod. För att

under de närmaste fem åren. Specialfastigheter
planerar för ersättningsrekryteringar för att inte

l	Tillsvidareanställda

var att frisknärvaron skulle vara minst 97 %. Samma

olika tidpunkter. Risken och osäkerheten avseende

undvika risken att en orimligt stor del av låneport-

För ytterligare information se not 10, 14, 18, 19

108 (106) personer, 85 (86) män och 23 (20)

mål gäller för 2012. Alla medarbetare omfattas av

hyresintäkterna bedöms som liten, på grund av att

följen omsätts i ett ofördelaktigt ränteläge ska

och  21.

kvinnor. Alla arbetade heltid. Medelåldern

en vårdförsäkring som innebär snabb tillgång till

Specialfastigheter har, för branschen, långa hyres-

var 48  (49)  år. För kvinnor 45 (44) år och män

vård och troligen även en snabbare återgång i tjänst

kontrakt och låg vakansgrad. Riksbanken sänkte

49  (50)  år.

efter  sjukdom. Riktlinje kring hantering av missbruks-

reporäntan den 20 december till 1,75 % och kommer

problem på arbetsplatsen finns. Närmaste chef är

troligen att fortsätta med sänkningar under 2012

ansvarig för att på ett tidigt stadium uppmärksamma

eftersom konjunkturutsikterna i omvärden försvagas

Känslighetsanalys

och vidta åtgärder vid misstanke

och svensk ekonomi bromsar in.

Variabel	Förändring	Resultatpåverkan på årsbasis, Mkr
Hyresintäkter

+/- en procent

13,9

Specialfastigheter har i sin finanspolicy och finans

Fastighetsdrift och media exkl el

+/- en procent

2,7

Investeringar

strategi målsättningen att balansera de finansiella

Underhållskostnader 1)

+/- en procent

2,2

Hälsa och säkerhet

Koncernens investeringar i projekt uppgick under

riskerna med en kostnadseffektiv finansiering.

Ränta

1%-enhet

23

Central arbetsmiljökommitté

perioden till 821 (851) Mkr. Förvärv av fastigheten

För att undvika risken att en orimligt stor del av

Marknadsräntor, derivatinstrument 2)

1%-enhet

62

40–49  år i region Mitt och Öst var 1,9 (0,97

Många medarbetare arbetar i miljöer som ur

Bulten 2 i Åstorp gjordes genom bolag med ett

låneportföljen omsätts i ett ofördelaktigt ränteläge

Kalkylränta

3)

+ 0,25 %-enhet

-265

region Mitt, i övriga enheter ingen personal

arbetsmiljöperspektiv är speciella och där ökad risk

fastighetsvärde om 78 Mkr. Fastigheten Kramfors

ska portföljen ha en jämn räntebindningstid, enligt

Kalkylränta 3)

- 0,25 %-enhet

194

omsättning) %. I övriga enheter ingen personal

för spridning av till exempel stelkramp och gulsot

Sandö 1:4 förvärvades under året.

en fastställd normportfölj. Specialfastigheter har

Direktavkastning 3)

+ 0,25 %-enhet

-329

omsättning inom åldersgruppen under 2011.

föreligger. Vi arbetar systematiskt för att säkerställa

med sin höga kreditvärdering god tillgång till

Direktavkastning 3)

- 0,25 %-enhet

262

tappa ovärderlig kompetens och erfarenhet.

Den totala personalomsättningen under 2011 var
8,5  (5,8) % räknad på antal personer som slutat under 2011, 9 personer, i förhållande till bemanning i
början av året, 106 personer.
l	Personalomsättning 2011 i åldersgruppen

l	Tidsbegränsade anställningar.

3 personer, alla män varav en arbetade deltid.
l	Inhyrd personal

30–39  år i Centrala enheter var 0,94 (0 i

5 (4) personer, 2 män och 3 kvinnor, alla

samtliga enheter) %. I  övriga enheter ingen

arbetade heltid.

personalomsättning inom åldersgruppen
under  2011.
l	Personalomsättning 2011 i åldersgruppen

om missbruksproblem.

arbetsmiljön för samtliga medarbetare och ersätter

Avyttringar

kapitalmarknaderna. Kreditlöftena uppgår totalt till

Inflation

i  region Syd var 0,94 (0,97 region Syd, i övriga

alla kostnader för vaccinationer som är betingade av

Försäljning av fastigheterna Eldsund 6:5 och Mässen

4 500 Mkr.

Inflation 3)

enheter ingen personalomsättning) %.

tjänsten. Även kostnader för influensavaccin betalas

2 i Strängnäs gjordes genom bolag med ett fastig-

I övriga enheter ingen personalomsättning

av företaget. Arbetsmiljöronder, systematiska under-

hetsvärde om 28  Mkr. Försäljning har skett med ett

I känslighetsanalysen framgår viktiga variablers

inom åldersgruppen under 2011.

sökningar och inventering av arbetsmiljörisker görs

totalt försäljningspris om 3 Mkr avseende:

resultatpåverkan på årsbasis. Förändring i hyres-

l	Personalomsättning i åldersgruppen 50–59 år

74

Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna
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3)

+ 1 %-enhet

2 314

- 1 %-enhet

-2 014

1)

Inkluderar aktiverat underhåll enligt IFRS ,2) Resultatpåverkan avser värdeförändring derivatinstrument

3)

Resultatpåverkan avser värdeförändring förvaltningsfastigheter
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Bolagsstyrningsrapport

Den interna kontrollen drivs inte enbart genom re-

informationskanal för Specialfastigheters arbets-

Internrevision

inom affärsplanering, ekonomiska kalkyler, analyser

Kontrollaktiviteter

Årsredovisningslagen (6 kap, 6§) ställer från och

gelverk och anvisningar utan primärt av medarbetare

sätt. Alla interna dokument som styr och hjälper

Ett aktivt kvalitetsarbete är viktigt för den interna

och uppföljningar. Bolaget har en IT-ansvarig som

De aktiviteter som utformas utifrån kontroll-

med 2010 krav på börsnoterade bolag att avge en

på alla nivåer i organisationen. Systemen för intern

verksamheten ingår i vårt ledningssystem och kom-

kontrollen. Under året har kvalitetsrevisioner på

ger stöd i organisationen vad gäller IT-system och

planen syftar till att hantera väsentliga risker som

bolagsstyrningsrapport. Specialfastigheters ägare

kontroll av den finansiella rapporteringen syftar till

pletterar varandra. Systemet visar vårt systematiska

ledningssystemet genomförts av Specialfastigheters

tillgängligheten till dessa samt kontroll och säkerhet

identifierats i riskanalysen. Styrelsen och ledningen

har ställt motsvarande krav varför Specialfastig

att ge en rimlig säkerhet av att företagets externa

arbetssätt baserat på gemensamma processer, och

internrevisorer inom alla regioner. Som ett led i vårt

över behörighetsstrukturer med mera i systemen.

informeras om efterlevnaden av styrande dokument,

heter avger bolagsstyrningsrapport. Special

rapportering är fullständig och korrekt. Målen för de

skapar en tydlig plattform som ökar möjligheten

förbättringsarbete genomförs ledningens genom-

fastigheter Sverige AB:s bolagsstyrningsrapport är

interna kontrollerna är att de ska begränsa riskerna

att ständigt förbättra vårt arbete.

gång. Där redovisas vilka interna revisioner som har

Genom god etik och moral skapas trovärdighet,

ten i kontrollstrukturerna av de interna revisorerna

en del av den legala årsredovisningen och granskas

för oegentligheter och att sådana fel uppstår som

genomförts under året samt vilka avvikelser och

både inom företaget och ut mot hyresgäster och

tillsammans med interncontrollern. Interna revisioner

därmed av revisorerna enligt Aktiebolagslagen (9

skulle påverka synen på, eller bedömning av, företa-

Under 2011 har ett nytt ledningssystem arbetats

förbättringar som våra revisorer har påträffat.

samhälle. Varje enhetschef har ansvar för att vårt etik

i ledningssystemet utförs i hela organisationen varje

kap, 31§).

gets ekonomiska resultat och ställning, förmåga att

fram för att processorientera verksamheten. Hela

och moralprogram efterlevs. I vår omvärld har de

år, med fokus på olika processer.

uppfylla uppsatta verksamhetsmål och/eller ägarens

organisationen har varit delaktiga i någon av de

Inom Specialfastigheter finns 13 utbildade

senaste åren pågått utredningar som gjort dessa frå-

Utöver de regler som följer av lag tillämpar

förväntningar på företaget. Det är därför viktigt att

workshops som genomförts för att kartlägga våra

internrevisorer. De interna revisorerna genomför

gor än mer aktuella. De utredningar som genomförts

I Kompassen finns våra processer som visar hur vi

Specialfastigheter Svensk kod för bolagsstyrning,

den interna kontrollen över finansiell rapportering

processer och tydliggöra våra roller. Under hösten

kvalitetsrevisioner på Kompassen utifrån en av

under året har inte visat på några fall av korruption

ska arbeta, vilket bidrar till ett gemensamt arbets-

Koden (www.bolagsstyrning.se). Koden följs från

anpassas till bolagets riskbedömning.

har processägare utsetts för respektive huvudpro-

Vd beslutad revisionsplan. Processerna och dess

inom företaget. Specialfastigheter tillämpar lagen

sätt. Specialfastigheters dokumenterade ansvars-

cess och de kommer nu att ta över ansvaret att

rutiner granskas för att se hur väl dessa fungerar och

om offentlig upphandling (LOU) och har implemen-

fördelningar samt besluts- och attestordning

Styrelsen gör bedömningen att Specialfastigheter

driva arbetet med ständiga förbättringar i våra

efterlevs. Under 2011 har processerna Verksamhets-

terat ett inköpssystem, för att ytterligare effektivi-

genomsyrar alla våra processer. I våra datasystem

har en genomarbetad ekonomi- och finansiell styr-

processer. Vårt nya ledningssystem ”Kompassen”

styrning, Säkerhet, Marknadsföring/kommunikation,

sera och förtydliga inköpsprocessen.

utformas IT-kontroller som stödjer processerna och

ning och intern kontroll.

lanserades vid årsskiftet 2011/2012.

Drift, U
 nderhåll, Projekt, Inköp och Krishantering

och med den tidpunkt när respektive kodbestämmelse aktualiseras första gången.

För oss på Specialfastigheter är det viktigt att hela
tiden förbättra vår öppenhet och transparens, vårt

den interna kontrollen. Internt finns också upprät-

reviderats. En av internrevisorernas viktiga uppgifter

Riskbedömning

tade och fungerande rapporteringsrutiner.

systematiska styrelsearbete och utvärderingen av

Kontrollmiljön

Kompassen byggs upp av en huvudprocesskarta.

handlar om att sprida en fördjupad kunskap kring

Bedömning av riskerna för felaktigheter i den

styrelsens arbete.

Basen för den interna kontrollen avseende den finan-

Huvudprocesserna är indelade i ledningsprocesser,

Kompassen internt, samt att rapportera vad som be-

finansiella rapporteringen, görs av styrelsen, av

Kontrollaktiviteter kommer att genomföras i de

siella rapporteringen är den kontrollmiljö som utgörs

kärnprocesser och stödprocesser. Ledningsproces-

höver förbättras. De utgör en viktig del i den lärande

företagsledningen och av enheterna. I riskanalysen

processer som anges i internkontrollplanen. Syftet

Beskrivning av intern kontroll och riskhante-

av kultur, organisation, beslutsvägar, befogenheter

serna beskriver de processer som övergripande

organisationen och i att säkerställa arbetet med

gäller det att identifiera processerna där risken för

är att utveckla processerna och förebygga samt att

ring avseende den finansiella rapporteringen

och ansvar, som dokumenteras och kommuniceras i

styr och mäter vår verksamhet. Kärnprocesserna

ständiga förbättringar. Interncontrollern ansvarar för

väsentliga fel i den finansiella rapporteringen är

upptäcka och korrigera eventuella fel och avvikelser.

styrande dokument såsom företagspolicys, riktlinjer,

beskriver och styr Specialfastigheters huvudupp-

internrevisionen av Kompassen.

som störst.

Denna beskrivning har upprättats i enlighet med

manualer och koder. Specialfastigheters arbete med

gift, fastighetsförvaltning, samt våra processer för

Årsredovisningslagen och Koden, och är därmed

intern kontroll syftar till att identifiera, värdera och

marknadsföring, avtal, projekt och utveckling av

Organisation och struktur

Riskanalyser genomförs varje år i samband med af-

Bolagets informations- och kommunikationsvägar

avgränsad till hur den interna kontrollen avseende

minimera risker i verksamheten. Arbetet innefattar

produkter och tjänster. Stödprocesserna beskriver

En central del av den interna kontrollen utgörs

färsplanearbetet. Styrelsen fastställer förutsättning-

gör de styrande dokumenten, i form av interna

den finansiella rapporteringen är organiserad. Den

såväl förebyggande som kontrollerande delar och

företagets interna stöd till kärnprocesserna.

av tydlighet avseende organisation, beslutsvägar,

arna för riskanalyserna i riktlinjerna till arbetet med

riktlinjer och instruktioner avseende den finansiella

övergripande organisationen för bolagsstyrning

vilar på en sund företagskultur; på att människor vill

befogenheter och ansvar. Dessa dokumenteras

affärsplanen. Alla enheternas riskanalyser granskas

rapporteringen, tillgängliga och kända för berörd

inklusive roller och ansvar beskrivs under övriga

göra rätt, och på företagsgemensamma värderingar.

Att leda verksamheten med hjälp av ett lednings-

i styrande dokument såsom ägarens riktlinjer,

och analyseras och bedömningen av risker görs

personal.

system innebär ett fokus på kunder (externa

företagsövergripande policys, interna riktlinjer och

sedan utifrån ett företagsperspektiv. I affärsplanen

avsnitt i bolagsstyrningsrapporten. Bolagsstyr-

Information och kommunikation

ningsrapporten innehåller förutom information om

Ansvaret för att upprätthålla en effektiv kontrollmiljö

och interna), processorientering och begreppet

instruktioner. Dessa styrande dokument är exem-

för 2012–2016 har riskbedömningen gjorts med en

Specialfastigheters intranät innehåller informa-

styrelse och bolagsledning även beskrivningar av

och det löpande arbetet med intern kontroll och

”ständiga förbättringar”. Att fastställa, förstå och

pelvis ansvarsfördelningen mellan styrelsen och Vd,

koppling till hållbarhetsperspektiven ekonomiskt-,

tion för att snabbt kommunicera och informera

styrelsens arbetsformer, bolagets uppförandekod,

riskhantering är i arbetsordningen mellan styrelsen

hantera samverkande processer som ett system,

attestinstruktion samt handböcker och instruktioner

miljömässigt- och socialt ansvar.

alla medarbetare om nya regler och riktlinjer med

samt att styrelsen och bolagsledning har implemen-

och Vd, delegerat till Vd. Under året har inga över-

medverkar till effektivitet i målstyrningen. Led-

för de olika enheternas arbete inom bolaget. De

terat kontrollstrukturer, som syftar till att säkerställa

trädelser av lagar eller bestämmelser identifierats.

ningssystemet tydliggör ansvar och roller och inne-

styrande dokumenten inom bolaget är kopplade till

Under 2012 kommer processer att granskas av

sammanträder regelbundet. Genom förvaltningsled-

mera. Verksamhetsledning och förvaltningsledning

håller rutiner för interna revisioner, rapportering av

Kompassen som finns tillgängligt för alla anställda

de interna revisorerna enligt den internrevisionsplan

ningen kan medarbetarnas rekommendationer och

Företagsövergripande policys beslutas av sty-

förbättringsförslag, avvikelserapportering, bedöm-

via Specialfastigheters intranät. Utöver den lagstad-

som fastställs av Vd. Arbetet med att förtydliga och

idéer föras vidare till verksamhetsledningen. Internt

Styrelsens redogörelse för den interna styrningen

relsen och uppdateras minst en gång per år.

ning av leverantörers ekonomiska status etc.

gade revisionen genomför externa revisorer special

renodla interna riktlinjer och instruktioner kommer

finns många olika forum och grupper där information

och kontrollen baseras på ramverket COSO (The

Interna riktlinjer och instruktioner uppdateras och

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att

granskningar exempelvis av projektredovisningen på

att fortsätta. Uppföljning kommer att ske av proces-

sprids och diskuteras, så som exempelvis workshops,

Committee of Sponsoring Organizations of the

kommuniceras löpande via vårt ledningssystem.

verksamheten ska certifieras enligt ISO 27001 un-

regionnivå. Inom organisationen finns en intern-

serna ”hantera leverantörsfakturor” samt ”hantering

interna konferenser på företagsnivå och regionnivå.

der 2012. Kraven implementeras i våra processer

controller som tillsammans med internrevisionen

av moms”. Fördjupad granskning av representation

Alla medarbetare har ett ansvar att ha kunskap om

i Kompassen.

arbetar aktivt med att tillse att lagar, förordningar

och attester kommer att genomföras.

gällande lagar och regler och att agera enligt våra

en finansiell rapportering.

Treadway Commission) och beskriver på ett övergri-

76

processbeskrivningar och policys samt effektivite-

pande sätt hur den interna kontrollen är organise-

Ledningssystem

rad för bolaget.

Vårt ledningssystem är en viktig del i vår kon-

och interna regler samt god sed efterlevs, samt en

trollmiljö. Systemet är en beskrivning av och en

chef för redovisning och controlling som ger ett stöd
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Genom analyser och avstämningar av den interna

Ägarförvaltning och bolagsstämma

Bolagsordning

oberoende i förhållande till större ägare ska redo-

Styrelsearbetet sker i enlighet med den arbetsordning

visas enligt Koden, syftar i huvudsak till att skydda

som årligen fastställs vid styrelsens konstituerande

bland annat med avseende på avvikelser från

Statens ägarförvaltning och tillämpning av svensk

reglering av aktieinnehav per aktieägare i bolags

Styrelsens sammansättning

minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt

styrelsesammanträde som följer efter årsstämman.

godkända planer och tidigare års utfall, säkerställs

kod för bolagsstyrning

ordningen. Bolagsordningen saknar särskilda

Specialfastigheters styrelse ska enligt bolagsordning-

helägda bolag samt i delägda bolag med få delä-

Arbetsordningen reglerar besluts- och attestord-

att den finansiella rapporteringen avseende bolagets

Specialfastigheter Sverige AB är ett svenskt publikt

bestämmelser om tillsättande och entledigande av

en bestå av lägst tre och högst tio ledamöter valda av

gare saknas dessa skäl för att redovisa oberoende.

ningen inom bolaget, styrelsens mötesordning,

intäkter och kostnader följer interna riktlinjer

aktiebolag som ägs till 100 % av den svenska staten.

styrelseledamöter samt om ändring av bolags

bolagsstämman. De anställdas organisationer har rätt

och instruktioner.

Ägarens styrning av Specialfastigheter sker via

ordningen.

att utse totalt två ordinarie ledamöter och två supple-

Styrelsens arbete

mellan styrelsen, styrelsens ordförande och Vd samt

anter. Styrelsens ledamöter väljs för ett år i sänder.

Styrelsen ansvarar för att företaget sköts enligt de

styrelsens utskott. Bolaget har ett stort ansvar vad

ramar lagstiftningen ger och i enlighet med ägarens

gäller frågor som rör hållbar utveckling avseende

Styrelsen biträds av bolagets ekonomi- och finans-

långsiktiga intressen. Styrelsen är ytterst ansvarig

ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvar.

chef som styrelsesekreterare.

för bolagets organisation och förvaltning.

redovisningen på olika nivåer i organisationen,

Då staten är ensam ägare av bolaget finns ingen

bolagsstämman, styrelsen och Vd i enlighet med
I arbetsordningen regleras Vd:s rapportering av den

aktiebolagslagen, bolagsordningen och de anvis-

interna kontrollen till styrelsen.

ningar i form av statens ägarpolicy och andra rikt
linjer som regeringen beslutar (www.regeringen.se).

Uppföljning

Bolagsordningen fastställs utifrån ägarens direktiv.

Bolagsstämma

rapporteringsinstruktion samt arbetsfördelningen

Styrelsens arbete inriktas mot strategiska frågor som

Specialfastigheters högsta beslutande organ

Budgeten beslutas varje år av styrelsen som erhåller

Koden som ska tillämpas av bolag på Stockholms-

är bolagsstämman. På årsstämman som hålls

Nyvalda styrelseledamöter introduceras i företagets

De viktigaste styrande dokumenten är:

ekonomiska rapporter och avstämningar minst en

börsen har av ägaren angivits vara en del av reger-

inom fyra månader från räkenskapsårets utgång,

verksamhetsinriktning, marknad, policys och system

l

bolagsordning

finans och ekonomi, större investeringar, risker, per-

gång per kvartal i samband med kvartalsrapportering-

ingens ramverk för ägarstyrning som kompletterar

behandlas bolagets utveckling och beslut fattas

för intern kontroll och riskhantering.

l

ägarens information till styrelsen för Special-

sonal och ledarskap, kontroll och effektivitet, hållbar

en. Styrelsen träffar revisorerna vid ordinarie höstmöte

statens ägarpolitik. I vissa frågor har Regeringskans-

i ett antal centrala ärenden såsom val av styrelse

fastigheter Sverige AB vid bolagsstämma

utveckling samt belopp för högsta låne- och derivatvo-

och slutrevision samt vid behov. Detta sker både

liet funnit skäl att komplettera eller uttolka Kodens

och revisorer, fastställande av bolagets balans- och

Specialfastigheters styrelse bestod under 2011 av

l

statens ägarpolitik, viktiga policyfrågor

lym. Styrelsen tillsätter Vd och godkänner eventuella

med och utan ledningens närvaro. I  affärsplane- och

regler på sätt som närmare beskrivs i regeringens

resultaträkningar, beslut om disposition av vinst

åtta ledamöter valda av bolagsstämman samt två

och riktlinjer

väsentliga uppdrag som Vd har utanför bolaget.

bokslutsprocessen genomför ledningen regelbundna

ägarförvaltning. Specialfastigheter följer Koden i en-

medel, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och Vd.

ordinarie ledamöter och en suppleant utsedda av

regionbesök med avstämningar och uppföljningar av

lighet med Regeringskansliets uttolkning dock med

Årsstämman fattar även beslut om förändringar

arbetstagarorganisationerna. Vid årsstämman den

arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd,

Styrelsens ersättning

verksamheten. För att säkerställa en enhetlig finansiell

undantag för vissa, nedan angivna, avvikelser:

i  bolagsordningen.

26 april omvaldes styrelseledamöterna Sven Lande-

instruktion för ekonomisk rapportering och

Efter förslag från ägaren beslutade årsstämman

lius (styrelseordförande), Christel Armstrong-Darvik,

policys antagna av styrelsen

att, för tiden intill nästa årstämma hållits, arvode till

rapportering finns en fastställd rapportplan.

l

verksamhetsinriktning, väsentliga policys, marknad,

arbetsordning för styrelsen, instruktion för

Ägarens riktlinjer innebär att de kodregler som

Styrelsen föreslår årsstämman riktlinjer för ersättning

Jan Berg, Marianne Förander, Nina Linander, Carina

berör beredningen av beslut om tillsättningen

till ledande befattningshavare för beslut, samt redo-

Wång och Per-Håkan Westin. Birgitta Böhlin valdes

Under 2011 har styrelsen haft 1 konstituerande

per år och till styrelseledamöterna med 95  000

av styrelseledamöter och revisorer ersätts med

visar om tidigare beslutade riktlinjer har följts eller

in som ny ledamot. Valda ledamöter av arbets-

möte samt 10 ordinarie styrelsemöten. Styrelse-

kronor per år och ledamot. Arvode utgår inte till

inte och skälen för en eventuell avvikelse. Bolags-

tagarorganisationerna var Lena Nibell (ordinarie)

ledamöterna var närvarande på styrelsemöten

ledamot som är anställd vid regeringskansliet.

företagen.

stämman har inte bemyndigat styrelsen att besluta

från Unionen och Björn Sundström (suppleant) från

under 2011 enligt följande:

Arvode utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Lämnar styrelseordföranden sitt uppdrag under

att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna

Akademikerföreningen. Roger Törngren valdes in

dessa. Resultatet av de granskningar, uppföljningar

mandattiden ska ägaren snarast välja ny

aktier. Specialfastigheter kallar till årsstämma tidigast

som ordinarie arbetstagarrepresentant från SEKO.

Närvaro

och riskanalyser som görs av interncontroller

ordförande på en extra bolagsstämma. Styrelsen

sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Information om ersättning till styrelseledamöterna

Sven Landelius, ordf		

11

Styrelsens arbete blir årligen föremål för utvärdering.

rapporteras varje år till Vd. I den interna revisionen

utser inte ordförande inom styrelsen, så som

I samband med tredje kvartalsrapporten, normalt

som beslutades på bolagsstämman 2011 finns i

Christel Armstrong-Darvik		

11

2011 års arbete utvärderas vid årsskiftet 2011/2012.

av ledningssystemet, dokumenteras revisions

Koden föreskriver.

i slutet av oktober, informerar bolaget om tid och

årsredovisningen, not 7.

Jan Berg		

11

Resultatet av utvärderingen diskuteras och åter

rapporter löpande och avrapporteras av chef för

Styrelseledamöters oberoende i förhållandet till

plats för årsstämman på bolagets hemsida.

l

Uppföljning av avslutade investeringsprojekt presenteras löpande för styrelsen under året. Bolagets
externa revisorer rapporterar löpande till ledningen

	en särskild process för de statligt ägda

resultatet av de granskningar som genomförts, de
åtgärder som ska vidtas och statusen avseende

l

l

staten som större ägare redovisas enbart i

verksamhetsstöd till verksamhetsledningen.

styrelseordföranden ska utgå med 190 000 kronor

Styrelsens utvärdering av eget arbete

Birgitta Böhlin 		8
1)

Bolagsstämmovalda ledamöter

Marianne Förander 2)		9

Presentation av styrelse återfinns på sida 82.

Nina Linander		

11

rapporteras till ägaren.

Styrelsens utvärdering av Vd

relevanta börsnoterade företag.

Årsstämman 2011 hölls den 26 april. Årsstämman

Vid bolagsstämman har riksdagsledamöter

var öppen och allmänheten inbjöds att närvara,

Specialfastigheter har ingen internrevisionsfunktion

möjlighet att närvara och allmänheten bör

tillsammans med andra särskilt inbjudna personer

Krav på oberoende

Björn Sundström 4)		11

enligt Koden 7.4. Styrelsen bedömer att den uppfölj-

bjudas in att närvara.

som riksdagens ledamöter, kunder och övriga

Skälen till att staten inte redovisar styrelseleda

Roger Törngren 5)		8

Styrelsens arbete i utskott

intressenter, som under stämman gavs möjlighet att

möters oberoende i förhållande till staten, när staten

Per-Håkan Westin		

11

Revisionsutskott

Carina Wång		

10

Styrelsen har beslutat att inte inrätta ett revisions-

Internrevision

l

ning som redovisas enligt denna skrivelse i kombina-

Lena Nibell 3)		10

tion med de externa revisorernas granskning är

Det främsta skälet för dessa avvikelser mot Koden

ställa och få svar på frågor. Ägaren representera-

är en så kallad större ägare, är som följer: Statens

tillräcklig för att säkerställa att den interna kontrollen

är att Specialfastigheter endast har en ägare medan

des av ämnessakkunnige Leif Ljungqvist, Finans

ägarpolitik klargör att nomineringar till styrelsen

avseende den finansiella rapporteringen är effektiv.

Koden huvudsakligen riktas mot noterade företag

departementet.

med ett spritt ägande.
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Styrelsens sammansättning och arbetssätt

Styrelsen utvärderar årligen Vd:s arbete.

utskott, istället fullgör styrelsen de uppgifter som

offentliggörs enligt Kodens riktlinjer med undan-

1

Invald vid årsstämman i april 2011

enligt Koden ankommer på revisionsutskottet.

tag för redovisning av oberoende i förhållande till

2

Utträdde ur styrelsen 2012-01-16

De frågor som ett revisionsutskott har att hantera

Den internrevision som finns beskriven i denna

Årsstämma 2012 kommer att hållas den 19 april.

större ägare. Skälet till att bolag ska ha minst två

3

Arbetstagarrepresentant

bedöms kunna hanteras på bästa sätt i styrelsen

rapport avser enbart revision av bolagets

Dokument inför och protokoll från årsstämman

styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till

4

Suppleant för arbetstagarrepresentant

i plenum och som en ständigt återkommande

ledningssystem.

2012 kommer att återfinnas på bolagets hemsida.

större aktieägare och att samtliga styrelseledamöters

5

Arbetstagarrepresentant från och med april 2011

punkt på styrelsens agenda. Styrelsens storlek,
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å r s r e d o v i s n i n g f ö rvaltningsber ä ttelse

sammansättning och sammanträdesordning gör

När processen avslutas ska gjorda nomineringar

Ledamöternas närvaro:

offentliggöras enligt Koden. Genom detta en-

Under år 2011 har styrelsen bland annat behandlat:

och effektivt sätt och innebär dessutom att hela

Januari		Utvärdering av styrelse och Vd. Internkontrollrapportering och utvecklingsfrågor.

styrelsen har full insyn i och tar aktivt del i dessa

Februari

Revisorernas iakttagelser och bedömningar av bolagets och koncernens verksamhet och

Närvaro

viktiga uppgifter.

		

finansiella rapporter 2010. Beslut om bokslutsrapport för 2010 inkl utdelningsförslag. Beslut

Nina Linander, ordf		

3

beskrivning av nomineringsprocessen framgår av

		

om justering av finanspolicy.

Carina Wång		

3

regeringens ägarförvaltning.

Jan Berg		

3

Ersättningsutskott

Mars	Beslut om årsredovisning 2010. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande

hetliga och strukturerade arbetssätt tillförsäkras
kvalitet i hela nomineringsarbetet. En närmare

Revisorer

befattningshavare. Kallelse till årsstämma. Beslut om fastighetsförsäljning.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott i vilket
ingår fyra av styrelsen utsedda styrelseledamöter.

April

Konstituerande av styrelsen och fastställande av policys, instruktioner samt styrelsens

Efter förslag från ägaren beslutade årsstämman

Utskottet biträds av Specialfastigheters Vd samt

		

arbetsordning inkl Vd-instruktion och besluts- och attestordning. Fastställande av delårsbokslut,

att, för tiden intill nästa årstämma hållits, arvode

Ansvaret för val av revisorer för företag med statligt

Personalansvarig (sekreterare). Ersättningsutskot-

		

prognos för året och delårsrapport. Strategifrågor kring fastighetsutveckling och organisation.

för arbete inom finansutskottet ska utgå med

ägande ligger hos ägaren. Specialfastigheter biträ-

tets huvudsakliga uppgifter är att bereda frågor

Maj		

Beslut om fastighetsförvärv.

20  000  kronor per år och ledamot.

der ägaren vid framtagandet av utvärdering, förslag

om ersättningar, ersättningsprinciper och övriga

Juni

Strategidiskussioner kring affärsplan och utredningen om statens fastighetsförvaltning. Beslut

anställningsvillkor för bolagsledningen. Vidare skall

		

om fastighetsförvärv. Beslut om kreditramar. Strategidiskussioner kring kund-

Verkställande direktören

i upphandlingsprocessen från upphandlingskriterier

utskottet följa och utvärdera tillämpningen av de

		

och medarbetarundersökningar.

Presentation av Vd, se sid 84.

till urval och utvärdering. Då processen avslutas ska

riktlinjer för ersättningar till ledande befattnings

Juli		

Fastställande av delårsbokslut, prognos för året och delårsrapport. Beslut om fastighetsför-

havare som årsstämman fattat beslut om samt

		

värv och remissvar gällande utredningen om statens fastighetsförvaltning.

Vd ska tillse att styrelsen får rapport om utveck-

enligt Kodens riktlinjer. Det slutliga beslutet fattas

gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i

September

Strategimöte avseende personalfrågor (inkl löner och ersättningar, rekryteringar, könsfördel-

lingen av Specialfastigheters verksamhet, däribland

av ägaren på årsstämman. Deloitte AB med Peter

bolaget. Utskottet skall protokollföra sina möten och

		

ning och etnisk mångfald). Omvärlds- och marknadsanalys. Internkontroll och riskanalys.

utvecklingen av bolagets resultat, ställning och

Gustafsson som huvudansvarig revisor valdes vid

protokollen skall delges styrelsen.

		

Fastighetsförsäljningar och förvärv samt investeringsprojekt. Fastställande av förutsättningar

likviditet samt information om de större projektens

årsstämman 21 april år 2008 som Specialfastigheters

		

för affärsplanen.

status samt viktiga händelser. Rapporteringen ska

revisor för en period av fyra år fram till årsstämman

Styrelsens ordförande är ordförande i ersättnings-

Oktober

Fastställande av delårsbokslut, prognos för året och delårsrapport. Revisorernas rapport från

vara av sådan beskaffenhet att styrelsen kan göra en

som hålls år 2012. Vid sidan av Specialfastigheter har

utskottet. Övriga tre ledamöter är utsedda av

		

den löpande förvaltningen. Hållbarhetsredovisning och fastighetsutveckling.

välgrundad bedömning.

Peter Gustafsson revisionsuppdrag för bland annat

styrelsen. Protokoll från ersättningsutskottets möten

December

Beslut om affärsplan och budget 2012–2016. Styrelse- och Vd-utvärdering. Fastighets-

delges styrelsen. Löner och övriga förmåner till

		

och kundstrategi, Finansieringsfrågor.

medarbetare i företagsledande ställning ska vara

till revisor och arvodering. Ägaren följer alla stegen

förslag till tillsättning av revisorer offentliggöras

LKAB, Ledstiernan, Connecta, Alpcot Agro, Ekman,

Valberedningen och dess sammansättning

Semcon, Göteborgs Hamn och Göteborgs Kom-

Valberedningen är i första hand ett organ för aktie

munala Förvaltnings AB. Peter Gustafsson är född

konkurrenskraftiga och rimliga. Ersättningen ska

Övriga frågor	Övriga ärenden som har behandlats under 2011 var bland annat organisationsfrågor, riskunder året
		hantering, extern rapportering, affärsstrategier, kapitalstruktur, finansiering, upphandlings-

ägare att bereda beslut i tillsättningsfrågor. För de

1956. De av årsstämman valda revisorerna genomför

inte vara löneledande. Detta säkerställs genom

		

av staten helägda bolagen ersätter följande princi-

årligen en granskning av den interna kontrollen.

jämförelser mot andra relevanta bolag. Lönerna ska

per Kodens regler som berör beredningen av beslut

Minst två gånger om året rapporterar huvudansvarig

vara individuella, resultatorienterade och spegla det

om tillsättning av styrelseledamöter och revisorer:

revisor till styrelsen. Utöver ordinarie revision utför

frågor och kvalitetssystem.

ansvar som arbetet medför. I bolaget förekommer ej

Utskottet har under 2011 haft 2 ordinarie möten.

Finansutskott

rörliga ersättningar eller någon form av incitaments-

Ledamöternas närvaro:

Styrelsen har utsett ett finansutskott i vilket ingår

enhetliga och gemensamma principer för en

tre av styrelsen utsedda styrelseledamöter. Utskot-

strukturerad nomineringsprocess. Syftet är att

Översiktlig granskning av Specialfastigheters håll-

tet biträds av Specialfastigheters Vd, Ekonomi- och

säkerställa en effektiv kompetensförsörjning till

barhetsredovisning utförs 2011 enligt uppdrag av

program. Vd har en premiebestämd pension.
Närvaro
Pensionsvillkor för övriga ledande befattningshavare

Sven Landelius, ordf		

2

följer ITP-plan. För utbetalda löner och ersättningar

Christel Armstrong-Darvik		

2

se not 7. Bolaget följer ägarens Riktlinjer för anställ-

Marianne Förander		

2

ningsvillkor för ledande befattningshavare i företag

Nina Linander		

2

med statligt ägande. Inför årsstämman har förslag
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Utskottet har under 2011 haft 3 ordinarie möten.

att frågorna kan hanteras på ett heltäckande

l

För de av staten helägda bolagen tillämpas

bolagens styrelser.

Ernst & Young. Redovisningen är bestyrkt av Göran

Nomineringsprocessen drivs och koordineras

Tyréus, auktoriserad revisor och Pia Bäckman,

Styrelsen skall årligen utse ett finansutskott.

av enheten för statligt ägande inom

specialistmedlem i Far.

Utskottets uppgift är att bereda ärenden såsom

Finansdepartementet.

finanschef samt Finansförvaltaren (sekreterare).
l

finanspolicy, ränte- och kapitalbindningsstrategi,

l

En arbetsgrupp analyserar kompetensbehov

lämnats att det inte ska ske några förändringar i

Efter förslag från ägaren beslutade årsstämman

strategitester, nya finansiella instrument eller

utifrån företagets verksamhet, situation och

riktlinjerna för bestämmande av lön och ersättningar

att, för tiden intill nästa årstämma hållits, arvode

redovisningskrav, utveckling av rapporter, större

framtida utmaningar samt respektive styrelses

till ledande befattningshavare.

för arbete inom ersättningsutskottet ska utgå med

upphandlingsärenden, normportfölj och benchmark.

sammansättning. Därefter fastställs eventuella

10  000 kronor per år och ledamot. Arvode utgår inte

Utskottet ska i vissa fall ge stöd till finansfunktionen

rekryteringsbehov och rekryteringsarbetet inleds.

till ledamot som är anställd vid regeringskansliet.

i taktiska beslut i samband med konjunktur- och
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Deloitte årligen granskningar på regionkontor.

l

Urvalet av ledamöter görs utifrån en bred

kreditmarknadsbedömningar och upphandlingar.

rekryteringsbas. Varje styrelse sammansätts så att

Utskottet skall rapportera och protokollföra sina

balans uppnås avseende bakgrund, kompetens

möten och protokollen skall delges styrelsen.

område, erfarenhet och könsfördelning.

Kriminalvårdsanstalten
Hällby.
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å r s r e d o v i s n i n g styrelsen

STYrelsen
Sven Landelius, styrelseordförande
Egen konsulterande verksamhet
Invald 2007

Jan Berg
Egen konsulterande verksamhet
Invald 2009

Birgitta Böhlin
Egen verksamhet
Invald 2011

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande, European Spallation
Source ESS AB. Ledamot, Infranord AB

Övriga styrelseuppdrag:
Almi Företagspartner AB
Agenta Investment Management AB

Tidigare yrkeserfarenheter:
Vd, ÖresundsbroKonsortiet.
Vd, Svensk-Danska, Broförbindelsen AB.

Tidigare yrkeserfarenheter:
Styrelseordförande, Securum International.
Kreditchef, Venantius AB. Projektansvarig,
Securum AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande
Apoteksgruppen, Lernia, Mittuniversitetet,
ledamot, AFA Försäkring, Försäkringskassans insynsråd, Nationella rådet för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet

Utbildning: Civilingenjör LTH, Tekn.Dr.h.c
Födelseår: 1946

Utbildning: Civilingenjör CTH
Födelseår: 1953

Tidigare yrkeserfarenhet: Vd, Samhall AB.
GD, Försvarets Materielverk. Sjukhusdirektör, Huddinge Universitetssjukhus.
Ekonomidirektör, Sveriges Television.
Utbildning: Civilekonom HHG
Födelseår: 1948

Carina Wång
Sr VP, Financial Officer i Micronic
Mydata AB
Invald 2003

Nina Linander
Partner och styrelseledamot Stanton Chase
International
Invald 2006

Björn Sundström
Arbetstagarrepresentant, Akademikerföreningen (Suppleant)
Utsedd 2010

Övriga styrelseuppdrag: inga

Övriga styrelseuppdrag:
Neste Oil Oyj, Awapatent AB

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Tidigare yrkeserfarenheter:
Head of Business, Controlling i Investor
AB. Tf Ekonomi- och finansdirektör, Boliden
AB. Koncerncontroller, Vattenfall AB.
Affärsanalytiker, Telia Networks.

Tidigare yrkeserfarenheter:
Senior Vice President och Finansdirektör,
AB Electrolux. Chef Produktområde El,
Vattenfall AB.

Tidigare yrkeserfarenhet: Projektledare,
Locum AB. Projektledningskonsult, Project
Coordinator AB. Projektingenjör,
Skanska AB.

Utbildning: Civilekonom

Utbildning: MBA, Civilekonom

Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vatten
KTH

Födelseår: 1966

Födelseår: 1959

Födelseår: 1963

Christel Armstrong-Darvik
Vd, Stena Fastigheter AB.
Invald 2005

Marianne Förander
Ämnesråd Finansdepartementet
Invald 2006

Per-Håkan Westin
PH WESTIN Real Management AB
Invald 2008

Övriga styrelseuppdrag:
Svenska Mässan

Övriga styrelseuppdrag:
Akademiska Hus AB, Sveaskog AB,
ordförande i valberedningen SAS AB

Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande Willhem AB, Mengus
Stockholm 2011 AB, White Arkitekter AB,
Citycon Oyj, Arcona Holding AB, Future
Rail Sweden

Tidigare yrkeserfarenheter:
Vd, Fastighets AB Tornet. Vd, SkansTornet AB dotterbolag i Tornetkoncernen.
Regionchef Nordbanken Fastigheter AB.
Projektchef, NCC Fastigheter AB.
Utbildning: Civilingenjör CTH
Födelseår: 1953

Tidigare yrkeserfarenheter:
Kansliråd, Näringsdepartementet.
Revisor, BDO Feinstein Revision.
Revisor, Peters & Co Revision.
Utbildning: Civilekonom
Födelseår: 1967
Utträdde ur styrelsen 2012-01-16

Lena Nibell
Arbetstagarrepresentant, Unionen
Utsedd 2007

Roger Törngren
Arbetstagarrepresentant: SEKO
Utsedd: 2011

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Övriga styrelseuppdrag: Inga

Tidigare yrkeserfarenheter: Konsult
Proffice, konsult WM-data.

Tidigare yrkeserfarenhet:
Drifttekniker, Vasakronan. Drifttekniker,
Byggnadsstyrelsen. Ventilationstekniker/
styr och regler, BPA Vent. Projektprogrammerare, TASAB, Styr och regler.

Utbildning: Gymnasieekonom
Födelseår: 1964

Tidigare yrkeserfarenheter:
Vd, AP Fastigheter AB.
Chef, SJ Fastigheter.
Projektchef, Stockholms Stad.
Utbildning: Civilingenjör KTH
Födelseår: 1946

Utbildning: Styr och regler/driftteknik
Födelseår: 1965

82

S P E C I A L FA 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 1

S P E C I A L FA 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 1

83

å r s r e d o v i s n i n g ledningen

verksamhetsledningen

Peter Karlström, Vd.
Utbildning: Byggnadsingenjör fastighetsekonomi.
Övriga uppdrag: Ordf. Lokalstyrelsen för Swedbank. Ledamot stiftelsen Alfa.
Tidigare yrkeserfarenheter: Vd Henry Ståhl Fastigheter AB, fastighetschef
Henry Ståhl Fastigheter AB, projektledare PRAFA, TP-konsult, projekt
ledare J&W, Mät- och markprojektör J&W, byggnadskonstruktör J&W.

förvaltningsledningEN

Ann-Kristin Landelius, Personalansvarig.

Torbjörn Blücher, Fastighetschef.

Stefan Ljungberg, Chef Projektenheten.

Utbildning: Personalchefsprogrammet hos M-gruppen.

Utbildning: Teknisk byggnadsingenjör.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten.

Tidigare yrkeserfarenheter: Vd-sekreterare och personaladministratör Vasakronan AB och Vasakronan Krim AB, chefssekreterare, ekonomiass, KBS.

Tidigare yrkeserfarenheter: Chef för fastighetsenhet Fortifikationsverket,
fastighetsförvaltare Malmstaden AB Dotterbolag i Tornetkoncernen,
fastighetsförvaltare Prevoluta AB.

Tidigare yrkeserfarenheter: Projektledare Atrium Ljungberg AB,
projektledare TL Bygg AB, projektledare Räddningsverket.

Födelseår: 1947.

Födelseår: 1972.

Födelseår: 1966.

Födelseår: 1954.

Torbjörn Blücher, Fastighetschef.

Henrik Nyström, Chef Verksamhetsstöd.

Jan Larsson, Chef Region Öst.

Bo Gelin, Chef Region Mitt.

Utbildning: Teknisk byggnadsingenjör.

Utbildning: Gymnasieekonom.

Utbildning: Elingenjör.

Utbildning: Driftingenjör fastighetsteknik.

Tidigare yrkeserfarenheter: Chef för fastighetsenhet Fortifikationsverket,
fastighetsförvaltare Malmstaden AB Dotterbolag i Tornetkoncernen,
fastighetsförvaltare Prevoluta AB.

Tidigare yrkeserfarenheter: Inköpschef Partnertech AB, Strategiskt inköp
Ericsson, Strategiskt inköp SAAB Aircraft.

Tidigare yrkeserfarenheter: Chef projekterings- och byggledningsavdelningen Bonnier Fastigheter, SL byggavdelning, Stockholms Energiverk.

Tidigare yrkeserfarenheter: Biträdande driftingenjör vid Byggnads
styrelsen, drifttekniker Vasakronan AB.

Födelseår: 1963.

Födelseår: 1957.

Födelseår: 1967

Hans Hahn, Ekonomi- och finanschef.

Lars Lidén, Chef Verksamhet- och Teknikutveckling.

Petter Lundqvist, Chef Region Nord.

Håkan Ragnhem, Chef Region Syd.

Utbildning: Civilekonom.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten.

Utbildning: Civilingenjör väg- och vatten.

Utbildning: Byggnadsingenjör.

Tidigare yrkeserfarenheter: Ekonomichef Vasakronan AB, Region Sydost,
Vasakronan Krim AB, Prevoluta AB.

Tidigare yrkeserfarenheter: Avdelningschef, byggnadskonstruktion,
kvalitetschef och projektkonsult J&W AB.

Tidigare yrkeserfarenheter: Affärschef NCC Construction AB,
projektledare SWECO, Projektledning AB.

Tidigare yrkeserfarenheter: Regionchef CA Fastigheter AB, avdelningschef på Fastighetskontoret Marks kommun, byggkonsult Stiba AB.

Födelseår: 1953.

Födelseår: 1960.

Födelseår: 1964.

Födelseår: 1956.

Födelseår: 1966.
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å r s r e d o v i s n i n g styrelseordf ö rande har ordet

styrelseordförande
har ordet
I en turbulent tid då de finansiella marknaderna

Vi ser med stort engagemang och stor förväntan

präglats av tilltagande oro, inte minst över den

fram emot att denna översyn kan slutföras och

europeiska statsskuldkrisen, har Specialfastig

att vi i dialog med vår ägare kan se en ny, klar

heter behållit sin starka position. Det målmed-

och tydlig uppdragsbeskrivning växa fram under

vetna arbetet med att ständigt söka förbättringar

2012. De övergripande långsiktiga ekonomiska

och att alltid bli effektivare i ett långsiktigt sam-

målen är en viktig del av denna beskrivning som

spel med bolagets kunder – hyresgästerna – har

ger verksamheten besked om färdriktning.

oförtrutet fortsatt. Vår verksamhetsberättelse för
år 2011 ger en god bild av detta arbete och jag vill

Jag är övertygad om att detta kommer att be-

komplettera med en viktig händelse – en påbör-

tyda att vi med ännu större kraft kan fortsätta

jad diskussion med vår ägare om vårt uppdrag.

vårt arbete framåt! Vi är på rätt väg. Vi har en
stark ekonomi. Vår strategi bygger på öppen-

”Jag är ö
 vertygad om
att detta kommer
att betyda att vi med
ännu större kraft
kan fortsätta vårt
arbete framåt!”
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Specialfastigheter ägs av svenska staten genom

het, nära samarbete och långsiktiga relationer.

Finansdepartementet. Ägaren ställer krav på

Vi vänder oss till hyresgäster med speciella

verksamheten, vilket styr våra mål och strategier.

krav på lokaler och behov av en hög service-

Under året besökte ägaren, genom en delegation

och kvalitetsnivå när det gäller säkerhet, tek-

ledd av Finansmarknadsminister Peter Norman,

niska installationer och miljö. Vi erbjuder ett

bolaget. Vi kunde då ingående redovisa och

utbud av tjänster som formas efter kundernas

diskutera vår verksamhet. Vi konstaterade att

behov. Vi har ett utvecklat ledningssystem –

den marknad där vi bedriver vår verksamhet har

vår kompass. Och vi kommer aldrig att förtröt-

genomgått väsentliga förändringar sedan bola-

tas i vår strävan att söka förbättringar!

gets uppdrag antogs och vi var överens om att
detta uppdrag idag framstår som något otydligt

Våra utmaningar framöver blir inte mindre

och motsägelsefullt.

och det starka engagemang jag upplever runt
styrelsebordet, i bolagsledningen, bland våra

Mot den bakgrunden, och mot bakgrund av

medarbetare och hos våra kunder ger en stark

Ytterligare ett år har lagts till handlingarna

den under året slutförda utredningen ”Staten

tillförsikt inför kommande år!

och det är dags att göra ett nytt bokslut, att dra

som fastighetsägare och hyresgäst”, inledde

de rätta slutsatserna och att enträget fortsätta

Regeringskansliet under hösten 2011 en översyn

Sven Landelius,

arbetet framåt mot de övergripande målen.

av Specialfastigheters uppdrag.

Styrelseordförande
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Flerårsöversikt med definitioner

Definitioner

Koncernens och moderbolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Avkastning på eget kapital, %

stärka sitt varumärke genom att utveckla och öka

Årets resultat i förhållande till genomsnittligt

insatserna inom framförallt säkerhet, fastighetsut-

Förslaget är således försvarligt med hänsyn till kon-

eget kapital.

veckling och energiområdet. För 2012 beräknas

cernens och moderbolagets konsolideringsbehov,

driftöverskottet bli i nivå med, eller något högre än,

likviditet och ställning i övrigt. Detta innebär bland

för 2011.

annat att förslaget ej hindrar bolaget och övriga

Fastighetsrelaterade

2007

2008

2009

2010

2011

Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr

1 209

1 280

1 487

1 686

1 704

981

1 048

1 101

1 120

1 120

99,0

99,0

99,0

98,2

98,6

Lokalarea, kvm/1000
Uthyrningsgrad, %
Investeringar inklusive fastighets-

Direktavkastning, %

678

2 352

2 544

852

901

fastigheter, Mkr

11 6651

12 5301

15 2421

16 1711

17 2301

Balansomslutning, Mkr

12 523

13 808

16 082

16 891

17 663

5 269

4 789

4 772

5 266

5 612

Marknadsvärde förvaltnings-

Eget kapital, Mkr
Finansiellt relaterade

tens art, omfattning, investeringsbehov och risk stäl-

Specialfastigheter kommer under 2012 fortsätta

ler på koncernens och moderbolagets egna kapital.

Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastigheternas genomsnittliga marknadsvärde.

förvärv, Mkr

Framtida utveckling

i koncernen ingående bolag från att fullgöra sina
Specialfastigheters resultatutveckling bedöms bli

förpliktelser på kort och lång sikt.

fortsatt positiv under de närmaste åren. Pågående

Driftöverskott, Mkr

investeringar åtföljs av utökade hyresavtal och fort-

Fritt eget kapital i moderbolaget är:

Intäkter från fastighetsförvaltning minus

satt stabil tillväxt.

Balanserade vinstmedel

fastighetskostnader.

Årets resultat

Händelser efter balansdagen

Summa

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta be-

Redovisat eget kapital.

slut om återbetalning till aktieägaren med 294  800  tkr

Styrelsen och verkställande direktören

genom minskning av aktiekapitalet. Minskningen ska

föreslår att vinstmedlen disponeras

2007

2008

2009

2010

2011

758

-280

416

1 102

936

Årets resultat, Mkr

544

-117

300

804

686

LOA, kvm

föregås av en fondemission på samma belopp, varför

enligt  följande:

Soliditet, %

42,1

34,7

29,7

31,2

31,8

Beräknad uthyrningsbar lokalarea

bolagets aktiekapital förblir intakt.

Till aktieägaren utdelas

Direktavkastning, %

8,2

8,0

8,0

8,3

7,8

Räntetäckningsgrad, ggr

4,7

0,3

2,3

3,6

2,6

4,7

3,7

4,1

3,8

3,1

Överskottsgrad, %

77,0

75,6

76,8

77,7

76,3

Avkastning på eget kapital, %

11,0

-2,3

6,5

17,4

13,5

Avkastning på totalt kapital, %

8,0

0,8

4,9

9,2

8,8

Kassaflöde före investeringar, Mkr

287

841

697

1 153

869

baserad, ggr

Förvaltningsrelaterade

2007

2008

2009

2010

2011

1 150

1 193

1 244

1 387

1 422

Fastighetsdrift, kr/kvm

237

240

232

255

Underhållskostnader, kr/kvm

372

412

502

Driftöverskott, kr/kvm

951

984

43

42

Hyresintäkter, kr/kvm

Administrationskostnader, kr/kvm
Moderbolaget
Intäkter från fastighetsförvaltning, Mkr

I ny räkning balanseras

Vinstdisposition
Operativt finansnetto, Mkr

Styrelsen för Specialfastigheter Sverige AB:s

Räntekostnader minus ränteintäkter

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

under perioden.

ende föreslagen vinstutdelning för år 2011. Styrelsen

Sverige AB beslutar att 17,2 Mkr, eller 9 kr per aktie,

Resultat efter finansnetto plus finansiella kost-

utdelas till ägaren. Den föreslagna utdelningen utgör

nader dividerat med finansiella kostnader.

2,8 % av bolagets egna kapital och 0,3 % av kon-

vad det ekonomiska utdelningsmålet stipulerar. Se
Kapitalhantering sidan 92.

402

402

Resultat efter finansnetto med återläggning

1 058

1 169

1 161

48

47

45

2009

2010

2011

101

109

127

1 686

1 695

Resultat före skatt, Mkr

284

404

298

353

105

5 865

7 933

10 160

11 350

11 774

13,0

10,6

8,6

10,6

10,9

57 276 969 kr
74 476 969 kr

cernens egna kapital. Utdelningen är i linje med

baserad, ggr

2008

Summa

17 200 000 kr

föreslår att årsstämman för 2012 i Specialfastigheter

Räntetäckningsgrad, ggr

271

Balansomslutning, Mkr
Soliditet, %

i kvadratmeter.

Räntetäckningsgrad, kassaflödes-

2007

74 476 969 kr

Eget kapital, Mkr
Resultat före skatt, Mkr

Räntetäckningsgrad kassaflödes-

660 068 kr
73 816 901 kr

av finansiella kostnader, värdeförändringar

Bolagets innehav av finansiella instrument har värde-

och resultat fastighetsförsäljningar, dividerat

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

med finansiella kostnader exklusive värdeför-

ningslagen. Detta har inneburit att det egna kapita-

ändringar finansiella derivat.

let har minskat med 108 Mkr exklusive uppskjuten
skatt, vilket utgör cirka 17,7 % av moderbolagets

Soliditet, %

egna kapital exklusive uppskjuten skatt.

Justerat eget kapital på balansdagen i % av

Den föreslagna utdelningen till aktieägaren minskar

balansomslutningen.

moderbolagets soliditet från 10,9 till 10,7 % och
koncernens soliditet från 31,8 till 31,7 %. Koncernens

1

Förvaltningsfastigheter under uppförande redovisas enligt verkligt värdemetoden 2009-2011 och enligt anskaffningsvärdemetoden 2007–2008.

Uthyrningsgrad, %

verksamhet bedrivs med stabil samt god lönsamhet

2

Aktiverat för 2007 176 kr/kvm, 2008 165 kr/kvm, 2009 198 kr/kvm, 2010 160 kr/kvm och 2011 159 kr/kvm.

Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhål-

och intäkterna är säkrade på lång sikt genom långa

lande till total uthyrningsbar lokalarea.

hyresavtal. Styrelsens uppfattning är att bolaget
efter den föreslagna utdelningen har fortsatt god

Överskottsgrad, %

finansiell kapacitet att möta de krav som verksamhe-

Driftöverskott dividerat med intäkter från
fastighetsförvaltning.
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koncernen
resultaträkning
Mkr

balansräkning
Not

2011

2010

Mkr

Hyresintäkter		

1 592

1 553

Tillgångar

2

112

133

Intäkter från fastighetsförvaltning		

1 704

1 686

Fastighetskostnader

3, 8

−404

−377

Driftöverskott		

1 300

1 309

Övriga intäkter

Not

2011-12-31

2010-12-31

Förvaltningsfastigheter

12

17 230

16 171

Övriga materiella anläggningstillgångar

13

3

4

14,21

129

148

11

6

154

Summa anläggningstillgångar		

17 368

16 477

Skattefordran		

-

39

Kundfordringar		

123

75

Anläggningstillgångar

Finansiella placeringar
Uppskjutna skattefordringar

Administration
Resultat fastighetsförsäljningar
Värdeförändring förvaltningsfastigheter
Rörelseresultat

4, 5, 7

−51

−52

6

-2

11

12

192

77

9

1 439

1 345

Finansiella intäkter

10

86

175

Finansiella kostnader

10

−589

−418

−503

−243

Finansnetto

Omsättningstillgångar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

18

5

Övriga fordringar

16

153

149

Kortfristiga placeringar

14

1

13

Likvida medel

17

0

133

936

1 102

Summa omsättningstillgångar		

295

414

11

−250

−298

Summa tillgångar		

17 663

16 891

Årets resultat		

686

804

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare		

686

804

Aktiekapital		

200

200

Övrigt tillskjutet kapital		

616

616

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat		

4 796

4 450

Summa eget kapital		

5 612

5 266

18,21

5 556

5 755

19

222

142

Resultat före skatt		
Skatt

Eget kapital och skulder

Rapport över totalresultat

Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder

Mkr
Årets resultat		

Långfristiga räntebärande skulder
686

804

Övriga långfristiga skulder

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt		

-

-

Uppskjutna skatteskulder		

1 728

1 706

Summa totalresultat för året		

686

804

Summa långfristiga skulder		

7 506

7 603

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare		

686

804
18,21

3 717

3 266

Leverantörsskulder		

148

106

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder
Skatteskulder

90
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2

-

100

71

Övriga skulder

19

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

578

579

Summa kortfristiga skulder		

4 545

4 022

Summa skulder		

12 051

11 625

Summa eget kapital och skulder		

17 663

16 891

Ställda säkerheter		

inga

inga

Ansvarsförbindelser		

inga

inga
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koncernen
Förändringar av eget kapital

Kassaflödesanalys

Mkr

Mkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Den löpande verksamheten

År 2010

Aktiekapital

			
Ingående balans 1 januari 2010

200

Not

2011

2010

Resultat före skatt		

936

1 102

Övrigt tillskjutet

Balanserade

Summa eget

kapital

vinstmedel

kapital

714

3 858

4 772

Värdeförändring förvaltningsfastigheter		

-192

-77
-88

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Effekt av justering ingående eget kapital

-

-98

98

-

Värdeförändring finansiella placeringar		

108

Justerad ingående balans 1 januari 2010

200

616

3 858

4 772

Valutakursdifferenser, obligationer		

64

-

Avskrivningar		

2

1

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar		

2

-11

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat		

-

-

804

804

-

-

-

-

200

616

4 760

5 576

		
920
927
Betald inkomstskatt		

-37

-67

883

860

Transaktioner med aktieägare
Utdelning

-

-

-310

-310

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

Summa transaktioner med aktieägare		

-

-

-310

-310

förändringar av rörelsekapital

Utgående balans 31 december 2010		

200

616

4 450

5 266

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet

Balanserade

Summa eget

Förändring av fordringar		

-78

191

kapital

vinstmedel

kapital

Förändring av övriga kortfristiga skulder		

64

102

200

616

4 450

5 266

869

1 153

-

-

686

686

Investering i förvaltningsfastigheter		

-709

-675

200

616

5 136

5 952

Avyttring av förvaltningsfastigheter		

31

11

Balanserade underhållsutgifter		

-178

-179

77

-

-77

-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

-1

-1

-77

-

-

-77

Avyttring av materiella anläggningstillgångar		

0

0

-

-

-263

-263

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
År 2011

			
Ingående balans 1 januari 2011

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Totalresultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat		
Transaktioner med aktieägare
Fondemission
Nedsättning och återbetalning av aktiekapital
Utdelning

92

Investeringsverksamheten

Summa transaktioner med aktieägare		

-

-

-340

-340

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-857

-844

Utgående balans 31 december 2011		

200

616

4 796

5 612

Upptagna lån		

12 210

9 214

Amortering av lån		

-12 015

-9 140

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare		

-263

-310

Återbetalning av aktiekapital		

-77

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-145

-236

-133

73

133

60

0

133

Eget kapital

snittligt eget kapital ska motsvara den riskfria räntan,

uppgått till 6,4 (5,7) % av eget kapital. Koncernen

Kapitalhantering

definierad som den 5-åriga statsobligationen med

ska lämna extra utdelning när kapitalstrukturen och

Enligt styrelsens policy är koncernens finansiella mål-

tillägg av 2,5 procentenheter, över en konjunkturcy-

verksamhetens finansieringsbehov möjliggör detta.

Årets kassaflöde

sättning att ha en god kapitalstruktur samt finansiell

kel. År 2011 var avkastningen på eget kapital 13,5

Under året har ingen förändring skett i koncernens

Likvida medel vid årets början		

stabilitet och därigenom bibehålla kreditgivare och

(17,4) %, vilket översteg målet som var 4,8 %. Över

kapitalhantering. Varken moderbolaget eller något

Likvida medel vid årets slut

marknadens förtroende samt utgöra en grund för

den senaste femårsperioden har Specialfastigheters

av dotterbolagen står under externa kapitalkrav.

fortsatt utveckling av affärsverksamheten. Målet för

avkastning på eget kapital i genomsnitt uppgått till

soliditeten är 25–35 % och anpassningen till detta

9,2 %, vilket överstiger koncernens mål, som var 5,5 %.

Aktiekapital

Erhållna räntor		

8

1

mål utgör en del av den strategiska planeringen.

Koncernens utdelningsmål bör vara 50 % av årets

Aktiekapitalet är fördelat på 2 000 000 aktier med

Erlagda räntor		

394

320

Soliditeten för 2011 uppgick till 31,8 (31,2) %.

resultat efter skatt efter återläggning av årets värde-

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

Styrelsens ambition är att bibehålla en balans mellan

förändringar och därtill hörande uppskjuten skatt.

aktie vilket gäller såväl ingående som utgående antal

hög avkastning som kan möjliggöras genom en hö-

Styrelsen har föreslagit en utdelning om 9 (131)

aktier vid ovanstående rapportperioder.

gre belåning och fördelarna och tryggheten som en

kronor per aktie till årsstämman 2012, vilket mot-

sund kapitalstruktur erbjuder. Koncernens mål är att

svarar 0,3 (5,0) % av eget kapital. Under de senaste

avkastningen (årets resultat efter skatt) på genom-

fem åren har den ordinarie utdelningen i genomsnitt
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noter – koncernen
Not 1 Väsentliga
redovisningsprinciper

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

Standarder

De ändringar som har trätt i kraft och gäller för

Ändrade IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

Moderbolagets funktionella valuta är svenska

l Ändringar i IAS 24 Upplysningar om närstående.

räkenskapsåret 2011  är:

Ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden som träder i kraft först kommande räkenskapsår har inte

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

kronor som även utgör rapporteringsvalutan för

lÄ
 ndring i IAS 32 Finansiella instrument:

l

International Financial Reporting Standards (IFRS)

moderbolaget och för koncernen. Det innebär att

utgivna av International Accounting Standards Board

de finansiella rapporterna presenteras i svenska

(IASB) samt tolkningsuttalanden från International

kronor. Specialfastigheter Sverige är endast verk-

Financial Reporting Interpretations Committee

samt på den svenska marknaden. Samtliga belopp

Tolkningar

från ett rörelseförvärv som skedde före

(IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare tillämpar

är, om inte annat anges, avrundade till närmaste

lÄ
 ndringar i IFRIC 14 IAS 19 − Begränsningen av

datumet för ikraftträdandet av IFRS 3 (2008).

Standarder	Skall tillämpas för

koncernen även Rådet för finansiell rapporterings-

miljontals kronor.

rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Bedömningar och uppskattningar i de
finansiella rapporterna

Klassificering
l Förbättringar av IFRSer 2010.

tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Företagsledningen har ännu inte genomfört en

mande inflytande, aktierelaterade ersättningar

detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av nedanstående standarder och kan därför ännu inte kvantifiera

som inte ersätts respektive som ersätts frivilligt

effekterna. International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut följande nya och ändrade standarder

samt övergångsregler för tilläggsköpeskillingar

vilka ännu inte trätt ikraft:

en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderings-

l

IFRS 7 Klargörande avseende upplysningar

		

krav och samspelet dem emellan.

l

IAS 1 Klargörande avseende rapport över

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
(Upplysningar vid överföring av finansiella tillgångar)

l I FRIC 19 Utsläckningar av finansiella skulder med

egetkapitalinstrument.

förändringar i eget kapital

räkenskapsår som börjar:
1 juli 2011 eller senare

IAS 27 Övergångsregler för efterföljande för

IFRS 9 Finansiella Instrument och efterföljande ändringar i IFRS 9 och IFRS 7*

1 januari 2015 eller senare

ändringar till följd av IAS 27 (2008)

IFRS 10 Consolidated Financial Statements*

1 januari 2013 eller senare

l

IAS 34 Väsentliga händelser och transaktioner

IFRS 11 Joint Arrangements*

1 januari 2013 eller senare

l

IFRIC 13 Verkligt värde för bonuspoäng
IFRS 12 Disclosure of Interests of Other Entities*

1 januari 2013 eller senare

IFRS 13 Fair Value Measurement*

1 januari 2013 eller senare

l

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med

som koncernen utom i de fall som anges nedan under

IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar

I IAS 24 Upplysningar om närstående har definitio-

avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

och uppskattningar samt gör antaganden som påver-

nen av närstående förenklats och förtydligats. Vidare

Årsredovisningen och koncernredovisningen har god-

kar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de

har vissa undantag avseende upplysningar om trans-

känts för utfärdande av styrelsen den 19 mars 2012.

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter

aktioner och mellanhavanden för företag med statlig

Ändringarna har inte påverkat företagets

Koncernens resultat- och balansräkning och moder-

och kostnader. Verkliga utfallet kan avvika från dessa

anknytning införts. Ändringen har inte haft någon

finansiella rapporter.

bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för

uppskattningar och bedömningar.

effekt på koncernens finansiella rapporter 2011.

Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
(Presentation av posterna i övrigt totalresultat)*

Uppskattningarna och antagandena ses över regel-

Ändringen i IAS 32 Finansiella instrument: Klas-

stämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet

Koncernens nio aktiebolag har säte i Linköping

bundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den

sificering avser klassificeringen av teckningsrätter i

dem emellan har ändrats. IFRIC 14 anger när återbe-

(Sverige). Moderbolaget heter Specialfastighe-

period ändringen görs om ändringen endast påverkat

utländsk valuta, antingen som egetkapitalinstrument

talningar eller minskningar av framtida avgifter ska

ter Sverige AB (556537-5945). Huvudkontoret är

denna period, eller i den period ändringen görs

eller som finansiella skulder. Enligt ändringen ska

beläget i Linköping med besöksadress: Borggården,

och framtida perioder om ändringen påverkar både

teckningsrätter, optioner och warranter som emit-

581 07 Linköping. Bolagen i koncernen äger och

aktuell period och framtida perioder. Bedömningar

förvaltar fast egendom och bedriver byggadminis-

IFRIC 14 IAS 19 – Begränsningen av en förmånsbe-

fastställelse på årsstämman den 19 april 2012.

1 juli 2012 eller senare

Ändring i IAS 12 Inkomstskatter (Uppskjuten skatt:
Återvinning av underliggande tillgångar)*

1 januari 2012 eller senare

Ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda*

1 januari 2013 eller senare

betraktas som tillgängliga enligt punkt 58 i IAS 19,

Ändringar i IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter*

1 januari 2013 eller senare

hur ett lägsta fonderingskrav kan påverka tillgänglig-

Ändringar i IAS 28 Innehav i intresseföretag*

1 januari 2013 eller senare

terats av ett företag och ger innehavarna rätten att

heten av minskningar av framtida avgifter, och när ett

gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS

köpa ett fastställt antal av företagets aktier för ett

lägsta fonderingskrav kan ge upphov till en förpliktel-

Ändringar i IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar
(Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder)*

1 januari 2013 eller senare

tration samt äger och förvaltar lös egendom och

som har en betydande inverkan på de finansiella rap-

fastställt belopp i någon valuta klassificeras som

se. Ändringarna innebär att det är tillåtet att redovisa

Ändringar i IAS 32 Finansiella instrument: Klassificering

bedriver därmed förenlig verksamhet. Se även not

porterna och gjorda uppskattningar som kan medföra

egetkapitalinstrument i de finansiella rapporterna.

förskottsbetalningar som en tillgång. Ändringen har

(Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella skulder)*

16 i Moderbolaget.

väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rap-

Detta gäller givet att erbjudandet görs pro rata till

inte påverkat företagets finansiella rapporter.

* Ännu ej godkända för tillämpning inom EU.

porter beskrivs närmare i not 12, 18 och 21.

alla existerande ägare av samma klass av egetkapi-

Värderingsgrunder tillämpade vid

1 januari 2014 eller senare

talinstrument som inte är derivat. Innan ändringen av

IFRIC 19 Utsläckningar av finansiella skulder med

IFRS Interpretations Committee har publicerat nedanstående nya och ändrade tolkningar (IFRIC)

upprättandet av moderbolagets och

Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper

IAS 32 klassificerades teckningsrätter, optioner och

egetkapitalinstrument ger tolkning avseende

vilka ännu inte trätt i kraft:

koncernens finansiella rapporter

De nedan angivna redovisningsprinciperna har,

warranter vilka gav innehavarna rätten att köpa ett

redovisning av utsläckning av finansiella skulder

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska

med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats

fastställt antal av företagets aktier för ett fastställt

med egetkapitalinstrument (enligt aktiebolagslagen

Tolkningar	Skall tillämpas för räkenskapsår som börjar:

anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar

konsekvent på samtliga perioder som presenteras

belopp i utländsk valuta som derivat.

kallat kvittningsemission). Sådana egetkapitalinstru-

IFRIC 20 Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine*

och skulder och förvaltningsfastigheter som värderas

i koncernens finansiella rapporter. Koncernens

till verkligt värde. Finansiella tillgångar och skulder som

redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på

Tillämpningen av ändringen har inte haft någon på-

det verkliga värdet, och eventuell skillnad mellan

värderas till verkligt värde består av derivatinstrument.

rapportering och konsolidering av moderbolag

verkan på redovisade belopp för innevarande och

det redovisade värdet av den utsläckta finansiella

och dotterföretag.

tidigare år, eftersom koncernen inte har emitterat

skulden och det verkliga värdet av instrumentet ska

några instrument av denna typ.

redovisas i resultatet. Tillämpningen av IFRIC 19 har

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

94

IFRS 3 Värdering av innehav utan bestäm-

redovisas till det lägsta av det tidigare redovisade

Ändrade redovisningsprinciper

värdet och det verkliga värdet efter avdrag

Följande nya och ändrade standarder och tolkningar

Förbättringar av IFRSer 2010 är ett ändringspaket

i innevarande eller tidigare perioder eftersom kon-

för försäljningskostnader.

har trätt ikraft och gäller för räkenskapsåret 2011:

med förbättringar i olika standarder och tolkningar.

cernen inte har några sådana transaktioner.
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1 januari 2013 eller senare

ment ska enligt IFRIC 19 tas upp i redovisningen till

inte haft någon effekt på de redovisade beloppen
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å r s r e d o v i s n i n g koncernen

Klassificering m.m.

anskaffningsvärdet för andelarna, dels det verkliga

Intäkter från fastighetsförsäljningar

värdet av fordran respektive skuld och det belopp

lånefordringar, kundfordringar, finansiella placering-

kostnad. Likvida medel består av kassamedel samt

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i

värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt

som regleras vid förfall.

ar samt derivat. På skuldsidan återfinns leverantörs-

omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden.

moderbolaget och koncernen består i allt väsentligt

tillgångar samt övertagna skulder och eventualför-

på avtalsdagen om inte risker och förmåner övergått

av belopp som förväntas återvinnas eller betalas

pliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsak-

till köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över

Lånekostnader belastar resultatet i den period till

efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.

tierna utgörs av summan av de verkliga värdena per

tillgången kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än

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

Redovisning i, och borttagande från,

värde via resultaträkningen

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i mo-

förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller

tillträdestidpunkten och om så har skett intäktsre-

gångs anskaffningsvärde. En tillgång för vilken ränta

balansräkningen

Finansiella instrument i denna kategori värderas

derbolaget och koncernen består i allt väsentligt av

övertagna skulder samt transaktionskostnader som

dovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare

kan inräknas i anskaffningsvärdet är en tillgång som

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i

löpande till verkligt värde med värdeförändringar

belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom

är direkt hänförbara till förvärvet. Transaktionskost-

tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisnings-

med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att

balansräkningen när bolaget blir part enligt instru-

redovisade i resultaträkningen. Här ingår derivat

tolv månader räknat från balansdagen.

naderna kostnadsförs i koncernen. Konsolidering av

tidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna

färdigställa för avsedd användning eller försäljning.

mentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas

med positivt verkligt värde.

dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncern-

beträffande risker och förmåner samt engagemang

Segmentsrapportering

redovisningen från och med förvärvstidpunkten till

i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas om-

Skatter

tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig

Lånefordringar och kundfordringar

Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar

det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

ständigheter som kan påverka affärens utgång vilka

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten

skyldighet föreligger att betala, även om faktura

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-

ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll.

skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhål-

ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när

gångar som inte är derivat, som har fastställda eller

las avseende aktuellt år, med tillämpning av de skat-

faktura mottagits.

fastställbara betalningar och som inte är noterade på

del av koncernen som tillhandahåller tjänster inom

skulder, låneskulder samt derivat.

upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld

en viss ekonomisk omgivning, som är utsatta för

Transaktioner som elimineras

risker och möjligheter som skiljer sig från andra

vid konsolidering

Årets hyresintäkter uppgår till 1 592 (1 553) Mkr.

tesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade

segment. Koncernens segment utgörs av olika hy-

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller

Framtida hyror som hänför sig till icke uppsägnings-

per balansdagen, hit hör även justering av aktuell

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen

lupet anskaffningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde

resgäster. Segmenten är bildade med utgångspunkt

kostnader och orealiserade vinster eller förluster

bara operationella hyresavtal förfaller enligt nedan.

skatt hänförlig till tidigare perioder. Inkomstskatter

när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller

bestäms utifrån den effektivränta som beräknades

från våra hyresgäster och deras unika behov av

som uppkommer från koncerninterna transaktioner

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande

bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma

vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas

lokaler. Segmentsinformation lämnas i enlighet med

mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid

Rörelsekostnader och finansiella

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid

gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell

till det belopp som beräknas inflyta, det vill säga

IFRS 8 endast för koncernen.

upprättandet av koncernredovisningen.

intäkter och kostnader

tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen

efter avdrag för osäkra fordringar.

Operationella leasingavtal

en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upp-

i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Det-

Koncernen lämnar finansiella upplysningar om sitt

Intäkter

Kostnader avseende operationella leasingavtal redo-

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-

segment baserat på den information som företags-

Intäktsredovisning

visas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

metoden med utgångspunkt i temporära skillnader

ledningen använder sig av för att följa verksamhe-

Koncernens redovisade intäkter avser i huvudsak

Förmåner erhållna i samband med tecknandet av

mellan redovisade och skattemässiga värden på

Klassificering och värdering

I denna kategori ingår koncernens finansiella derivat

ten. Vi använder således samma uppföljning internt

hyresintäkter. Hyresintäkter, arrendeintäkter och par-

ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minsk-

tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas

med negativt verkligt värde. Förändringar i verkligt

till styrelse och ledning som vi använder i vår externa

keringsintäkter aviseras i förskott och periodisering

ning av leasingavgifterna linjärt över leasingavtalets

inte vid första redovisningen av tillgångar och skul-

initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumen-

värde redovisas i resultaträkningen.

finansiella uppföljning

av hyror sker därför så att endast den del av hyrorna

löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder

der som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten

tets verkliga värde med tillägg för transaktions-

som belöper på perioden redovisas som intäkter. In-

de uppkommer.

för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat

kostnader för alla finansiella instrument förutom

Lånefinansiering

samma gäller för del av en finansiell skuld.

Finansiella skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Konsolideringsprinciper

täktsredovisning sker vanligtvis linjärt över hyresavta-

eller skattepliktigt resultat, vidare beaktas inte

avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång

All lånefinansiering redovisas initialt till anskaffnings-

Dotterföretag

lets löptid, utom i undantagsfall, då en annan metod

Finansiella intäkter och kostnader

heller temporära skillnader hänförliga till andelar i

som redovisas till verkligt värde via resultaträk-

värde, netto efter transaktionskostnader. Upplå-

Dotterföretag är företag som står under ett bestäm-

bättre återspeglar hur ekonomiska fördelar tillfaller

Finansiella intäkter och kostnader består av räntein-

dotterföretag som inte förväntas bli återförda inom

ningen, vilka redovisas till verkligt värde exklusive

ningen därefter redovisas till upplupet anskaffnings-

mande inflytande från moderbolaget Special-

koncernen. Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat

täkter på bankmedel, fordringar, räntekostnader på

överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt

transaktionskostnader. Ett finansiellt instrument klas-

värde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp

fastigheter Sverige AB. Bestämmande inflytande

över löptiden med tillämpning av effektivränteme-

lån, omräkning av valutalån samt orealiserade och

baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar

sificeras vid första redovisningen utifrån i vilket syfte

och återbetalningsbeloppet redovisas i finansnettot

innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett

toden. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att

realiserade vinster och förluster på derivatinstrument

eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör

fördelat över låneperioden, med tillämpning av

företags finansiella och operativa strategier i syfte

erhålla betalning har fastställts.

som används inom den finansiella verksamheten.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de

hur det finansiella instrumentet värderas efter första

effektivräntemetoden. Lånefinansiering i utländsk va-

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på

skattesatser och skatteregler som är beslutade eller

redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.

luta omräknas till balansdagens kurs och effekterna

skulder beräknas med tillämpning av effektivrän-

i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde

redovisas över finansnettot. Koncernen tillämpar

temetoden. Effektivräntan är den ränta som gör

skattefordringar avseende avdragsgilla temporära

innebärande att transaktionskostnader belastar

IAS 23 Lånekostnader. IAS 23 innebär att koncernen

att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och

skillnader redovisas endast i den mån det är sannolikt

periodens resultat. Efter den initiala redovisningen

aktiverar ränteutgifter hänförliga till förvaltningsfas-

att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen

96

Finansiella tillgångar värderade till verkligt

om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas

Förfallostruktur, Mkr

potentiella röstberättigade aktier som utan dröjsmål

		

kan utnyttjas eller konverteras. Dotterföretag

Inom ett år

redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär

Ändamålsfastigheter

att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en

Bostäder

transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar

Mellan ett och fem år

dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder

Ändamålsfastigheter

och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga

Senare än fem år

anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsana-

Ändamålsfastigheter

1 566

lys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels

Summa

1 797
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2011-12-31

2010-12-31

74

26

utbetalningar under den förväntade räntebindnings-

att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på upp-

redovisas derivatinstrument på sätt som beskrivs

tigheter under uppförande. Aktiverade ränteutgifter

2

2

tiden blir lika med det redovisade värdet av fordran

skjutna skattefordringar reduceras när det inte längre

nedan. Värdeökningar respektive värdeminskningar

påverkar finansnettot positivt och marknadsvärdeför-

eller skulden.

bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

redovisas på derivatet som intäkter respektive

ändringarna negativt med samma belopp. Ränteut-

155

483

kostnader inom finansnettot. Vid användning av

gifterna aktiveras varje månad med en räntesats som

Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar

Finansiella instrument

ränteswap, redovisas räntekupongen som ränta och

motsvarar snitträntan på tolv månaders Stibor plus

1 290

periodiserade belopp av transaktionskostnader

Finansiella instrument som redovisas i balansräk-

övrig värdeförändring av ränteswappen redovisas

ett påslag.

1 801

och skillnader mellan det ursprungligen redovisade

ningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel,

som övrig finansiell intäkt eller övrig finansiell
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å r s r e d o v i s n i n g koncernen

Andra finansiella skulder

(valutaswapavtal i kombination med ränteswapavtal).

kan skilja sig åt från vad som faktiskt erlagts som

Tillkommande utgifter – Förvaltnings-

tifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så

redovisats, med avdrag för avskrivning där så är

Övriga finansiella skulder, till exempel leverantörsskul-

Derivaten värderas till verkligt värde till balansdagens

leasingavgift under året.

fastigheter som redovisas enligt

kallad kassagenererande enhet.

aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

der, är värderade till upplupet anskaffningsvärde.

valuta- och räntekurs och möter valutaeffekterna från

verkligt värdemetoden

En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller

Nedskrivningar av lånefordringar och kundford-

Likvida medel

omräkningen av lånen till balansdagens kurs i det

Avskrivningsprinciper

Tillkommande utgifter läggs till det redovisade

kassagenererande enhets (grupp av enheters)

ringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde

finansiella resultatet.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade

värdet endast om det är sannolikt att de framtida

redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En

återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet

nyttjandeperiod.

ekonomiska fördelar som är förknippade med

nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskriv-

objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat

tillgången kommer att komma företaget till del och

ning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande

efter det att nedskrivningen gjordes.

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt

enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till

Likvida medel utgörs av kassa- och bankmedel. Dessa
tillgångar bedöms vara omsättningsbara omgående

Derivatinstrument används för säkring av prog-

med försumbar risk för värdeförändringar vilket

nostiserad elkostnad och derivatinstrumenten

Beräknade nyttjandeperioder;

medför att redovisat värde motsvarar verkligt värde.

redovisas till verkligt värde över resultaträkningen i

l

maskiner och inventarier 14–33 % per år

sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som

goodwill. Därefter görs en proportionell nedskriv-

Ersättningar till anställda

Endast instrument med kortare löptid ingår bland

finansnettot. Verkligt värde på elderivaten baseras

Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas 		

kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för

ning av övriga tillgångar som ingår i enheten (grup-

Pensionsplaner

likvida medel.

på marknadsvärdet på balansdagen vilket fås från

restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid 		

bedömningen när en tillkommande utgift läggs till

pen av enheter).

Samtlig personal är anställd i moderbolaget. Pensions-

elleverantörer som köper elderivat på Nordpool.

varje års slut.

det redovisade värdet är om utgiften avser utbyten

Derivat

Elderivat upptas för att säkra elpriset. Special-

Koncernens derivatinstrument har anskaffats för att

fastigheter vidarefakturerar huvuddelen av elkost-

säkra risker för de ränte- och valutakursexponeringar

naden till hyresgästerna.

sion och familjepension i form av alternativ ITP.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde

Förvaltningsfastigheter

varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny

minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas

komponent tillskapats läggs utgiften till det redovi-

beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida

Åtaganden för ålderspension för tjänstemän tryggas

i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring

sade värdet. Reparationer kostnadsförs i samband

kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar

genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande

till anskaffningsvärde på likviddagen innebärande att

Materiella anläggningstillgångar

eller en kombination av dessa båda syften. Initialt

med att utgiften uppkommer.

riskfri ränta och den risk som är förknippad med den

från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta

transaktionskostnader belastar periodens resultat.

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncer-

redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffnings-

specifika tillgången.

en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbets-

Efter den initiala redovisningen värderas derivatin-

nen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumule-

kostnad, vilket inkluderar till förvärvet direkt

Projekt och nybyggnadsprojekt värderas enligt

strument till verkligt värde och värdeförändringar

rade avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps-

hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas

verkligt värde. Investeringar som bedöms som

Nedskrivningsprövning för

som gjort det möjligt att redovisa pensionsplanen

redovisas på sätt som beskrivs nedan. Ingen säk-

priset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången

i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga

underhåll kostnadsförs direkt, medan värdehöjande

finansiella tillgångar

som förmånsbestämd har även denna redovisats

ringsredovisning tillämpas i koncernen.

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

värdet baseras på värderingar som genomförts av

investeringar aktiveras i balansräkningen. Enligt

Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om

som avgiftsbestämd.

enlighet med syftet med anskaffningen.

egen personal. Värderingarna har stämts av mot

IFRS aktiverar vi även komponentdelen av under

det finns objektiva bevis på att en finansiell tillgång

värderingar utförda av utomstående oberoende

hållet motsvarande 80 % av underhållskostnaderna.

eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning.

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda

som koncernen är utsatt för. Derivat redovisas initialt

Derivat värderade till verkligt värde

givare. Då bolaget inte haft tillgång till information

Räntederivat utgör en finansiell tillgång eller skuld

Det redovisade värdet för en materiell anläggnings-

värderingsmän, med erkända kvalifikationer och med

Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhål-

planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen

som värderas till verkligt värde med värdeföränd-

tillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering

adekvata kunskaper i värdering av fastigheter av den

Nedskrivningar

landen som inträffat och som har en negativ inverkan

när de uppstår.

ringar via resultaträkningen. Vid användning av ränte-

eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska

typ och med de lägen som är aktuella.

De redovisade värdena för koncernens tillgångar

på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet.

derivat kan det uppstå en värdeförändring beroende

fördelar väntas från användning eller utrangering/

på förändringar av marknadsräntan och tidsfaktorn.

avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som upp-

Den externa värderingen sker halvårsvis enligt ett

det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kate-

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan

Initialt redovisas räntederivat till anskaffningsvärde

kommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång

rullande schema. Om det under löpande år förelig-

36 tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov

gorierna lånefordringar och kundfordringar vilka

diskontering och redovisas som kostnad när de

i balansräkningen och värderas därefter till verkligt

utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och

ger indikationer på väsentliga värdeförändringar för

för andra tillgångar än finansiella tillgångar vilka

redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas

relaterade tjänsterna erhålls.

värde med värdeförändringar i resultaträkningen.

tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta

enskilda fastigheter, delar av fastighetsbeståndet

prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och

som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade

försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas

eller hela fastighetsbeståndet sker omvärdering i

avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5,

med den effektiva ränta som gällde då tillgången

Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

som övrig rörelseintäkt/kostnad.

samband med kvartalsrapportering för de aktuella

förvaltningsfastigheter redovisade till verkligt värde

redovisades första gången. Tillgångar med en kort

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett

fastigheterna. Verkliga värden baseras på marknads-

enligt IAS 40 och uppskjutna skattefordringar. För

löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar

möjligt åtagande som härrör från inträffade händel-

resultaträkningen.

ser och vars förekomst bekräftas endast av en eller

För att fastställa verkligt värde används marknadsnoteringar på bokslutsdagen och allmänt vedertagna
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planerna omfattar i huvudsak ålderspension, sjukpen-

av identifierade komponenter, eller delar därav,

Kortfristiga ersättningar

prövas vid varje balansdag för att bedöma om

beräkningsmetoder, innebärande att verkligt värde

Leasade tillgångar

värden, vilket är det bedömda belopp som skulle

undantagna tillgångar enligt ovan prövas det redovi-

har fastställts enligt nivå 1 och 2, IFRS 7 punkt 27a.

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen

erhållas i en transaktion vid värdetidpunkten mellan

sade värdet enligt respektive standard.

Omräkning till svenska kronor görs till noterad kurs

antingen som finansiell eller operationell leasing.

kunniga parter som är oberoende av varandra och

Återföring av nedskrivningar

åtagande som inte redovisas som en skuld eller av-

på bokslutsdagen. Ränteswappar värderas genom

Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska

som har ett intresse av att transaktionen genomförs

Nedskrivningsprövning för

En nedskrivning reverseras om det både finns indika-

sättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde

att framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde,

riskerna och förmånerna som är förknippade med

efter sedvanlig marknadsföring där båda parter för-

materiella tillgångar

tion på att nedskrivningsbehovet inte längre förelig-

av resurser kommer att krävas.

instrument med optionsinslag värderas till aktuellt

ägandet i allt väsentligt är överförda till leasing

utsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång.

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräk-

ger och det har skett en förändring i de antaganden

återköpspris, vilket fås från motparten.

tagaren, om så ej är fallet är det fråga om opera-

Såväl orealiserade som realiserade värdeföränd-

nas enligt IAS 36 tillgångens återvinningsvärde (se

som låg till grund för beräkningen av återvinnings-

Kassaflödesanalys

tionell leasing. Specialfastigheter Sverige AB har

ringar redovisas i resultaträkningen. Hyresintäkter

nedan). Om det inte går att fastställa väsentligen

värdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt

Vid finansiering i utländsk valuta säkras samtliga fram-

klassificerat samtliga avtal som operationell leasing.

och intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i

oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska

aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning

metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

tida betalningsflöden så ingen valutarisk kvarstår.

De operationella leasingavgifterna kostnadsförs över

enlighet med de principer som beskrivs under

tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov

som tillgångens redovisade värde efter återföring

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Valutakurssäkringen görs med hjälp av valutaderivat

löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket

avsnittet Intäktsredovisning, se sid 96.

grupperas till den lägsta nivå där det går att iden-

inte överstiger det redovisade värde som skulle ha

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och

S P E C I A L FA 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 1

flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett
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Interiör från Kvarteret
Kronoberg i Stockholm

banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella place-

Med revisionsuppdrag avses granskning av års

Not 7 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse (tkr)

ringar som dels är utsatta för endast en obetydlig

redovisningen och bokföringen samt styrelsens och

Moderbolaget		2011		

risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen

verkställande direktörens förvaltning. Här inkluderas

Medelantal anställda 	Antal anställda	Varav män	Antal anställda	Varav män

marknad eller har en kortare återstående löptid än

även arvode för revisionsrådgivning som lämnas i

Moderbolaget totalt

tre månader från anskaffningstidpunkten.

samband med ett revisionsuppdrag. Med revisions-

Dotterbolagen har inga anställda.

111

2010

79,3%

106

81,1%

verksamhet avses granskning av förvaltning eller

Avrundning

ekonomisk information som följer av författning,

Sjukfrånvaro i % av total arbetstid				

Beloppen i föreliggande årsredovisning presenteras

bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmyn-

Moderbolaget

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

nar i en rapport eller någon annan handling som är

1 Mkr och är avrundat nedåt, presenteras detta med

avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för

	Sjukfrånvaro/ 	Långtidssjukfrånvaro/	Sjukfrånvaro/	Långtidssjukfrånvaro/
	Ord.arbetstid	Total sjukfrånvaro	Ord.arbetstid	Total sjukfrånvaro

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

någon annan än uppdragsgivaren samt rådgivning

Män

2,16%

38,81%

1,90%

34,09%

ras detta med ett streck.

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid

Kvinnor

1,77%

0,00%

0,86%

0,00%

ett granskningsuppdrag.

Anställda under 30 år

1)

1)

1)

1)

Anställda 30 – 49 år

1,20%

13,61%

1,76%

38,55%

Anställda över 49 år

3,07%

39,82%

1,69%

24,04%

2,09%

32,58%

1,71%

30,98%

Not 2 Övriga intäkter
Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster

Övriga tjänster är sådan rådgivning som inte är

och energikostnader.

hänförlig till någon av de tidigare uppräknade slagen

Samtliga anställda

av tjänster och som inte rör skatter. Revisionsbolaget

1)

2011		

2010

Uppgift lämnas ej då gruppen understiger 10 personer.

Deloitte valdes vid årsstämman 2008.

Not 3 Fastighetskostnader
		

Moderbolaget totalt inklusive styrelse, ledande befattningshavare

2011

2010

175

172

2011

49

48

Not 6 Resultat
fastighetsförsäljningar

104

89

		

Fastighetsskatt

31

23

Försäljningsintäkter, sålda fastigheter

Underhåll

45

45

Verkligt värde, sålda fastigheter

0

0

404

377

Energi, bränsle och vatten
Fastighetsdrift, personalkostnader
Fastighetsdrift, övriga kostnader

Avskrivningar maskiner och inventarier
Summa

Försäljningskostnader
Summa

2010

	Löner och 	Sociala	Löner och	Sociala
andra ersättningar
kostnader
andra ersättningar
kostnader

2011

2010

51 755

26

11

		

-28

0

0

0

-2

11

5)

49 571

24 639

(6 770)5) 		

24 555

(7 108)5)

(Varav pensionskostnader)

Styrelse1)		2011		

2010

		Pensions-		Pensions	Arvoden
kostnad	Arvoden
kostnad

Not 4 Administration
		

2011

2010

33

30

Personalkostnader
Avskrivningar maskiner och inventarier

Styrelseordförande

196

-

180

-

Övriga ledamöter

600

-

473

-

Summa

796

-

653

-

2

1

Övriga kostnader (tekn.utredn,
konsultarvoden, övrigt)

16

21

2011		

Summa

51

52

Övriga

Specifikation av ersättningar till styrelseledamöter		

	Arvoden

förmåner

Styrelseordförande, Sven Landelius

196

-

180

-

Christel Armstrong

101

-

90

-

		

Jan Berg

109

-

90

-

71

-

-

-

Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Summa

S P E C I A L FA 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 1

Övriga

förmåner	Arvoden

Not 5 Ersättning till revisorer (tkr)
2011

2010

Deloitte AB		

100

2010

301

Birgitta Böhlin 2)
275

-

-

23

-

116

-

90

-

94

-

90

-

Carina Wång

109

-

90

-

Summa

796

-

653

-

Marianne Förander 3)
Nina Linander

276

319

49

29

626

623

Per-Håkan Westin

Interiör från Kvarteret
Kronoberg i Stockholm
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Fortsättning Not 7
2010

	Löner och 	Pensions-	Löner och	Pensionsandra ersättningar
kostnad
andra ersättningar
kostnad
1 601

Statens institutionsstyrelse (SiS) för 12 (12) %. Inga

enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsåtagan-

våra hyresgäster som är koncernens rörelsegrenar.

av våra hyresgäster har några krav på sig att hyra

den, vilka inte överensstämmer med IAS 19.

Gemensamma administrationskostnader för fastighets-

från Specialfastigheter. Varje hyresgäst har en egen

förvaltningen fördelas enligt självkostnadsprincipen.

beslutsprocess i valet av hyresvärd, trots att många

I segmentens resultat, tillgångar och skulder ingår

av våra hyresgäster är kopplade till staten i en eller

direkt hänförbara poster samt poster som kan förde-

annan form.

421

Andra ledande
befattningshavare 5)

4 164

1 212

3 163

1 011

Not 8 Avskrivningar

Summa

5 813

1 710

4 764

1 432

		

Specifikation av ersättningar till ledande befattningshavare
2011

2010

2011

2010

2011

2010

1

Maskiner och inventarier - Drift

0

0

statlig verksamhet. Av hyresintäkterna svarar Krimi-

Summa avskrivningar

2

1

nalvården för 44 (44) %, Rättsvårdande fastigheter

Huvuddelen av våra hyresgäster är offentlig eller

har vi ingen omsättning från utlandet.

618

54

57

744

675

157

143

4 764

373

324

6 186

5 088

1 710

1 432
		

Övriga intäkter

r

en
ern
nc
Ko

690
5 813

ga

-

rin

132

ne

-

mi

807

Eli

-

n

50

rd
e

-

lvå

757

ina

220

Chef Verksamhet- och Teknikutveckling, Lars Lidén

im

225

238

Kr

250

651

SiS

927

649

e

1 039

1

nd

54

1

rd
a

53

vå

873
650

tts

986
648

Rä

Fastighetschef, Torbjörn Blücher
Personalansvarig, Ann-Kristin Landelius

lor

423

sko

421

435

ial

498

1 114

ec

1 721

1 180

Sp

1 767

92

ter

120

97

he

118

tig

1 601
1 022

fas

1 649
1 083

Hyresintäkter

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

206

195

38

44

59

57

393

373

176

185

720

699

0

0

1 592

1 553

14

17

3

3

5

6

28

32

11

15

51

60

0

0

112

133

220

212

41

47

64

63

421

405

187

200

771

759

0

0

1 704

1 686

194

184

20

28

46

44

328

319

124

160

588

574

0

0

1 300

1 309

Resultat fastighetsförsäljning

0

1

0

0

0

4

0

0

1

3

-3

3

0

0

-2

11

Värdeförändring förvaltnings
fastigheter, orealiserat

150

-12

-35

35

8

-25

88

89

-22

628

4

-638

-1

0

192

77

5 män. Till ledande befattningshavare utgår ej rörliga

Rörelseresultat

337

166

-18

61

52

21

407

399

94

781

568

-82

-1

-1

1 439

1 345

ersättningar eller avtal om finansiella instrument.

Räntekostnader

-76

-53

-14

-12

-22

-15

-146

-100

-65

-50

-266

-188

0

0

-589

-418

Ränteintäkter

11

22

2

5

3

6

22

42

9

21

39

79

0

0

86

175

Åtagande för ålderspension och familjepension för

Årets skattekostnad

-73

-37

8

-15

-9

-3

-75

-92

-10

-203

-91

52

0

0

-250

-298

tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i

Resultat efter skatt

199

98

-22

39

24

9

208

249

28

549

250

-139

-1

-1

686

804

1) Vid årsstämman beslutades att till styrelsens ordfö-

sex (6) månader. Avgångsvederlag utgår vid grovt

Moderbolaget totalt, inkl styrelse,

rande skall ordinarie styrelsearvode utgå med 190 tkr

avtalsbrott från Bolagets sida som leder till att Vd

ledande befattningshavare

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

säger upp sin anställning eller om Bolaget säger upp

Styrelsen består av 11 (9) ledamöter fördelat på

Resultat

ningsutskottet. Till övriga ledamöter skall ett ordinarie

Vd:s anställning i bolaget av annan anledning än grovt

6  (5)  kvinnor och 5 (4) män. Åtta ledamöter är valda av

Driftöverskott

styrelsearvode utgå med 95 tkr per år och ledamot

avtalsbrott från Vd:s sida. Vd äger rätt att utöver an-

årsstämman och tre ledamöter är utsedda av arbets-

(dock ej ledamot anställd vid regeringskansliet). Tre

ställningsförmåner under uppsägningstiden uppbära

tagarorganisationerna. I verksamhetsledningen ingår

ledamöter har utöver ordinarie styrelsearvode erhållit

avgångsvederlag. Avgångsvederlaget som motsvarar

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

20 tkr per år som ledamöter i Finansutskottet och två

Vd:s månadslön vid uppsägningstidens utgång

ledamöter har erhållit 10 tkr per år som ledamöter i

utbetalas till dess att Vd övergår till ny anställning,

Ersättningsutskottet. Arvode utgår endast till årsstäm-

dock maximalt under arton (18) månader. Vd står till

movalda ledamöter, ej till anställda i Specialfastighe-

Bolagets förfogande under den tid då avgångsveder-

ter. Någon ersättning utöver vad årsstämman beslutat

lag utgår.

Intäkter från
fastighetsförvaltning

Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell

har ej utgått till varken ledamot eller styrelseordfö5) För andra ledande befattningshavare föreligger

rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd

Övriga upplysningar

inga individuella chefsavtal eller villkor om avgångsve-

plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-

Tillgångar

2 727

2 611

168

199

359

350

6 277

5 605

1 513

1 496

6 619

6 627

0

3

17 663 16 891

derlag. Uppsägningstider följer i huvudsak kollektivav-

skapsåret 2011 har bolaget inte haft tillgång till

Skulder

1 746

1 672

121

139

250

244

4 231

3 780

1 041

1 028

4 543

4 538

119

224

12 051 11 625

tal. Något enskilt avtal om ömsesidig uppsägningstid

sådan information som gör det möjligt att redovisa

3) Inget arvode utgår till ledamot anställd

om 3 eller 6 månader förekommer. Pension enligt ITP-

denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensions-

Investeringar

23

71

8

8

7

16

690

413

65

47

107

296

1

1

901

852

vid regeringskansliet.

plan med pensionsålder 65 år. Därutöver inbetalas

planen enligt ITP som tryggas genom en försäkring

Avskrivningar

-47

-45

-13

-13

-23

-23

-75

-71

-32

-28

-224

-214

414

394

-

-

ytterligare 65 tkr per år till en pensionsförsäkring till

i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd

en ledande befattningshavare.

plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är

rande.

2) Ledamot invald i styrelsen vid årsstämman 2011.

4) Vd:s anställningsavtal gäller fr.o.m. 2009-01-01 tills

tecknade i Alecta uppgår till 3 Mkr (3 Mkr). Alectas

vidare. Månadslönen under 2011 har varit
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Alla våra intäkter kommer från Sverige och således

ars

Verkställande direktör, Peter Karlström

Chef Verksamhetsstöd, Henrik Nyström

2

las på segmenten på ett tillförlitligt sätt.

Övriga förmåner 6)	Summa	Pensionskostnad

Ekonomi- och finanschef, Hans Hahn

Summa

Maskiner och inventarier
- Administration

rsv

2010

2010

Fö

2011

	Löner och andra ersättningar

2011

sko
lor

498

för 25 (24) %, Försvarsfastigheter för 13 (13) % och

Specialfastigheter Sverige AB:s segment motsvaras av

gs

1 649

Not 9 Segmentsredovisning

tillgångar i % av försäkringsåtagandena beräknade

nin

Verkställande direktör

4)

deringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas

dd

2011

Rä

Ledande befattningshavare

133 900 kronor per månad. Pensionspremiebetalning-

6) Bilförmån, drivmedelsförmån, kostförmån och an-

överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/

arna maximeras till 30 % av årslönen och inkluderar

nan förmån, t ex friskvårdsbidrag.

eller de försäkrade. Vid utgången av 2011 uppgick

premie för sjukförsäkring. Pensionsåldern är 65 år.

Alectas överskott i form av den kollektiva konsolide-

Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid av

ringsnivån till 113  (146) %. Den kollektiva konsoli-
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Not 10 Finansiella intäkter och kostnader
Finansnettots sammansättning 				

Not 11 Skatter
Mkr 		

%

Redovisad i resultaträkningen 2011

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

292

251

3,16

2,79

Räntekostnad lån

Skattekostnad

Valutakurs förändring
på utländsk upplåning

64

-

0,69

-

Räntenetto derivat

52

78

0,57

0,86

Operativt finansnetto

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt 171

215

Totalt redovisad skatt i koncernen

298

Avstämning av effektiv skatt

-1

-0,08

-0,01

401

328

4,34

3,64

Svensk inkomstskattesats 26,3%

8

9

0,09

0,09

-14

-6

-0,16

-0,07

Värdeförändring
finansiella derivat

108

-88

1,18

-0,97

Redovisat finansnetto

503

243

5,45

2,69

Finansiella kostnader

investeringar i fastigheter under uppförande.

Räntekostnader på finansiella skulder
ej värderade till verkligt värde
-278
Räntekostnader på finansiella skulder
värderade till verkligt värde

Vid aktivering har ränta motsvarande tolv månaders
Stibor plus påslag använts.

Valutakurs förändring på
utländsk upplåning

Finansnetto redovisade
2011

2010

Finansiella intäkter		
Ränteintäkter på finansiella tillgångar
ej värderade till verkligt värde

1

Värdeförändring på finansiella tillgångar
derivat värderade till verkligt värde
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

79

174

-

-

86

175

-52

-64

Värdeförändring på finansiella skulder
derivat värderade till verkligt värde
-187
Övriga finansiella kostnader

7

2011

-

-86

valtningsfastigheter har fastställts genom en intern

Ingående verkligt värde

interna värderingen, har den stämts av mot en extern

-

16 171

16 171

kassaflödesvärdering. För att kvalitetssäkra den

värdering av 49 (48) objekt, motsvarande 82 (84) %

2010

tillkommande utgifter efter förvärv

-

803

803

av det totala värdet. Den externa värderingen sker

936

1 102

Aktiverade ränteutgifter

-

14

14

enligt ett rullande schema. Skillnaden mellan den

78

-

78

externa och interna värderingen uppgår till mindre än

-28

-

-28

1 (5) %. Aktuellt direktavkastningskrav används främst
vid beräknandet av restvärdet, d v s fastighetens

246

291

Ej skattepliktiga intäkter

0

0

Orealiserade värdeförändringar

Icke avdragsgilla kostnader

0

0

Utgående verkligt värde

Justerad försäljningsintäkt

-

4

			

Kalkylerna har beräknats på nominell basis varvid

Schablonränta periodiseringsfond

4

3

inflationen bedömts till 2,0 % per år. Föregående år

Justering av tidigare års skattekostnad

0

-

2010	Förvärv (+) /Avyttringar (-) 	Fastigheter ägda
		
fastigheter
hela året 	Totalt 2010

250

298

Ingående verkligt värde

året då inflationen var 1,0 %. Då värderingsobjekten

Avyttringar (-)

-

192

192

50

17 180

17 230

-

15 242

15 242

Investeringar avseende			

Redovisad i balansräkningen

-78

Det bedömda värdet på Specialfastigheters för-

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

2011

2010
-245

Förvaltningsfastigheterna redovisas enligt verkligt värdemetod (IAS 40)

Förvärv (+)

Summa
Under året har 14 Mkr i räntor aktiverats avseende

enligt kategori och klass

250

Värderingsmetod

Investeringar avseende			

-7

Övriga finansiella kostnader
Aktiverad räntekostnad projekt

83

Redovisat resultat före skatt

Övriga ränteintäkter
och räntekostnader

2010

79

Not 12 Förvaltningsfastigheter

Uppskjuten skattefordran

2011

2010

6

154

bedömda marknadsvärde i slutet av kalkylperioden.

bedömdes inflationen till 2,0 % förutom det första

i regel har förhållandevis långa hyreskontrakt med

tillkommande utgifter efter förvärv

-

566

566

Aktiverade ränteutgifter

-

6

6

hyresgäster som bedöms som säkra betalare, har det
bedömts vara lämpligt med differentierade kalkyl-

Uppskjuten skatteskuld

-1 728

-1 706

Förvärv (+)

280

-

280

räntor för driftnetton respektive restvärde i samband

Summa

-1 722

-1 552

Avyttringar (-)

0

-

0

med beräkningen av avkastningsvärdet. Med hänsyn

Orealiserade värdeförändringar

-

77

77

280

15 891

16 171

Uppskjutna skattefordringar

Utgående verkligt värde

till de säkra hyresintäkterna och den förbättrade
möjligheten till belåning som detta medför, bedöms

och -skulder

2011

2010

			

Förvaltningsfastigheter

-1 490

-1 307

6

-23

Taxeringsvärde för som förvaltningsfastigheter
redovisade fastigheter		

2011

2010

Byggnader		

2 060

1 680

bekostar fastighetsdriften. Direktavkastningskravet

Mark		 762

645

ligger mellan 5,25 och 11,50 %, 2011 beroende på

2 325

var fastigheterna är belägna. År 2010 låg direktav-

Finansiella anläggningstillgångar

-8

-9

Summa finansiella kostnader

-589

-418

Periodiseringsfond

-145

-139

Finansnetto

-503

-243

Överavskrivningar

-93

-83

-1 722

-1 552

Summa

Summa		

kalkylräntan under kontraktsperioden till 5,75 (5,75)  %
för alla fastigheter utom Fruktkorgen 1 och Bulten 2,

2 822

där kalkylräntan är 5,50 (5,50) % då hyresgästen själv

kastningskravet mellan 6,00 och 11,50 %.
Ingen uppskjuten skatt har redovisats mot eget kapital.
De i kassaflödesanalyserna använda drift- och
underhållkostnadsnivåerna har härletts från normali-

Flygvapenmuseum i Linköping

serade 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. Kalkylperiodens längd har bestämts av
objektets befintliga kontraktstider och varierar mellan 5 och 25 år. Som underlag till värderingsarbetet
har vi erhållit på marknaden aktuella direktavkastningskrav och kalkylräntor från extern värderare.
Denne har utfört olika utredningar och analyser vad
gäller aktuell fastighetskategori. Bland annat har
olika genomförda fastighetstransaktioner studerats.
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Not 18 Räntebärande skulder
Interiör från Kriminalvårdsanstalten Saltvik

I nedanstående tabell ingår inte saldon på bank-

l

Långfristiga skulder

2011

2010

konton -45 (133) Mkr där redovisat värde är samma

Lån

5 556

5 755

som nominellt och verkligt värde. Obligationer

Kortfristiga skulder

Verkligt värde är värderat genom diskontering av
framtida kassaflöden till noterad marknadsränta
på balansdagen för respektive löptid.

och derivat i utländsk valuta är omräknade till

l

Verkligt värde på obligationer i utländsk valuta

Lån		

3 717

3 266

balansdagens kurs. Då lån som upptagits i utländsk

är värderat genom diskontering av framtida

Summa

9 273

9 021

valuta swappas till svenska kronor blir därför

kassaflöden till noterad valutakurs på

valutakurseffekten neutraliserad. Marknadsvärdet

balansdagen för respektive löptid.

Av koncernens resp. moderbolagets långfristiga

på obligationer i utländsk valuta är omräknat till

låneskulder avser 1 301 (1 674) Mkr förfallotidpunk-

balansdagens kurs och redovisade i tabellerna

ter senare än fem år från balansdagen.

nedan i svensk valuta.

Upplåningen fördelar sig på följande sätt, Mkr 		

2011

2010

Kategori, Finansiella skulder värderade 	Redovisat	Nominellt 	Verkligt	Redovisat	Nominellt	Verkligt
till upplupet anskaffningsvärde
värde
belopp
värde
värde
belopp
värde
Företagscertifikat

2 244

2 250

2 235

1 946

1 950

1 943

Obligationer i fast ränta

4 113

4 110

4 372

4 364

4 360

4 483

Obligationer i rörlig ränta

1 470

1 470

1 478

1 390

1 390

1 398

652

670

656

636

590

625

Realränteobligationer
Obligationer i utländsk valuta
Summa

Not 13 Materiella
anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

Not 14 Finansiella placeringar
Långfristiga placeringar

2011

2010

0

0

Not 15 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2011

2010

22

21

Inköp

1

1

Försäljningar och utrangeringar

0

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

23

22

Ingående avskrivningar

18

17

Försäljningar och utrangeringar

0

0

Kortfristiga placeringar

Not 16 Övriga fordringar

Årets avskrivningar

2

1

Räntevalutaderivat värderade till
verkligt värde via resultaträkningen

		

Ingående anskaffningsvärde

Utgående ackumulerade avskrivningar 20
Utgående planenligt restvärde

3

18
4

Bostadsrätt
Räntevalutaderivat värderade till
verkligt värde via resultaträkningen
Elderivat värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Summa

129

145

0

3

129

148

1

0

		

0

13

Summa

1

13

685

685

788

9 021

8 975

9 237

Förfallostruktur lån, Mkr

Väsentliga avtalsvillkor

Genom räntevalutaswapavtal valutakurssäkras samt-

År		Redovisat 	Nominellt	Verkligt
		
belopp
belopp
värde

Koncernens låneavtal innehåller en ägarklausul vilket

liga räntebetalningar samt framtida återbetalningar.

2012

3 717

3 724

3 715

om statens ägarandel skulle understiga 100 %.

2013

1 852

1 798

1 874

innebär att långivaren har rätt att förtidsinlösa lån

2010

2014

966

960

1 016

1

2015

605

595

633

Förutbetalda energikostnader

2

1

2016

816

807

896

Övriga interimsfordringar

15

3

2017

400

400

432

Valutafördelning

		

18

5

2018

200

200

225

Vid finansiering i utländsk valuta säkras samtliga

2020

199

200

225

framtida betalningsflöden så valutarisker elimineras.

2021

200

200

226

2024

100

100

125

2038

173

201

174

9 228

9 185

9 541

Fordran sålda fastigheter

Summa

2011

2010

153

145

0

4

153

149

Summa

Nedanstående tabell visar koncernens finansiering i
utländsk valuta per balansdagen efter ursprungsvalu-

1

		

S P E C I A L FA 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 1

800
9 541

2011

Not 17 Likvida medel		

106

685
9 185

Förutbetalda kostnadshyror

Övriga fordringar

Elderivat värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

749
9 228

Säkringsredovisning

ta och efter hänsyn till räntevalutaswapavtal. Valuta-

Ingen säkringsredovisning tillämpas i koncernen.

lån omräknas till balansdagens kurs i redovisningen
och valutaförändringen redovisas i finansnettot.

Valuta	Nominellt	Ränta %	Ränta %	Nominellt belopp	Redovisat belopp
				
i SEK
i SEK
i SEK
CHF

40 000 000

2,97

2,74

236 280 000

293 277 973

I ovanstående värden ingår inte saldon på bankkon-

CHF

50 000 000

3,00

3,69

357 000 000

366 597 466

ton -45 (133) Mkr. Realobligationer redovisas till upp-

EUR

10 000 000

4,41

2,82

92 200 000

89 176 472

lupen skuld på balansdagen i redovisat belopp och

Summa			

3,25

685 480 000

749 051 911

verkligt värde medan nominell skuld på realobligation

2011

2010

Kassa

0

0

Banktillgodohavande

0

133

Summa

0

133

redovisas till uppräknat belopp på balansdagen.
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Not 19 Icke räntebärande skulder

Koncernens finansiella risker utgörs av den finansiella

portföljen beror på bedömning av ränteutveckling

Refinansieringsrisk

Långfristiga skulder

verksamheten i moderbolaget. Koncernens finans-

och resultatutveckling.

Med refinansieringsrisk avses risken att omsättning av

Derivat värderade till verkligt värde
via resultaträkningen

2011

2010

2011-12-31

2010-12-31

Utnyttjat
2011-12-31
2010-12-31

145

73

av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och

Den 31 december 2011 var portföljens medelränta

till kraftigt ökade kostnader. Enligt finanspolicyn ska

Garanterade kreditlöften

4 500

4 450

45

-133

77

69

regler i form av riskmandat och limiter för finansverk-

för lån och derivat 3,50 (3,54) %. För att skydda delar

kontanta medel och garanterade krediter alltid vara

Företagscertifikat

4 000

3 000

2 250

1 950

222

142

samheten. Policyn är utformad så att ägarens avkast-

av resultaträkningen, som är inflationsberoende

större än förfallande lånevolymen för de närmaste

MTN-program

10 000

10 000

5 898

6 000

2011

2010

ningskrav på eget kapital uppnås på säkrast möjliga

(hyresintäkter och kostnader för drift och underhåll),

9  månaderna. Därtill har avtal tecknats om garantera-

Private Placements

1 037

1 025

1 037

1 025

0

0

sätt. Den övergripande målsättningen för finans-

har realräntelån för 590 Mkr emitterats. I företagets

de kreditlöften om totalt 4 500 Mkr kronor. Inga spe-

Reversfordran

-169

-169

-169

funktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv

finanspolicy tillåts användning av derivatinstrument.

ciella åtagande finns i kreditlöftena utöver ägarklausul

Total

19 368

18 306

9 061

finansiering samt att minimera negativa effekter på

De främst använda derivatinstrumenten är ränteswap-

och informationsåtagande. I ett kreditlöfte om totalt

koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

par. Den totala portföljens riskexponering är reglerad

1  000 Mkr finns en klausul om avtalets upphörande

genom limiter för räntebindningsintervall. Detta

om bolagets rating blir BBB+ eller lägre, detta kredit-

Finansråd

leder till att derivatportföljens totala riskpåverkan har

löfte upphör 2012-09-28. Två kreditlöften om totalt

Likviditetsrisk, Mkr

Specialfastigheters policy för att reducera kreditris-

Koncernen har, för att hantera exponeringen för

Koncernens finansiella transaktioner och risker

begränsats. Företaget gör derivataffärer för att på ett

2  000 Mkr ökar marginalen på utnyttjade lån ur faci-

		

ken är att placering av likvida medel samt ingående

motpartsrisker i derivatkontrakt, ingått tilläggsavtal

hanteras centralt av moderbolagets ekonomi- och

kostnadseffektivt sätt hantera hela finansportföljens

liteten om bolagets rating understiger AA-. Förfallen

Lån Derivat Leverantörsskulder
				

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

finansavdelning. De strategiska portföljbesluten tas

fördelning av ränteexponering över tiden i s.k. rän-

på de finansiella skulderna har spridits över tiden för

Mindre än 3 månader

63

2

148

antal motparter och inom godkända limiter. Likvida

är ömsesidiga och innebär att parterna ömsesidigt

i ett finansråd som träffas kvartalsvis. I finansrådet

tebindningsintervall. Derivatportföljen har skapat en

att begränsa refinansieringsrisken. Kapitalbindnings

Mellan 3 till 12 månader 191

44

-

medel används i praktiken till att amortera krediter.

förbinder sig att ställa säkerheter i form av likvida

ingår Vd, ekonomi- och finanschef, finansförvaltare

omfördelning av ränteexponering från korta löptider

tiden 2011-12-31 var 3,7 (3,5) år, med hänsyn taget till

Mellan 1 till 5 år

1 432

-

-

Motparter inom derivathandeln är banker med hög

medel för undervärden i utestående derivatkontrakt.

och vid behov extern expertis. Den operativa verk-

till längre, se tabellen ”Förfallostruktur för räntebind-

garanterade outnyttjade kreditlöften.

Summa

1 686

46

148

Koncernen har per 31 december erhållit 77 (69) Mkr

samheten sköts av finansförvaltaren.

ning och kapitalbindning”. I volymen kapitalbindning

Deposition enligt CSA-avtal
Summa

Kortfristiga skulder
Förskott kunder
Derivat värderade till verkligt värde
via resultaträkningen
Övriga skulder
Summa

6

2

94

69

100

71

i sådan deposition.

Not 20 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter
		
Förutbetalade hyresintäkter
Upplupna kostnadshyror

2011

2010

428

420

3

-

-169
8 673

av derivatavtal endast kan göras med ett begränsat

kreditvärdighet.

Företagets motpartsrisk i derivatkontrakt uppgick till

ingår endast lån. I volymen räntebindning ingår såväl

Företagets finansiella nominella skuldbelopp brutto

Rating

lån som derivatinstrument. Låneskulden är beräknad

uppgick vid årsskiftet till 9 230 (8 975) Mkr. Ytterli-

Ovanstående visar avtalade odiskonterade kassaflö-

130 Mkr per 2011-12-31, detta motsvarar företagets

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P)

som en nettoskuld, där hänsyn tagits till eventuella

gare minskning av refinansieringsrisken görs genom

den. Där den framtida rörliga räntan är okänd, har

sammanlagda fordran på orealiserade derivat med

har gett betyget AA+/Stable outlook för företagets

plussaldon och placeringar. För 2013 ingår fordringar i

att diversifiera finansieringskällorna, se tabellen

räntan beräknas med hjälp av implicita forwardräntor.

positiva värden. Motpartsrisken reduceras med 77

långa upplåning och behållit A-1+ för den korta

form av reverser motsvarande 169 Mkr. Reverserna in-

”Lånefaciliteter”. Upplåningen sker på svensk och

För beräkningen över 1 år ingår derivat i låneräntorna.

(69) Mkr genom tilläggsavtal (Credit Support Annex)

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

går som köpeskilling i fastighetsförsäljningar från 2006.

internationell kreditmarknad genom obligations- och

Hyresintäkterna används för att möta de framtida åta-

till ISDA-avtal med utländska banker.

certifikatprogram samt på svensk och internationell

gande som presenteras i tabellen ovan. Kreditrisken
avseende hyresintäkterna bedöms vara låg.

AA till AA+ med hänvisning till svenska statens
fortsatta långsiktiga ägarintention och företagets

Förfallostruktur för räntebindning

bankmarknad. Upplåningen till Specialfastigheter

Erhållna säkerheter är i form av deposition

Upplupna energikostnader

19

17

långsiktiga förmåga att uppnå ägarens avkastnings-

och kapitalbindning

görs mot balansräkningen och utan pantsättning av

Upplupna räntekostnader

90

112

krav. 2012-01-19 bekräftade S&P ratingklassen AA+.

År		

fastigheterna. Alltsedan 1999 innehåller företagets

Kreditrisker och motpartsrisker

Upplupna sociala avgifter

1

1

Specialfastigheters rating, AA+, återspeglar bolagets

2011

2010

2011

2010

låneavtal en ägarklausul, vilket stärker långivarnas

i finansiell verksamhet

I nedanstående tabell framgår exponeringen för

Upplupen semesterlön

6

6

”stand-alone” kreditvärdighet (stand-alone credit

2011

-

2 792

-

3 137

ställning. Klausulen innebär att långivare har rätt

Med finansiell kreditrisk avses främst motpartsrisker

motpartsrisker fördelade på olika ratingkategorier.

profile), om bolaget står på egna ben utan svenska

2012

3 574

1 000

3 721

1 250

att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle

i samband med fordringar på banker och andra mot-

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

2013

881

881

1 677

1 229

understiga 100 %.

parter. Risken uppstår vid handel med derivatinstru-

2014

1 210

1 210

960

960

Ränterisker

2015

895

200

595

400

Ränterisk avser resultateffekten som en ränteför-

2016

1 000

450

807

607

Not 21 Finansiella risker
och finanspolicy

ändring har på koncernens finansnetto. Risken i

2017

400

600

400

400

Institut med lång rating	Fordran

portföljen uttrycks som genomsnittlig räntebind-

2018

200

750

200

200

AA-

50

109

-

59

Koncernen och moderbolaget är genom sin verk-

ningstid. Vid bokslutstillfället var den genomsnittliga

2019

-

50

-

-

A+

65

0

77

12

samhet exponerad för olika slags finansiella risker.

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

2020

200

200

200

200

A

15

35

-

20

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets

företagets räntebindning sker utifrån en norm-

2021

200

50

200

-

Elderivat

resultat och kassaflöde till följd av påverkan av

portfölj som ska ha en jämn förfalloprofil avseende

2023

100

100

-

-

Summa

ränterisk, refinansieringsrisk, kreditrisker, valutarisk

räntebindningstid. Räntebindningstiden visar hur

2024

100

100

100

100

och elprisrisk. Koncernens alla finansiella risker är

snabbt en ränteförändring får genomslag i form av

2038

301

290

201

190

samlade i moderbolaget och hanteras därifrån.

ökade lånekostnader. Valet av räntebindningstid i

Totalt

9 061

8 673

9 061

8 673

Upplupen löneskatt
Övriga poster
Summa

108

Lånefaciliteter Mkr		Låneram 		

utestående lån inte alls kan genomföras, eller endast

policy för hantering av finansiella risker har fastställts

2

2

29

21

578

579
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Räntebindning, Mkr Kapitalbindning, Mkr

av likvida medel.

ment eller placeringar av likvida medel.

Skuld

Erhållna säkerheter	Netto exponering

-

8

0

8

130

152

77

99
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Kreditrisken i den löpande affärsverksamheten

beräknade elförbrukningen köper företaget prissäk-

Derivatinstrument

Finansiella instrument värderade

begränsas genom förskottsfakturering av hyror,

ringskontrakt i form av elterminer. Förvaltningen sker

Specialfastigheter använder derivat för att hantera

till verkligt värde

långa hyresavtal och genom att hyresgästerna har

löpande genom analys av elmarknad och egen port-

ränterisk och därmed uppnå önskad räntebindnings-

Verkligt värde på finansiella instrument kan

stark knytning till svenska staten. I samband med

följ. Prissäkringar görs i delposter för att minska risken

struktur samt för att hantera valutarisk och säkra lån

bestämmas på olika sätt.

fastighetsförsäljningar under 2006 skedde betalning

att göra stora prissäkringar i dyra lägen. På detta sätt

upptagna i utländsk valuta.

i form av utfärdande av reverser, se posten ”Revers-

ökar den säkrade andelen i takt med att förbruknings-

fordran” i tabellen ”Lånefaciliteter”.

tillfället närmar sig. Vid tidpunkten då budgetpris ska

Över tiden kan det uppstå värdeförändringar i

noterade på en aktiv marknad

Elterminer

ges för kommande året är stor del prissäkrad.

derivatportföljen på grund av förändringar av

för samma instrument.

Netto

Finansiella poster som förfallit till betalning
vid bokslutstillfället, Mkr
Finansiella tillgångar 		

115

Finansiella skulder 		

0

Nivå 1: Verkligt värde bestämt enligt priser

Räntevalutaswap

-

114

-

114

Ränteswap

-

-128

-

-128

-8

-

-

-8

-8

-14

-

-22

marknadsräntan och valutakursen. Dessa orealiserade
Nivå 2: Verkligt värde bestämt utifrån antingen

Specialfastigheter vidarefakturerar huvuddelen av

värdeförändringar redovisas över resultaträkningen.

elkostnaden till hyresgästerna, vilket leder till att

Elderivat värderas till verkligt värde och redovisas

direkt eller indirekt observerbar marknads-

Redovisat värde per kategori, 2011-12-31

prisrisken för bolaget är försumbar.

över resultaträkningen. Kostnaden för elförbrukning

data som inte inkluderas i nivå 1.

	Redovisat värde 	Verkligt värde

Bolaget har gjort bedömningen att inget

redovisas löpande i resultaträkningen. Finansiella

nedskrivningsbehov föreligger.

Finansiella instrument	Priser noterade	Värdering baserad	Värdering baserad på	Summa
värderade verkligt värde på en aktiv marknad
på observerbara
annat än observerbara
		
(nivå 1)
data (nivå 2)
data (nivå 3)

Säkrad andel av kommande elförbrukning

räntederivat värderas till verkligt värde enligt vad

År 		GWh

stängningsräntan är på räntemarknaden per balans-

Minigräns Maxgräns 	Andel

Nivå 3: Verkligt värde bestämt utifrån indata som

Valutarisk

2012

89

75%

100%

86%

dagen. Valutaderivat värderas till verkligt värde enligt

Med valutarisk avses resultateffekten som en

2013

89

40%

100%

54%

vad stängningskursen är på balansdagen.

bestående växelkursförändring har på koncernens

2014

89

20%

100%

29%

resultat- och balansräkning. Upplåning i utländsk

2015

89

0%

100%

10%

inte är observerbara på marknaden.

I tabell till höger beskrivs hur verkligt värde har

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkning 		

129

129

Lånefordringar och kundfordringar							

123

123

Finansiella skulder som värderas till verkligt värde över resultaträkning 			

151

151

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde, SEK 			

8 524

8 741

Finansiella skulder omräknade till balansdagens kurs, CHF EUR			

749

800

bestämts för bolagets finansiella instrument.

Derivatportföljens marknadsvärde, Mkr
		
		

valuta får ske. Eftersom koncernens verksamhet
uteslutande är denominerad i svenska kronor medför

Förfallostruktur för elderivat

detta att all valutarisk i samband med finansiering i

År

utländsk valuta ska elimineras. Detta har gjorts med

2012

77			-6

Ränteswap

valutaränteswapavtal.

2013

48 			

-2

Eltermin

	GWh 		Marknadsvärde Mkr

Räntevalutaswap

Totalt

Nominellt
värde

Positivt		Negativt
värde 		 värde

685

114		 0

3 000
3 685

15		

143

0		 8
129

151

Not 22 Närstående
Transaktioner

Koncernen IFRS	 Koncernen IFRS	 Moderbolaget ÅRL	 Moderbolaget ÅRL

med närstående

Not 23 Händelser
efter balansdagen

2011

2010

2011

2010

Intäkter inom koncern

-

-

3

1

beslut om återbetalning till aktieägaren med 295

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta

2014

26 			

0

Kostnader inom koncern

-

-

-

-

(77) Mkr genom minskning av aktiekapitalet. Minsk-

Då finansiella elderivat ingås uppstår valutaexpone-

2015

9 			

0

Kortfristig fordran inom koncern

-

-

13

1

ningen ska föregås av en fondemission på samma

ring. Enligt finanspolicyn får företaget inte ha någon

Summa

-8

Långfristig fordran inom koncern

-

-

883

340

belopp, varför bolagets aktiekapital förblir intakt.

Skuld inom koncern

-

-

-

-

160

valutarisk. Väsentliga valutaflöden ska kurssäkras.

Valutafördelning på lån

Känslighetsanalys

och derivatinstrument, Mkr

	Förändring på resultaträkning 	Förändring - eget kapital

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

Ursprunglig valuta, EUR	Lån 	Derivat 	Summa

Finansnetto förändring om Marknadsräntan
ökar med 1 % årskostnadsförändring

terföretag, se not 16 sidan 118, Noter moderbolag. Beträffande styrelsens , Vd:s och övriga befattningshavares

		

92,2

-92,2

0

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

Resultatet minskar
med 23 Mkr

Eget kapital
minskar med 17 Mkr

Resultatet ökar med
62 Mkr

Eget kapital ökar
med 46 Mkr

I tabellen visas nominella belopp (SEK) per affärsdag.

Ursprunglig valuta, CHF	Lån 	Derivat 	Summa
		

593,3

-593,3

angående avgångsvederlag, se not 7 sidan 101, Noter koncern.
Värdeförändring för finansiella derivat
om marknadsräntan ökar med 1 %

0

I tabellen visas nominella belopp (SEK) per affärsdag.

Valutarisken är säkrad genom valutaswappar

Ingen förändring

Ingen förändring

Elprisrisk

Elprisrisk, ökat eller minskat elpris
vidarefaktureras till hyresgäst

Ingen förändring

Ingen förändring

Med elprisrisk avses risken för att svängningar i det

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

framtida elpriset ska påverka företagets driftskostnader negativt. Som en följd av detta har företaget
fastställt en elprispolicy med en långsiktig prissäkringsstrategi, se tabell ”Säkrad andel av kommande
elförbrukning”. För att begränsa elprisrisken för den

110
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moderbolaget
balansräkning

resultaträkning
Not

2011

2010

Mkr

Hyresintäkter		

Mkr

1 580

1 553

Tillgångar

Övriga intäkter

2

115

133

Nettoomsättning		

1 695

1 686

−992

−949

Bruttoresultat		703

737

Driftkostnader

Central administration
Resultat fastighetsförsäljningar
Rörelseresultat

3

4, 5

−51

−53

6

-2

26

7, 8

650

710

Not

2011-12-31

2010-12-31

Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar, markinventarier*

13

10 184

10 090

Maskiner och inventarier

14

3

4

Pågående nyanläggningar

15

97

132

11,16

1 189

709

Summa anläggningstillgångar		

11 473

10 935

Skattefordran		

0

39

Kundfordringar		

116

75

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

112

175

Räntekostnader och likande resultatposter

9

−598

−418

Resultat efter finansiella poster

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

17

18

6

Kortfristiga fordringar

18

166

149

164

467

Kortfristiga placeringar

19

1

13

10

-59

-114

Kassa och bank

20

0

133

Skatt på årets resultat

11

-32

-95

Summa omsättningstillgångar		

301

415

Årets resultat

12

73

258

Summa tillgångar		

11 774

11 350

Aktiekapital (2 000 000 aktier) 		

200

200

Uppskrivningsfond*		

295

77

Reservfond		

42

42

		537

319

Bokslutsdispositioner

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Rapport över totalresultat

Bundet eget kapital

Mkr
Årets resultat		

73

258

Summa övrigt totalresultat för året, netto efter skatt		

-

-

Summa totalresultat för året		

73

258

Fritt eget kapital
Balanserad vinst		

1

6

Årets resultat		

73

258

		 74

264

Summa eget kapital		

611

583

21

908

849

22

9 273

9 021

Skatteskuld		

-

-

Obeskattade reserver
Skulder
Räntebärande skulder
Låneskulder
Icke räntebärande skulder

112
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Övriga skulder

23

410

318

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

572

579

Summa skulder		

10 255

9 918

Summa eget kapital och skulder		

11 774

11 350

Ställda säkerheter		

inga

inga

Ansvarsförbindelser		

inga

inga

*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

Kassaflödesanalys

Mkr

Mkr

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Den löpande verksamheten

År 2010
Moderbolaget
		

Bundet eget kapital
Aktiekapital

Ingående balans 1 januari 2010

200

Fritt eget kapital

			
Uppskrivningsfond
Reservfond
-

Totalt eget kapital

624

866

Totalresultat					
Uppskrivningsfond

-

105

-

-

77

Skatt hänförlig till poster som redovisats 					
direkt mot eget kapital

-

-28

-

-

-

Fusionsdifferens

-

-

-

-308

-308

Årets resultat

-

-

-

258

258

Övrigt totalresultat

-

-

-

-

-

200

77

42

574

893

Summa totalresultat

2011

2010

Resultat före skatt		

164

467

Avskrivningar		

414

396

Värdeförändring finansiella placeringar		

108

-88

Valutakursdifferenser, obligationer		

64

-

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar		

2

-26

Fusion		

-

-1 915

		

752

-1 166

Betald inkomstskatt		

-40

-66

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

712

-1 232

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Balanserade
vinstmedel

42

Not

Transaktioner med aktieägare					

förändringar av rörelsekapital			
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:

Utdelning

-

-

-

-310

-310

Förändring av fordringar		

Summa transaktioner med aktieägare

-

-

-

-310

-310

Förändring av övriga kortfristiga skulder		
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Utgående balans 31 december 2010

200

77

42

264

-69

339

1

-49

644

-942

-1 178

-1

583
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

Anm.: Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier med ett kvotvärde om 100 kronor och med en (1) röst per aktie.
År 2011

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Moderbolaget 				
		

Uppskrivningsfond

Reservfond

vinstmedel

200

77

42

264

583

Totalresultat					
Uppskrivningsfond

-

400

-

-

295

Skatt hänförlig till poster som redovisats 					
direkt mot eget kapital

-

-105

-

-

-

Årets resultat

-

-

-

73

73

Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

Avyttring av materiella anläggningstillgångar		

3

56

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar		

543

1 197

-632

1 252

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Balanserade

Aktiekapital

Ingående balans 1 januari 2011

Totalt eget kapital

-

-

-

-

-

200

372

42

337

951

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån		

12 210

9 214

Amortering av lån		

-12 015

-9 140

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare		

-263

-310

Återbetalning av aktiekapital		

-77

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-145

-236

Årets kassaflöde

-133

74

Likvida medel vid årets början		
Likvida medel vid årets slut

Transaktioner med aktieägare					
Fondemission

77

-77

-

-

20

133

59

0

133

-

Nedsättning och återbetalning
av aktiekapital 1)

-77

-

-

-

-77

Utdelning

-

-

-

-263

-263

Summa transaktioner med aktieägare

-

-77

-

-263

-340

200

295

42

74

611

Utgående balans 31 december 2011

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 återbetalning av aktiekapitalet i moderbolaget. Nedsättningen har föregåtts av en fondemission på samma belopp varför moderbolagets aktiekapital inte förändrats.
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noter – moderbolaget
Not 1 Moderbolagets
redovisningsprinciper

eget kapital samt förekomsten av avsättningar som

mottagaren och aktiveras i aktier och andelar

egen rubrik i balansräkningen.

hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

Not 7 Anställda, personalkostnader
och arvoden till styrelse

Koncernbidrag redovisas enligt beskrivning under

Se not 7, sidan 101, Noter koncernen

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges

Dotterföretag

nedan. De avvikelser som förekommer mellan

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget

moderbolagets och koncernens principer föranleds

enligt anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelate-

Finansiell riskhantering

Not 8 Avskrivningar

av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i

rade kostnader för dotterföretag, som kostnads-

För ytterligare information se not 10, 14, 18, 19, och

		

moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen

förs i koncernredovisningen, ingår som en del i

21 i Koncernen.

Byggnader

samt i vissa fall av skatteskäl.

anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag. Som

0

415

395

förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som

Övriga intäkter avser utfakturerade tjänster och

Summa avskrivningar

intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger

energikostnader samt utfakturerade tjänster till

ligt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets

dessa intjänande vinstmedel betraktas som en åter-

egna dotterföretag.

rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk

betalning av investeringen och reducerar andelens

Not 9 Finansnetto

person. Även av Rådet för finansiell rapporterings

redovisade värde.

		

Energi, bränsle och vatten

samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så

redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för

Fastighetsdrift, personalkostnader

långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-

Fastighetsdrift, övriga kostnader

ningslagen, Tryggandelagen och med hänsyn till

ningar på samma sätt som för koncernen men med

Fastighetsskatt

tillägg för eventuella uppskrivningar.

2010

105

353

Redovisat resultat före skatt

-

-

Utdelning från dotterbolag

2011

2010

174

172

49

3

Ingående anskaffningsvärde

10 962

-

-

Inköp

0

Schablonränta periodiseringsfond

4

Justering av tidigare års skattekostnad

0
32

95

Redovisad i balansräkningen		

2011

2010

68

126

0

39

Summa

68

165

13

-

Uppskjuten skatteskuld

-

-

48

Ränteintäkter, koncernbolag

12

-

Aktuell skatt

-

-

105

89

Övriga ränteintäkter

8

1

Summa

-

-

29

23

Värdeförändringar vid
omvärdering av finansiella derivat

79

174

Uppskjutna skattefordringar

Finansiella intäkter

112

175

och -skulder

Övriga räntekostnader

408

329

Finansiella anläggningstillgångar

8

9

-5

-6

Underhåll

222

223

Avskrivningar fastigheter

413

394

0

0

992

949

2011

2010

6

-23

195

177

De ändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska

Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen

Summa

personer som har trätt ikraft och gäller för räken-

antingen som finansiell eller operationell leasing.

Aktivering av ränta pågående projekt

skapsåret 2011 har inneburit att koncernbidrag inte

Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska

Värdeförändringar vid
omvärdering av finansiella derivat

187

86

Finansiella kostnader

598

418

Uppskjuten skatt avseende uppskrivningsfond har

Finansnetto

486

243

redovisats mot eget kapital.

riskerna och förmånerna som är förknippade med

Not 4 Administration

som moderföretaget erhåller från ett dotterföretag

ägandet i allt väsentligt är överförda till leasing

		

redovisas enligt samma principer som sedvanliga

tagaren, om så ej är fallet är det fråga om opera-

Personalkostnader

utdelningar från dotterföretag och redovisas som en

tionell leasing. Specialfastigheter Sverige AB har

Avskrivningar maskiner och inventarier

finansiell intäkt. Koncernbidrag lämnade från moder-

klassificerat samtliga avtal som operationell leasing.

Övriga kostnader (tekn.utredn,

företaget till dotterföretag redovisas som en ökning

De operationella leasingavgifterna kostnadsförs

konsultarvoden, övrigt)

16

22

Not 10 Bokslutsdispositioner

av det redovisade värdet på andelarna i mottagande

över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet,

Summa

51

53

		

dotterföretag. Under år 2011 har inga koncernbi-

vilket kan skilja sig från vad som faktiskt erlagts som

drag lämnats. Övriga nya standards och tolkningar

leasingavgift under året.

2011

2010

33

30

2

1

Fastighetsavskrivningar
Uppskrivningsfond
Summa

längre redovisas mot eget kapital. Ett koncernbidrag

-133

-28

68

126

2011

Not 12 Utdelning
2010

Skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan:		

Not 5 Ersättning till revisorer

Maskiner och inventarier

Se not 5, sidan 100, Noter koncernen

35

72

utbetalas till aktieägaren. Beslut om utdelning fattas

Klassificering och uppställningsformer

inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovis-

Summa

59

114

av aktieägaren på årsstämman. Utdelningen har inte

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning

ningen delas däremot obeskattade reserver upp på

Not 6 Resultat fastighetsförsäljningar

är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman.

uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

		

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Bokfört värde, sålda fastigheter

finansiella rapporter är främst redovisning av finan-

för juridiska personer

Försäljningskostnader

siella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar,

Aktieägartillskott redovisas mot eget kapital hos

Summa
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-5

-30

0

0

-2

26

10 962

Ingående avskrivningar
överfört genom fusion

-

2 569

Ingående avskrivningar

2 830

-

-3

-56

330

317

3 157

2 830

Ingående uppskrivningar
överfört genom fusion

-

-

Ingående uppskrivningar

105

-

Årets uppskrivningar

400

105

-3

0

502

105

Ingående nedskrivningar
överfört genom fusion

-

84

Ingående nedskrivningar

82

-

-

-2

82

82

8 305

8 155

1 942

1 680

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Årets avskrivningar på
uppskrivet belopp
Utgående ackumulerade
uppskrivningar

Utgående ackumulerade
nedskrivningar

i Sverige

styrelsen att en utdelning på 9 kronor per aktie

ter som tillämpas vid utformningen av koncernens

11 042

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

nor (155 kronor). Avseende årets utdelning föreslår

-63

56

-74

kronor). Utdelningen per aktie uppgick till 131 kro-

105

2010

-8

Taxeringsvärden fastigheter

-76

3

Försäljningar och utrangeringar

Utgående planenligt restvärde

100

2011

562

2011 uppgick till 262 615 000 kronor (310 000 000

Återföring av periodiseringsfond

Försäljningsintäkter, sålda fastigheter

88

Utdelningen som utbetalades till aktieägaren i maj

Avsättning till periodiseringsfond

Skillnaden mot IAS 1 Utforming av finansiella rappor-

-

Färdigställda projekt

Försäljningar och utrangeringar

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver

de finansiella rapporterna.

0

Årets avskrivningar

Avskrivningar maskiner och inventarier

Övriga finansiella kostnader

Byggnader

Försäljningar och utrangeringar
Skulder

Försäljning andelar
Eldslundfastigheter Sverige AB

Leasade tillgångar

Skatter

10 474

0

Ändrade redovisningsprinciper

som trätt i kraft 2011 har inte haft någon inverkan på

-

Icke avdragsgilla kostnader

Aktuell skattefordran

2010

2010

0

Uppskjuten skattefordran

2011

2011

92

0

		

Not 13 Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar, markinventarier
Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

28

Ej skattepliktiga intäkter

Fordringar

Not 3 Driftkostnader
Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget

sambandet mellan redovisning och beskattning.

116

0

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning en-

dovisningen för den juridiska personen skall tillämpa

394
1

Moderbolagets redovisningsprinciper

		

2010

413
2

Maskiner och inventarier – Drift

Materiella anläggningstillgångar

2011

Maskiner och inventarier – Administration

Not 2 Övriga intäkter Moderbolag

tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsre-

2011

Svensk inkomstskattesats 26,3%

avsnittet ”Ändrade redovisningsprinciper”.

intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under

utgivna uttalanden gällande för noterade företag

Avstämning av effektiv skatt

tagits upp som skuld i årsredovisningen. Utdelning-

Not 11 Skatter

en beräknas uppgå till 17 200 000 kronor.

Redovisad i resultaträkningen 2011
Aktuell skattekostnad

79

2010
82

Uppskjuten skattekostnad/skatteintäkt -47

13

Totalt redovisad skatt

95

32
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Fortsättning Not 13
Byggnadsinventarier

2011

2010

2011

2010

Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

-

263

Ingående anskaffningsvärde

276

-

6

13

Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

-

801

Ingående anskaffningsvärde

859

-

Färdigställda projekt

-

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Inköp
Färdigställda projekt
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

15

62

-

-4

874

859

Ingående avskrivningar
överfört genom fusion

-

407

Ingående avskrivningar

454

-

-

-4

53

51

Utgående ackumulerade
avskrivningar

507

454

Utgående planenligt restvärde

367

405

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

Mark

2011

2010

-

1 119

Ingående anskaffningsvärde

1 105

-

-

-14

1 105

1 105

Utgående planenligt restvärde

1 105

1 105

Markanläggningar

2011

645

2010

276

Ingående avskrivningar

48

-

Årets avskrivningar

13

14

Utgående planenligt restvärde

61

48

221

228

2011

2010

Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

-

11 977

Fusion, övervärde byggnad, mark

-

920

1 950

22

Specialfastigheter Rystadstuna AB

100%

100%

500

Ingående avskrivningar

18

17

Specialfastigheter Karlskrona AB

100%

100%

500

50

Försäljningar och utrangeringar

0

0

Specialfastigheter Mariestad AB

100%

100%

500

50

Årets avskrivningar

2

1

Nordrike Fastighets AB (bolaget vilande)

100%

100%

500

50

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande)

100%

100%

500

50

20

18

Redovisat värde aktier i dotterbolag 2011				

108 538

3

4

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

					

Aktier i dotterbolag 2010

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar

Lagallén Fastighets AB

100%

100%

1 000

93 912

		

Eldslundfastigheter Sverige AB

100%

100%

1 000

100

Specialfastigheter Stångby AB

100%

100%

500

50

Specialfastigheter Rystadstuna AB

100%

100%

500

50

Ingående balans överförd
genom fusion

132

-

76

279

-111

-648

AB Grundstenen 133253

100%

100%

500

50

97

132

AB Grundstenen 133254 (bolaget vilande)

100%

100%

500

50

Specialfastigheter Karlskrona AB

100%

100%

500

50

AB Grundstenen 133251 (bolaget vilande)

100%

100%

500

50

Not 16 Finansiella
anläggningstillgångar
		

94 312

Uppgifter om organisationsnummer och säte
Dotterbolag			Org nr	Säte

2011

2010

Lagallén Fastighets AB			

556757-1863

Linköping

-60

Bostadsrätt

0

0

Specialfastigheter Secure Åstorp AB			

556686-0465

Linköping

Aktier i dotterbolag

109

94

Specialfastigheter Stångby AB			

556831-8413

Linköping

Fordringar hos dotterbolag

883

341

Specialfastigheter Rystadstuna AB			

556831-8439

Linköping

Specialfastigheter Karlskrona AB			

556832-2332

Linköping

3 792

3 386

105

Ingående nedskrivningar
överfört genom fusion

-

84

Ingående nedskrivningar

82

-

-

-2

Derivat värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Uppskjuten skattefordran
Summa

129

148

Specialfastigheter Mariestad AB			

556832-2324

Linköping

68

126

Nordrike Fastighets AB (bolaget vilande)			

556832-2290

Linköping

1 189

709

Syrike Fastighets AB (bolaget vilande)			

556832-2316

Linköping

Avyttrade dotterbolag 2011			Org nr	Säte
Eldslundfastigheter Sverige AB 			

Utgående ackumulerade nedskrivningar 82
Utgående planenligt restvärde

501

394

502

Försäljningar och utrangeringar

-

2010

-3

0

Utgående ackumulerade
uppskrivningar

2011

409

-3

Årets avskrivningar på
uppskrivet belopp

Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal aktier	Redovisat värde Tkr

Not 15 Pågående nyanläggningar

-

0
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850

Kapitalandel	Rösträttsandel	Antal aktier	Redovisat värde Tkr

23

3 386

-

197

500

Ingående avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

186

100%

3 052

105

Utgående planenligt restvärde

100%

-

400

54

9 626

Specialfastigheter Stångby AB

Namn

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
överfört genom fusion

Årets uppskrivningar

67

Aktier i dotterbolag 2011

Redovisat värde aktier i dotterbolag 2010				

11

Utgående ackumulerade
avskrivningar

1 000

13 453

2

0

100%

13 556

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Färdigställda projekt

12

100%

Utgående balans

-

-

95 912

Specialfastigheter Secure Åstorp AB

Färdigställda projekt

105

13

1 000

0

-92

Ingående uppskrivningar

Årets avskrivningar

100%

0

648

-

Försäljningar och utrangeringar

100%

Försäljningar och utrangeringar

-8

Försäljningar och utrangeringar

251

54

Lagallén Fastighets AB

111

Färdigställda projekt

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

1

Årets nedlagda kostnader

-

42

1

Ingående balans

-

-

Inköp

-

Ingående uppskrivningar
överfört genom fusion

Ingående avskrivningar överfört
genom fusion

21

0

240

251

2010

22

0

-

253

Fortsättning Not 16

2011

Ingående anskaffningsvärde

13 453

Ingående anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Åsbackaskolan
i   Gnesta

Namn

Försäljningar och utrangeringar
677

282

34

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Not 14 Maskiner och inventarier
		

-

Inköp

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Taxeringsvärden fastigheter
i Sverige

Ingående avskrivningar överfört
genom fusion

Totalt

Ingående anskaffningsvärde
överfört genom fusion

Försäljningar och utrangeringar

118

Markinventarier

556750-2165

Linköping

82

10 184

10 090

Taxeringsvärden fastigheter i Sverige 2 619

2 325
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Not 17 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Not 23 Övriga skulder		

		

Förskott kunder

		

2011

2010

1

1

Leverantörsskulder
Derivat värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

Förutbetalda kostnadshyror
Förutbetalda energikostnader

2

1

Övriga interimsfordringar

15

4

Summa

18

6

2011

Deposition CSA-avtal
Övriga skulder
Summa icke räntebärande skulder

2010

0

0

89

105

151

74

77

69

93

70

410

318

Not 18 Kortfristiga fordringar
		

2011

Fordringar dotterbolag
Fordran sålda fastigheter
Övriga fordringar
Summa

2010

13

-

153

145

0

4

166

149

Not 24 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
		

2011

2010

422

420

Förutbetalade hyresintäkter

Styrelsens
intygande

3

-

Koncernredovisningen respektive årsredovis-

Upplupna energikostnader

19

17

ningen har upprättats i enlighet med de inter-

Not 19 Kortfristiga placeringar

Upplupna räntekostnader

90

112

nationella redovisningsstandarder som avses

Sven Landelius

		

Upplupna sociala avgifter

1

1

i Europaparlamentets och rådets förordning

Styrelseordförande

Upplupen semesterlön

6

6

(EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om

Upplupen löneskatt

2

2

tillämpning av internationella redovisnings-

Peter Karlström

29

21

standarder respektive god redovisningssed

Verkställande direktör

572

579

Upplupna kostnadshyror

2011

2010

Derivat värderade till verkligt
värde via resultaträkningen

1

13

Summa

1

13

Övriga poster
Summa

Linköping 2012-03-19

och ger en rättvisande bild av koncernens och
moderbolagets ställning och resultat.

Not 20 Likvida medel
		

2011

2010

Kassa

0

0

Tillgodohavande på koncernkonto

0

133

Summa

0

133

Not 21 Obeskattade reserver
		

2011

2010

Ackumulerad skillnad mellan
bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

357

321

Periodiseringsfond

551

13

-

515

908

849

Periodiseringsfond överförd
genom fusion
Summa

Not 25 Närstående

Förvaltningsberättelsen för koncernen respek-

Se not 22, sidan 111, Noter koncernen

tive moderbolaget ger en rättvisande översikt

Christel Armstrong-Darvik

Jan Berg

Birgitta Böhlin

över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver

Not 26 Händelser efter balansdagen

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att fatta

moderbolaget och de företag som ingår i kon-

beslut om återbetalning till aktieägaren med 295

cernen står inför.

Nina Linander 	Per-Håkan Westin 	Carina Wång

(77) Mkr genom minskning av aktiekapitalet. Minskningen ska föregås av en fondemission på samma

Lena Nibell	Roger Törngren

Björn Sundström

belopp, varför bolagets aktiekapital förblir intakt.

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-19

Deloitte AB

Peter Gustafsson
Auktoriserad revisor

Not 22 Räntebärande skulder
Se not 18, sidan 107, Noter koncernen

120
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) - Organisationsnummer 556537-5945

Rapport om årsredovisningen

Revisorns ansvar

gets interna kontroll. En revision innefattar också en

porten på sidorna 76–81. Förvaltningsberättelsen är

Revisorns ansvar

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten och

och koncernredovisningen

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis-

förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss

baserat på denna läsning och vår kunskap om bola-

Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredo-

koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi

ningsprinciper som har använts och av rimligheten

ningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstäm-

om förslaget till dispositioner beträffande bolagets

get och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund

visningen för Specialfastigheter Sverige AB (publ)

har utfört revisionen enligt International Standards

i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-

man fastställer resultaträkningen och balansräkningen

vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval

för våra uttalanden. Detta innebär att vår lagstadga-

för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31 med

on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa

ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den

för moderbolaget och koncernen.

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god

de genomgång av bolagsstyrningsrapporten har en

undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt

övergripande presentationen i årsredovisningen och

revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt

annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning

76–81. Bolagets årsredovisning och koncernre-

planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig

koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis

Rapport om andra krav enligt lagar

uttalande om styrelsens förslag till dispositioner

jämfört med den inriktning och omfattning som en

dovisning ingår i den tryckta versionen av detta

säkerhet att årsredovisningen och koncernredovis-

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga

och andra författningar

beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-

revision enligt International Standards on Auditing

dokument på sidorna 69–123.

ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

som grund för våra uttalanden.

Utöver vår revision av årsredovisningen och kon-

skat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval

och god revisionssed i Sverige har.

cernredovisningen har vi även reviderat förslaget

av underlagen för detta för att kunna bedöma om

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

En revision innefattar att genom olika åtgärder in-

Uttalanden

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller

förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som

Uttalanden

för årsredovisningen och koncernredovisningen

hämta revisionsbevis om belopp och annan informa-

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats

förlust samt styrelsens och verkställande direktörens

underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt

Det är styrelsen och verkställande direktören som

tion i årsredovisningen och koncernredovisningen.

i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla

förvaltning för Specialfastigheter Sverige AB (publ)

utöver vår revision av årsredovisningen granskat vä-

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-

har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland

väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbola-

för räkenskapsåret 2011-01-01 – 2011-12-31. Vi har

sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget

sens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga

gets finansiella ställning per den 31 december 2011

även utfört en lagstadgad genomgång av bolags-

för att kunna bedöma om någon styrelseledamot

frihet för räkenskapsåret. En bolagsstyrningsrapport

och en koncernredovisning som ger en rättvisande

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-

och av dess finansiella resultat och kassaflöden för

styrningsrapporten.

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig

har upprättats, och dess lagstadgade information är

bild enligt internationella redovisningsstandarder

ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

året enligt årsredovisningslagen, och koncernredo-

mot bolaget.

förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-

IFRS, såsom de antagits av EU, och årsredovis-

på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de

visningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

ningslagen, och för den interna kontroll som

delar av den interna kontrollen som är relevanta för

ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller

styrelsen och verkställande direktören bedömer är

hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncern-

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,

verkställande direktören på annat sätt har handlat

nödvändig för att upprätta en årsredovisning och

redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte

den 31 december 2011 och av dess resultat och kas-

och det är styrelsen och verkställande direktören som

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen

Stockholm den 19 mars 2012

koncernredovisning som inte innehåller väsentliga

att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-

saflöden enligt internationella redovisningsstandarder,

har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen

eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis

Deloitte AB

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-

enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i

såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen.

samt att bolagsstyrningsrapporten på sidorna 76–81

vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som

ter eller på fel.

syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bola-

Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrap-

är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

grund för våra uttalanden.
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ningens övriga delar.

Peter Gustafsson, Auktoriserad revisor

Årsstämma
Specialfastigheters Årsstämma äger rum
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