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Specialfastighter i sammandrag - Mkr

Delårsrapport januari-mars 2013
•	 Intäkter	från	fastighetsförvaltning	uppgick	till			
	 441	(436)	Mkr.

•	 Driftöverskottet	uppgick	till	329	(322)	Mkr,	en			
	 förbättring	med	7	Mkr,	huvudsakligen	hänförlig		
	 till	ökade	hyresintäkter.	

•	 Periodens	resultat	ökade	till	347	(203)	Mkr,		
	 främst	till	följd	av	positiv	värdeförändring	på		
	 förvaltningsfastigheter	177	(1)	Mkr.

•	 Marknadsvärdet	för	förvaltningsfastigheter	upp-	
	 gick	till	18	976	(17	409)	Mkr.	 	 		

•	 Bruttoinvesteringarna	uppgick	till	97	(181)	Mkr.

•	 Volymen	för	pågående	projekt	uppgick	till		
	 1	913	(1	821)	Mkr.

Fastighetsrelaterade Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Intäkter från fastighetsförvaltning 441 436 1 767

Hyra per kvadratmeter, kr 1 506 1 451 1 472

Lokalarea, kvm/1000 1 101 1 119 1 110

Uthyrningsgrad, % 98,7 98,6 98,7

Överskottsgrad, % 74,7 74,0 76,7

Investeringar inklusive fastighetsförvärv 97 181 1 117

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 18 976 17 409 18 712

Balansomslutning 19 426 17 875 19 383

Eget kapital 6 975 5 815 6 628

Finansiellt relaterade Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Resultat före skatt 450 277 1 381

Direktavkastning, % 7,0 7,4 7,5

Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 6,2 4,3 4,7

Avkastning på eget kapital, % 21,0 14,5 24,3

Soliditet, % 35,9 32,5 34,2

Omslagsbild: Kvarteret Kronoberg i Stockholm
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Resultatet
Resultatet för första kvartalet ökade till 347 Mkr jämfört med 
203 Mkr för motsvarande period föregående år. Främsta or-
saken till resultatökningen är värdeförändringen på förvalt-
ningsfastigheterna om 177 Mkr. Värdeförändringen beror till 
största delen på en kalkylmodelleffekt, som kommer att få 
genomslag under hela året. Driftöverskottet var i stort sett i 
samma nivå som år 2012. Specialfastigheters kontraktsportfölj 
med långa avtal borgar för ett fortsatt stabilt resultat.

Fastighetsbeståndet
Under första kvartalet har några mindre försäljningar 
skett. Detta som en konsekvens att hyresgäster har läm-
nat några mindre anläggningar. Specialfastigheter kommer 
under 2013 att fortsätta renodla beståndet vilket troligen 
kommer att innebära ytterligare några mindre försäljning-
ar. Kompletteringsförvärv kan bli aktuella och då främst 
när bolagets befintliga hyresgäster har behov att växa. 
Marknadsvärdet av förvaltningsfastigheterna uppgick till  
18 976 Mkr.

Investeringar
Den enskilt största investeringen är den pågående nybyggna-
tionen av Säkerhetspolisens nya huvudkontor i Solna. Under 
våren kommer detta projekt att färdigställas och Säkerhetspo-
lisen kommer att flytta in under hösten.

På anstalten Hornö utanför Enköping har arbetet påbörjats 
med ny byggnad åt hyresgästen Statens Institutionsstyrelse.

Närhet till våra kunder
Från och med årsskiftet arbetar vi kundnära i tre affärsom-
råden. Redan nu kan vi se tydliga positiva effekter av denna 
organisationsförändring. Det som främst förbättrats är den 
nära dialogen med kunderna som med stor säkerhet kommer 
att leda till ett mer långsiktigt och strategiskt arbete med våra 
kunder.

Säker värd
Det arbete, som 2012 ledde fram till att Specialfastigheter cer-
tifierades enlig ISO 27001:2005, kommer fortsätta genom ett 
systematiskt förbättringsarbete. Under kvartalet påbörjades 
arbetet med en omfattande uppgradering av den fysiska säker-
heten i Specialfastigheters kontor. 

Nya möjligheter
Specialfastigheter bistår statens utredare gällande omstruktu-
rering av statens bestånd av försvarsfastigheter. I september i 
år skall utredaren presentera sina slutsatser. Specialfastigheter 
står redo att vara en aktör som kan fortsätta utveckla försvars-
fastigheter med kompetens, engagemang och säkerhetsfokus.

Håkan Steinbüchel
Tf Verkställande direktör

Specialfastigheter 
- en säker värd

VD
KOMMENTERAR
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Verksamheten

Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv ägare med fo-
kus 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 kriminalvårds-
fastigheter till domstolsbyggnader, polisfastigheter och ung-
domshem. Hyresgäster med speciella verksamheter som stäl-
ler höga krav, inte minst på säkerhet. 

Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartemen-
tet. Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra 
mål och strategier. Idag är vi cirka 120 medarbetare fördelade 
från nord till syd i Sverige. Huvudkontoret är beläget i Linkö-
ping.

Verksamheten under perioden
Arbetet med förändring av statens fastighetsbestånd pågår 
med två utredningar, en inom försvarsområdet samt en inom 
vissa kulturfastigheter. Utredarna ska lämna förslag på hur 
statens försvarsfastigheter ska förvaltas och vilka försvarsfas-
tigheter staten inte längre behöver äga samt vilka fastigheter 
av kulturhistoriskt värde som staten bör äga. Utredarna skall 
lägga fram sina förslag till förändringar senast den 2 septem-
ber 2013. 

Det är framförallt utredningen inom försvarsområdet som 
skulle kunna beröra Specialfastigheter. Utredningen ska syfta 
till omstrukturering för att skapa en ändamålsenlig, kundori-
enterad, kompetent och effektiv organisation för förvaltning 
av statens bestånd av försvarsfastigheter. På sikt ska detta bi-
dra till att varaktigt sänka kostnaderna inom förvaltningen av 
försvarsfastigheter.

Kriminalvården utreder för närvarande sitt lokalbehov och 
hur den framtida fastighetsstrukturen för framför allt södra 
Sverige ska utformas. Vi förser kriminalvården med underlag 
för att de ska kunna spegla verksamhetsnyttan av olika alter-
nativ. Vår långsiktighet i såväl affär som kundrelation är en 
styrka, oavsett konjunktur.

Sedan tidigare har Specialfastigheter och Säkerhetspolisen 
tecknat ett 25-årigt hyresavtal avseende ett nytt huvudkontor 
för Säkerhetspolisen. Arbetet påbörjades 2010 och innebär 
uppförande av en ny byggnad i Solna där Säkerhetspolisens 
verksamhet i Stockholmsområdet kommer att samlas. Det be-
räknas stå klart hösten 2013. Kontoret omfattar cirka 35 000 
kvm LOA med bland annat 800 kontorsarbetsplatser, kommu-
nikationscentral, skjutbanor, arkiv samt garage. Byggnaden 
uppförs enligt Green Building Council.

Rikspolisstyrelsen står inför en omorganisation och har indi-
kerat ett eventuellt ökat lokalbehov inom Kvarteret Kronoberg. 
Specialfastigheter arbetar med en framtida vision för kvarteret 
med målet att skapa byggrätter och ändring av detaljplanen
för kvarteret.

  Ägarens	mål

Ägaren	 har	 följande	 övergripande	 lång-
siktiga	ekonomiska	mål	 för	Specialfastig-
heter:

•	Avkastningen (årets resultat efter skatt) på 
genomsnittligt eget kapital ska motsvara den
riskfria räntan, definierad som den 5-åriga 
statsobligationsräntan plus 2,5 procentenhe-
ter, över en konjunkturcykel.

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

•	Soliditeten bör uppgå till mellan 25 och 35 
procent.
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De långsiktiga hyreskontraktsförhållandet med Statens in-
stitutionsstyrelse har lett till att vi påbörjat ett stort antal 
om- och tillbyggnader. Dessutom planeras för ytterligare 
projekt. 

Säkerhet
Under 2013 kommer Specialfastigheter att vidareutveckla 
ledningssystemet för informationssäkerhet genom ett fort-
satt systematiskt förbättringsarbete. Ett särskilt fokusom-
råde är förädlandet av processerna och metoderna för att 
inhämta och tillgodose kundens säkerhetskrav. Det handlar 
främst om samråd med kunden för att tydliggöra de specifi-
ka informationssäkerhetskraven i löpande projekt samt om 
att vidareutveckla samarbetet kring kundens lokala säker-
hetskrav i den löpande förvaltningsverksamheten. 

Under 2013 avslutas även en omfattande uppgradering av 
den fysiska säkerheten i Specialfastigheters kontorslokaler. 

Hyresgäst
Specialfastigheters uppgift är att erbjuda ändamålslokaler 
och kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet över hela 
landet. Vi strävar efter ett långsiktigt fastighetsägande, lång-
siktiga hyresavtal och nära samarbeten som baseras på trygg 
och effektiv fastighetsförvaltning. Detta gör vi genom att till-
handahålla rätt organisation med rätt kompetens. 

Från och med 2013 har vi ändrat vår organisation för att på 
ett bättre sätt kunna följa våra kunders utveckling och be-
hov av lokaler. Våra tidigare fyra regioner har ändrats till tre 
affärsområden med tydligare kundansvar inom avgränsade 
segment: 

• Kriminalvård
•	Försvar och rättsväsende
•	Institutionsvård och övriga specialverksamheter

Tillsammans med hyresgästerna ska vi utveckla fastighe-
terna på rätt sätt och fokusera på hyresgästens behov. För 
att uppnå våra mål inom kundnytta genomför Specialfastig-
heter årligen olika hyresgästmöten. Vartannat år utförs även 
NKI-undersökning och nästa undersökning sker 2013. Un-
dersökningen är ett verktyg som hjälper oss att prioritera 
våra resurser på bästa sätt för en tillfredsställande kund-
nöjdhet. Utifrån resultatet, NKI-värdet, arbetar vi vidare 
med det löpande förbättringsarbetet. Vid de regelbundna 
hyresgästmöten som genomförs sker därefter uppföljning. 
Resultatet påverkar det dagliga mötet med hyresgästerna i 
deras miljö.
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Verksamheten

Medarbetare
Vi har under lång tid arbetat fokuserat med personalfrågor och 
enligt Global Reporting Initiative (GRI) handlar det främst om 
indikatorer inom områdena anställning och arbetsmiljö. Våra 
medarbetare ges möjlighet att utöva inflytande både på det 
egna arbetet och på företagets verksamhet bland annat genom 
systematiskt arbetsmiljöarbete, samverkan, medbestämman-
de och kommunikation.

Mätningar i form av Nöjd medarbetarindex (NMI) hjälper oss 
att aktivt arbeta med förbättringar. En sådan mätning gjordes 
2012 med gott resultat och kommer att genomföras 2014 igen. 
I år genomför vi istället en hälso-, arbetsmiljö- och livstils-
undersökning. Kompetenta, nöjda, delaktiga och engagerade 
medarbetare öppnar upp för starka relationer såväl med hy-
resgäster som med kollegor. För att uppnå detta ser vi frisk-
vård som en viktig del. Detta återspeglas i den frisknärvaro 
som vid periodens slut var 95,7  (97,0) procent. Vårt mål för 
2013 är att frisknärvaron inte ska understiga 97,0 procent.

Vi är tydliga med att våra medarbetare ska kunna kombinera 
arbetsliv och privatliv. Under perioden har 16 (16) medarbe-
tare varit lediga med stöd av föräldraförsäkringen, 11 (8) män 
och 5 (8) kvinnor. 

Miljö
För att skapa en långsiktig ekonomisk tillväxt i företaget ar-
betar vi med att minska vår miljöpåverkan. Med ett aktivt 
miljöarbete med minskade företagsrisker, nöjdare kunder och 
stoltare medarbetare skapar vi lönsamhet.

Vår ägare förväntar sig att Specialfastigheter är ett föredöme 
avseende hållbart företagande, där miljöfrågorna är en viktig 
del i det arbetet. Vi har identifierat de miljöområden som är 
väsentliga för oss att fokusera på och det är energi, materialval, 
avfall och kemikalier.  

Vårt övergripande miljömål för 2013 är att minska våra kol-
dioxidutsläpp med 8 procent jämfört med föregående år. Vi 
redovisar företagets koldioxidbelastning från användning av 
energi (olja, gas, pellets, biobränsle, fjärrvärme och vatten-
kraftsbaserad el), samt vårt resande med tåg, flyg och bilar. 

Redovisningen av koldioxid följer riktlinjerna GRI och då spe-
cifikt miljöindikatorerna EN 16 (Totala direkta och indirekta 
utsläpp av växthusgaser) och EN 17 (Andra relevanta indirekta 
utsläpp av växthusgaser).

Koldioxidbelastningen har minskat med 16,2 procent jämfört 
med föregående period föregående år. Orsaken till det är bland 
annat att vi har minskat vår användning av fossila bränslen 
samt att vi använder mindre fjärrvärme tillföljd av ett konti-
nuerligt arbete med energieffektiviseringar. Vi har även flugit 
mindre under detta kvartal jämfört med föregående år. Sam-
mataget ger det ett positivt resultat.

Nedan redovisas vår koldioxidbelastning första kvartalet 2013. 

Koldioxidbelastning, ton
Jan-Mar	2013 Jan-Mar	2012

Fossil	energi 1	321,0 1	655,0

Förnyelsebar	energi 63,9 57,7

Fjärrvärme 2	253,6 2	658,3

El 43,1 42,1

Flyg 7,6 9,5

Bilresor	(exklusive	hyrbilar) 49,7 39,1

Totalt 3 738,9 4 461,7



7

Koldioxidbelastning, ton
Jan-Mar	2013 Jan-Mar	2012

Fossil	energi 1	321,0 1	655,0

Förnyelsebar	energi 63,9 57,7

Fjärrvärme 2	253,6 2	658,3

El 43,1 42,1

Flyg 7,6 9,5

Bilresor	(exklusive	hyrbilar) 49,7 39,1

Totalt 3 738,9 4 461,7



8

Koncernen

Koncernens resultaträkning - Mkr

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Hyresintäkter 415 406 1	631

Övriga	intäkter 26 30 136

Intäkter från fastighetsförvaltning 441 436 1 767

Fastighetskostnader	1) -112 -114 -413

Driftöverskott 329 322 1 354

Administration -14 -12 -54

Rörelseresultat 315 310 1 300

Finansiella	intäkter 2 2 8

Finansiella	kostnader -52 -73 -278

Finansnetto -50 -71 -270

Resultat efter finansiella poster 265 239 1 030

Resultat	fastighetsförsäljningar	realiserade 0 1 -11

Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	orealiserade 177 1 410

Värdeförändring	finansiella	instrument	orealiserade 8 36 -48

Resultat före skatt 450 277 1 381

Skatt -103 -74 -53

Periodens resultat 347 203 1 328

Varav	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare 347 203 1	328

Rapport över totalresultat - Mkr

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Periodens resultat 347 203 1 328
Summa övrigt totalresultat för perioden, - - -
netto efter skatt
Summa totalresultat för perioden 347 203 1 328
Varav	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare 347 203 1	328

Fastighetskostnader	1)

Driftkostnader 101 98 339

Underhåll 4 9 48

Fastighetsskatt 7 7 26
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Kommentarer
resultaträkning

Intäkter från fastighetsförvaltning
Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 441 (436) 
Mkr, varav hyresintäkterna ökade till 415 (406) Mkr. Ök-
ningen av hyresintäkterna förklaras huvudsakligen av tillkom-
mande hyra för projekt. Övriga intäkter, som avser fakture-
ring av media och tjänster till hyresgästerna, minskade med  
4 Mkr och uppgick till 26 (30) Mkr.

Fastighetskostnader
Våra fastighetskostnader uppgick till 112 (114) Mkr. Om vi tit-
tar på nyckeltal för jämförbart bestånd så har vi fortsatt att 
effektivisera vår energi- och mediaförbrukning.

Driftöverskott
Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöverskottet 
uppgick till 329 (322) Mkr, vilket är 7 Mkr högre än motsva-
rande period föregående år.

Överskottsgrad
Specialfastigheters målsättning är att erbjuda bästa möjliga 
kundnytta, kombinerat med utveckling av fastigheternas vär-
de och avkastningsförmåga. God lönsamhet ger oss möjlighet 
att agera långsiktigt för ett hållbart byggande och en effektiv 
fastighets- och kapitalförvaltning till en för verksamheten väl 
anpassad nivå på den finansiella risken. Överskottsgraden 
uppgick till 74,7 (74,0) procent.

Det långsiktiga målet är minst 75 procent i överskottsgrad. I 
diagrammet visas utvecklingen av Specialfastigheters över-
skottsgrad för perioden. 

Finansiella intäkter och kostnader
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på pro-
jekt uppgick till -50 (-71) Mkr. För mer information se sidan 
16.

Värdeförändringar
Värdeökningen i förvaltningsfastigheter förklaras bland annat 
av ändrad kalkylmodell samt nya och omförhandlade hyres-
avtal. För mer information se sidan 11. 
Värdeförändringar i derivat instrument uppgick till 8 (36) 
Mkr. För mer information se sidan 16. 

Resultat efter skatt
Resultatet efter skatt uppgick till 347 (203) Mkr, vilket inne-
bär en ökning med 144 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till   
orealiserad värdeförändringar för förvaltningsfastigheter 177 
(1) Mkr. Posten skatt består av betald skatt -38 (-32) Mkr och 
uppskjuten skatt -65 (-42) Mkr. 

Överskottsgrad, %

Q1 2012 Q1 2013

74,0 74,7
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Koncernen

Koncernens balansräkning - Mkr

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 18	976 17	409 18	712

Övriga	materiella	anläggningstillgångar 2 3 3

Finansiella	placeringar 32 127 55

Uppskjutna	skattefordringar - - -

Övriga	långfristiga	fordringar 10 - 10

Summa anläggningstillgångar 19 020 17 539 18 780
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 168 145 186

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 11 29 10

Övriga	fordringar 179 157 166

Kortfristiga	placeringar 47 0 50

Likvida	medel 1 5 191

Summa omsättningstillgångar 406 336 603
Summa tillgångar 19 426 17 875 19 383
Eget kapital och skulder
Summa eget kapital 6 975 5 815 6 628
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga	räntebärande	skulder 6	786 4	910 6	626

Övriga	långfristiga	skulder 107 183 140

Uppskjutna	skatteskulder 1	724 1	765 1	659

Summa långfristiga skulder 8 617 6 858 8 425
Kortfristiga skulder
Kortfristiga	räntebärande	skulder 3	031 4	436 3	462

Leverantörsskulder 75 69 92

Skatteskuld 25 19 36

Övriga	skulder 141 96 142

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 562 582 598

Summa kortfristiga skulder 3 834 5 202 4 330
Summa skulder 12 451 12 060 12 755
Summa eget kapital och skulder 19 426 17 875 19 383
Ställda	säkerheter Inga Inga inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga inga

Eget kapital - Mkr

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Belopp	vid	periodens	ingång 6	628 5	612 5	612

Totalresultat	för	perioden 347 203 1	328

Utdelning - - -17

Nedsättning	och	återbetalning	av	aktiekapital - - -295

Belopp vid periodens utgång 6 975 5 815 6 628
Anm:	Aktiekapitalet	består	av	2	000	000	aktier

Hänförligt till:
Moderbolagets	aktieägare 6	975 5	815 6	628

Minoritetsintressen - - -
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Kommentarer
balansräkning

Investeringar
Koncernens investeringar i projekt uppgick under perioden till 
97 (181) Mkr.

Pågående projekt
Antalet pågående investeringsprojekt var vid årets slut 38 
(52). Total volym för pågående projekt har beräknats till 1 913 
(1 821) Mkr, varav 1 548 Mkr har upparbetats per 2013-03-31.

De största pågående projekten
Om- och tillbyggnadsprojekt:
• Anstalten Kumla 
• Institutionen Hornö i Enköping 
• Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm 
• Försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm 
• Institutionen Lövsta i Trosa 
• Institutionen Åsbogården, Råby i Lund

Nybyggnadsprojekt:
• Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna

Förvärv
Inga förvärv under perioden.

Avyttringar
Försäljning har skett med ett totalt försäljningspris om 12,2 
Mkr avseende:
• fastigheten Slagsta 2:1 i Eskilstuna kommun
• fastigheten Håkanstorp 1:1 i Vingåkers kommun

Marknadsvärdering
Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltningsfastig-
heter har fastställts genom en intern värdering baserat på fak-
tiska data avseende hyror och driftkostnader. Information om 
kalkylräntor, direktavkastningskrav och aktuella marknadshy-
ror har stämts av med extern värderare. Med hänsyn till de 
säkra hyresintäkterna ligger kalkylräntan under kontraktspe-
rioden mellan 5,35 och 6,00 procent.  Direktavkastningskravet 
ligger mellan 5,75 och 12,00 procent beroende på var fastighe-
terna är belägna. Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår typ av 
fastigheter, så kallade samhällsfastigheter på marknaden. 

Från 2013 gäller IFRS 13 där värderingen av fastighetsinnehav 
ska klassificeras enligt tre nivåer. Det finns olika osäkerhet i 
värderingen beroende på vilken nivå som används vid värde-
ringen. Specialfastigheter använder Nivå 3 där osäkerheten är 
störst då det inte finns tillräckligt med transaktioner/mark-
nadsinformation. 

Nivå 1                 Noterade priser på aktiva marknader. 
Nivå 2                 Andra observerbara data än de i nivå 1 
Nivå 3                 Icke-observerbara data.   

Marknadsvärdet har påverkats främst av fastighetsspecifika 
händelser som nytecknade hyresavtal och investeringar. 
Marknadsvärdet uppgick per 2013-03-31 till 18 976 (17 409) 
Mkr, vilket är en ökning med 1 567 Mkr. Periodens redovisade 
orealiserade värdeförändring uppgår till 177 (1) Mkr.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter jan-mar 
2013, Mkr

Räntebärande skulder
Räntebärande skulder uppgick till 9 817 (9 346) Mkr. Minsk-
ningen med 271 Mkr jämfört med årsskiftet 2012 beror på att 
den korta upplåningen har minskat. För mer information se 
sidan 16.

Marknadsvärde 31 december 2012  
+ Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter 
+ Förvärv     
- Försäljningar    
+ Orealiserad värdeförändring   
Marknadsvärde 31 mars 2013  

Orealiserad värdeförändringar  
varav förändrad kalkylränta och direktavkastning 
varav nya och omförhandlade hyresavtal  
varav förändring återstående löptid  
varav övrigt, främst kalkylmodelleffekt  

18 712
97

-
-10
177

18 976  

177
-41
72

-46
192
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Koncernen

Koncernens kassaflödesanalys - Mkr

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Den löpande verksamheten
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 216 225 934

före	förändringar	av	rörelsekapital

Kassaflöde	från	förändringar	i	rörelsekapital -50 -115 -57

Kassaflöde från den löpande verksamheten 166 110 877

Investeringsverksamheten

Förvärv	av	förvaltningsfastigheter - - -214

Investeringar	i	anläggningstillgångar -97 -181 -904

Försäljning	av	anläggningstillgångar 11 3 24

Kassaflöde från investeringsverksamheten -86 -178 -1 094

Finansieringsverksamheten

Förändring	av	kort-	och	långfristig	upplåning -270 73 720

Utbetald	utdelning	till	moderbolagets	aktieägare - - -17

Återbetalning	av	aktiekapital - - -295

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -270 73 408
Periodens kassaflöde -190 5 191
Likvida	medel	vid	periodens	början 191 0 0

Likvida medel vid periodens slut 1 5 191
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Kommentarer
kassaflödesanalys

Löpande verksamheten
Specialfastigheters kassaflöde från den löpande verksamhe-
ten uppgick till 166 (110) Mkr. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten före förändring i rörelsekapital, uppgick till 216 
(225) Mkr. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet un-
der perioden uppgick till -50 (-115) Mkr.

Investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -86 
(-178) Mkr. Inga förvärv har gjorts under perioden. Investe-
ringar i projekt minskade till -97 (-181) Mkr. Försäljningar un-
der året uppgick till 11 (3) Mkr efter avdrag för transaktions-
kostnader.

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -270
(73) Mkr förklarat av minskad kortfristig upplåning. Kassaflö-
det uppgick till -190 (5) Mkr och likvida medel uppgick till 
1 (5) Mkr vid utgången av perioden.
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Segmentsredovisning

Koncernen
Jan-Mar	

2013

Jan-Mar

2012

Helår	

2012

Marknadsvärde	förvaltningsfastigheter 18	976 17	409 18	712

Intäkter	från	fastighetsförvaltning 441 436 1	767

Driftöverskott 329 322 1	354

Rörelseresultat	 315 310 1	300

Resultat	före	skatt 450 277 1	381

Tillgångar 19	426 17	875 19	383

Skulder 12	451 12	060 12	755

LOA,	kvm/1	000 1	101 1	119 1	110

Kriminalvård
Jan-Mar	

2013

Jan-Mar

2012

Helår	

2012

Marknadsvärde	förvaltningsfastigheter 6	975 6	534 7	002

Intäkter	från	fastighetsförvaltning 187 193 780

Driftöverskott 139 138 595

Rörelseresultat	 133 134 573

Resultat	före	skatt 129 111 633

Tillgångar 7	084 6	660 7	206

Skulder 4	578 4	520 4	770

LOA,	kvm/1	000 445 477 458

9 701 Mkr

6 975 Mkr

2 300
Mkr

Kriminalvård Försvar och 
rättsväsende

Institutionsvård 
och övriga 
specialverksamheter

Totalt: 18 976 Mkr

6 975 Mkr

Kriminalvård
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Försvar och rättsväsende
Jan-Mar	

2013

Jan-Mar

2012

Helår	

2012

Marknadsvärde	förvaltningsfastigheter 9	701 8	541 9	435

Intäkter	från	fastighetsförvaltning 167 156 628

Driftöverskott 133 127 515

Rörelseresultat	 129 123 499

Resultat	före	skatt 303 93 688

Tillgångar 9	985 8	830 9	825

Skulder 6	254 5	788 6	329

LOA,	kvm/1	000 323 310 324

Institutionsvård och övriga specialverksamheter
Jan-Mar	

2013

Jan-Mar

2012

Helår	

2012

Marknadsvärde	förvaltningsfastigheter 2	300 2	334 2	275

Intäkter	från	fastighetsförvaltning 87 87 359

Driftöverskott 57 57 244

Rörelseresultat	 53 53 228

Resultat	före	skatt 25 75 85

Tillgångar 2	357 2	385 2	352

Skulder 1	539 1	629 1	577

LOA,	kvm/1	000 333 332 328

9 701 Mkr

Försvar och 
rättsväsende

2 300
Mkr

Institutionsvård 
och övriga 
specialverksamheter
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Finansförvaltning

Upplåningen sker på svensk och internationell kreditmarknad 
genom obligations- och certifikatprogram samt på svensk och 
internationell bankmarknad. Upplåningen till Specialfastighe-
ter görs mot balansräkningen och utan pantsättning av fastig-
heterna. Företagets låneavtal innehåller en ägarklausul, vilket 
stärker långivarnas ställning. Klausulen innebär att långivare 
har rätt att förtidsinlösa lån om statens ägarandel skulle un-
derstiga 100 procent.

Specialfastigheter använder derivat för att hantera ränterisk 
och därmed uppnå önskad räntebindningsstruktur samt för 
att hantera valutarisk och säkra lån upptagna i utländsk va-
luta. Målsättningen med vald struktur är att uppnå ett lång-
siktigt stabilt och kostnadseffektivt finansnetto, inte att opti-
mera finansnettot på kort sikt. IFRS-reglerna för redovisning 
av finansiella instrument innebär bland annat att derivatport-
följens marknadsvärde ska resultatredovisas. Detta medför 
betydande resultatpåverkan och variation mellan olika rap-
porttillfällen.

Det finansiella nettot, efter aktiverad räntekostnad på projekt 
och med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader 
uppgick till -50 (-71) Mkr. Värdeförändringar i derivatinstru-
ment uppgick till 8 (36) Mkr. Värdeförändringen hänförs 
till finansiella derivat med 6 (38) Mkr och elterminer med 2 
(-2) Mkr. På balansdagen har verkligt värde på derivatinstru-
ment bestämts enligt priser noterade på en aktiv marknad för 
samma instrument eller bestämts utifrån direkt observerbara 
marknadsdata.

Finansieringskostnaden för rapportperioden uppgick till 1,70 
(1,48) procent. Operativt finansnetto låg på 2,05 (3,11) pro-
cent. Den 31 mars 2013 var portföljens snittränta för lån och 
derivat 2,93 (3,41) procent.

Redovisat värde räntebärande skulder var 9 817 (9 346) Mkr. 
Genomsnittlig räntebindningstid var 2,8 (2,8) år. Kapitalbind-
ningstiden var 3,0 (2,6) år.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) har per 
den 20 december 2012 bekräftat betyget AA+/Stable outlook 
för företagets långa upplåning och behållit A-1+ för den korta 
upplåningen.

Koncernens likvida medel uppgick vid bokslutstidpunkten till 
1 (5) Mkr och 4 372 (4 354) Mkr i garanterade outnyttjade kre-
ditlöften.

Mkr %

2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31

Räntekostnad lån -58,9 -71,8 -2,39 -3,07

Valutakurs förändring på 
utländsk upplåning

19,5 0,8 0,79 0,03

Räntenetto derivat -12,9 -3,1 -0,52 -0,13

Övriga ränteintäkter och 
kostnader

1,7 1,5 0,07 0,06

Operativt finansnetto -50,6 -72,6 -2,05 -3,11

Övriga finansiella kost-
nader

-3,1 -3,7 -0,12 -0,16

Aktiverad räntekostnad 
projekt

4,0 5,5 0,16 0,23

Värdeförändring finan-
siella derivat

7,8 36,3 0,31 1,56

Totalt finansnetto -41,9 -34,5 -1,70 -1,48

Finansnettots sammansättning

År Kapital- 
bindning,  

Lån

Ränte-
bindning, 

Lån

Ränte-
bindning, 

Derivat

Ränte-
bindning, 

Summa

2013 2 958 4 308 -1 963 2 345

2014 1 813 1 413 750 2 163

2015 1 001 601 500 1 101

2016 1 642 1 392 393 1 785

2017 950 650 250 900

2018 200 200 - 200

2019 450 450 - 450

2020 199 199 - 199

2021 200 200 - 200

2022 - - - -

2023 och senare 404 404 70 474

Summa 9 817 9 817 0 9 817

Förfallostruktur för räntebindning och 
kapitalbindning
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Finansiella tillgångar som kvittas eller som omfat-
tas av ett ramverk för kvittning

2013-03-31

Brutto-
belopp för 
tillgångar

Brutto-
belopp 

för skulder 
som kvit-
tas mot 

tillgångar

Netto-
belopp i 

balansräk-
ningen

Relaterade 
belopp 

som inte 
kvittas i 

balansräk-
ningen

Netto-
belopp

Kontant 
säkerhet 
erhållen

Räntederivat 26 -128 -102 0 -102

Valutaderivat 51 -7 44 -48 -4

Totalt 77 -135 -58 -48 -106

2012-03-31

Brutto-
belopp för 
tillgångar

Brutto-
belopp 

för skulder 
som kvit-
tas mot 

tillgångar

Netto-
belopp i 

balansräk-
ningen

Relaterade 
belopp 

som inte 
kvittas i 

balansräk-
ningen

Netto-
belopp

Kontant 
säkerhet 
erhållen

Räntederivat 15 -102 -87 0 -87

Valutaderivat 112 -1 111 -50 61

Totalt 127 -103 24 -50 -26

Låneram, Mkr Utnyttjat, Mkr

2013-03-31 2012-03-31 2013-03-31 2012-03-31

Deposition enligt CSA 48 50 48 50

Garanterade kreditlöften 4 500 4 500 128 146

Företagscertifikat 4 000 4 000 1 700 2 344

MTN-program 10 000 10 000 6 865 5 784

Private Placements 1 025 1 025 1 025 1 025

Reversfordran -169 -169 -169 -169

Totalt 19 404 19 406 9 597 9 180

Lånefaciliteter, nominellt belopp

Finansiella skulder som kvittas eller som omfattas 
av ett ramverk för kvittning

2013-03-31

Brutto-
belopp för 

skulder

Brutto-
belopp för 
tillgångar 
som kvit-
tas mot 
skulder

Netto-
belopp i 

balansräk-
ningen

Relaterade 
belopp 

som inte 
kvittas i 

balansräk-
ningen

Netto-
belopp

Kontant 
säkerhet 
erhållen

Räntederivat -128 26 -102 11 -91

Valutaderivat -7 51 44 0 44

Totalt -135 77 -58 11 -47

2012-03-31

Brutto-
belopp för 

skulder

Brutto-
belopp för 
tillgångar 
som kvit-
tas mot 
skulder

Netto-
belopp i 

balansräk-
ningen

Relaterade 
belopp 

som inte 
kvittas i 

balansräk-
ningen

Netto-
belopp

Kontant 
säkerhet 
lämnad

Räntederivat -102 15 -87 11 -76

Valutaderivat -1 112 111 0 111

Totalt -103 127 24 11 35

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

Nivå 1 Verkligt värde bestämt enligt priser på aktiv marknad för samma in-
strument. För Specialfastigheter på Nordpool avseende elterminer.

Nivå 2 Verkligt värde utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsda-
ta. För Specialfastigheter på ränte- och valutamarknaden avseende 
ränte- och valutaswappar.

Nivå 3 Verkligt värde bestämt utifrån indata som inte är observerbara på 
marknaden. För Specialfastigheter är detta inte tillämpligt.

I tabellen nedan beskrivs hur verkligt värde har bestämts för bola-
gets finansiella instrument.

2013-03-31 2012-03-31

Finansiella instrument 
värderade enligt verkligt 
värde

Priser 
noterade 

på en aktiv 
marknad 
(Nivå 1)

Priser no-
terade på 
observer-
bara data 
(Nivå 2)

Priser 
noterade 

på en aktiv 
marknad 
(Nivå 1)

Priser no-
terade på 
observer-
bara data 
(Nivå 2)

Ränteswap/Valutaswap - -58 - 24

Elterminer -4 0 -10 0

Totalt -4 -58 -10 24
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Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning - Mkr

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Hyresintäkter 406 401 1	615

Övriga	intäkter 25 31 137

Nettoomsättning 431 432 1 752

Driftkostnader -126 -148 -601

Avskrivningar	i	förvaltningsfastigheter -107 -105 -419

Bruttoresultat 198 179 732

Central	administration -14 -12 -54

Resultat	fastighetsförsäljningar 7 2 14

Rörelseresultat 191 169 692

Resultat från finansiella investeringar

Övriga	ränteintäkter	och	liknande	resultatposter 41 45 78

Räntekostnader	och	liknande	resultatposter -81 -79 -394

Resultat efter finansiella poster 151 135 376

Bokslutsdispositioner - - -63

Skatt	på	periodens	resultat -37 -36 -110

Periodens resultat 114 99 203

Närstående - Mkr

Moderbolaget har en närstående relation med sina dotterbolag. Nedan anges moderbolagets försäljningar och fordringar som avser andra bolag inom 

Specialfastigheterkoncernen.

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Försäljning	till	dotterbolag 2 1 3

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Fordran	dotterbolag 1	622 1	054 1	563

Aktier	i	dotterbolag 225 109 225

Rapport över totalresultat - Mkr

Jan-Mar 2013 Jan-Mar 2012 Helår 2012

Periodens	resultat 114 99 203

Summa	övrigt	totalresultat	för	perioden,	netto	efter	skatt - - -

Summa	totalresultat	för	perioden 114 99 203

Varav	hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare 114 99 203
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Kommentarer

Specialfastigheter Sverige AB är moderbolag i koncernen. Vår 
huvudsakliga verksamhet ligger i moderbolaget. Vi har sex 
dotterföretag där vi bedriver en mindre del av verksamheten. 
Nettoomsättningen uppgick till 431 (432) Mkr, varav hyresin-
täkterna ökade till 406 (401) Mkr. 

Driftskostnaderna minskade till 126 (148) Mkr och kostnaden 
för central administration ökade till 14 (12) Mkr.

Vårt resultat för avyttrade fastigheter uppgick till 7 (2) Mkr. 
Detta bidrog till att rörelseresultatet ökade till 191 (169) Mkr. 
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på pro-
jekt och med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kost-
nader, uppgick till -40 (-34) Mkr, varav värdeförändringar i 
derivatinstrument uppgick till 8 (36) Mkr. 

Resultatet efter skatt uppgick till 114 (99) Mkr. Posten skatt 
uppgick till -37 (-36) Mkr .
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Moderbolaget

Moderbolagets balansräkning - Mkr

2013-03-31 2012-03-31 2012-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Byggnader,	byggnadsinventarier,	mark 10	595 10	111 10	675

markanläggningar,	markinventarier

Maskiner	och	inventarier 2 3 3

Pågående	nyanläggningar 92 99 98

Finansiella	anläggningstillgångar 1	885 1	347 1	847

Summa anläggningstillgångar 12 574 11 560 12 623

Omsättningstillgångar

Skattefordran - - -

Kundfordringar 154 145 174

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter 11 29 9

Kortfristiga	fordringar 177 162 167

Kortfristiga	placeringar 47 0 51

Kassa	och	bank 1 5 191

Summa omsättningstillgångar 390 341 592
Summa tillgångar 12 964 11 901 13 215
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 216 710 1 102
Obeskattade reserver 970 908 970
Skulder
Räntebärande	skulder

Låneskulder 9	817 9	346 10	088

Icke	räntebärande	skulder

Skatteskuld 24 19 35

Övriga	skulder 289 341 356

Uppskjutna	skatteskulder 96 - 96

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter 552 577 568

Summa skulder 10 778 10 283 11 143
Summa eget kapital och skulder 12 964 11 901 13 215
Ställda	säkerheter inga inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga inga

Kommentar
Moderbolaget kan inte tillämpa samma redovisningsprinciper fullt ut som koncernen då det finns begränsningar i möjligheten 
att använda IFRS i moderbolaget till följd av ÅRL och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl. Moderbolaget hanterar all 
finansiering och elupphandling i koncernen.
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Övriga uppgifter

Risker och osäkerhetsfaktorer
De risker och möjligheter som Specialfastigheter berörs av är 
av strategisk, operativ, finansiell och extern karaktär. Strate-
giska risker kopplas till företagets strategiska inriktning, ope-
rativa risker till det löpande arbetet och finansiella främst till 
exponeringen för ränterisker. Lagstiftning, myndighetskrav 
och annan yttre påverkan hör till de externa riskerna. Mer in-
formation kring våra risker finns beskrivet i vår Årsredovis-
ning 2012 sidan 42-45.

Finansiella risker
Under slutet av första kvartalet 2013 hamnade återigen Euro-
zonens ekonomiska problem i fokus genom att Cypern ham-
nade i akut kris. Den finansiella oron drabbar europeisk eko-
nomi genom stramare kreditgivning till företagen som medför 
mindre investeringar och högre arbetslöshet. En finansiell oro 
med ökad risk för kreditförluster kan gynna Specialfastigheter 
eftersom kapital söker sig då till krediter med hög kreditvär-
dighet. 

Den svenska styrräntan förväntas vara på en låg nivå det när-
maste året och den långa räntan hålls ner genom svaga kon-
junkturutsikter, hög arbetslöshet och låg inflation. Genom låga 
räntor kommer bolagets finansnetto bli lägre men skulle kon-
junkturen bli bättre och räntorna stiga så kommer successivt 
räntekostnader bli högre. 

Eftersom företagets skulder har relativt lång räntebindning tar 
det tid innan ränteförändringar påverkar räntekostnaderna. 
Det orealiserade värdet i de finansiella derivatet blir negativt 
om räntan sjunker medan om räntan höjs så vänds värdet till 
ett positivt värde.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 ”Delårsrap-
portering”. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder   
överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovis-
ningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen. Moderbolaget, Specialfastigheter Sverige 
AB, tillämpar RFR 2 Redovisning för juridisk person. 

Redovisningsprinciperna för företagets koldioxidbelastning är 
ändrad något jämfört med årsredovisningen 2012. De värden 
som används för att beräkna koldioxidbelastningen från olja, 
gas och pellets är numera kg CO2-ekv/MWh enligt Natur-
vårdsverkets emissionsfaktorer och värmevärden. Övriga re-
dovisningsprinciper finns i vår Årsredovisning 2012 sidan 106.

Ändrade redovisningsprinciper
Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2013 har inte 
haft någon inverkan på de finansiella rapporterna annat än 
viss tillägsinformation enligt IFRS 13.

Händelser efter periodens utgång
Vid årsstämman 24 april 2013 tog ägaren beslut om nya eko-
nomiska mål för Specialfastigheter. De nya målen finns redovi-
sade på bolagets hemsida. Den huvudsakliga ändringen är ett 
förändrat lönsamhetsmål.

Linköping den 25 april 2013
Specialfastigheter Sverige AB

Håkan Steinbüchel
Tf Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.
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Rapporttillfällen
Delårsrapport januari-juni 2013  
Delårsrapport januari-september 2013

11 juli 2013
18 oktober 2013

Operativt finansnetto, Mkr 
Räntekostnader minus ränteintäkter under året.

Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 
Resultat före skatt med återläggning av finansiella kost-
nader, värdeförändringar och resultat fastighetsförsälj-
ningar, dividerat med finansiella kostnader exklusive 
värdeförändringar finansiella derivat.

Soliditet, %   
Justerat eget kapital på balansdagen i procent av ba-
lansomslutningen. 

Uthyrningsgrad, %  
Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhållande till total 
uthyrningsbar lokalarea.

Överskottsgrad, % 
Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighetsför-
valtning. 

Definitioner

Avkastning på eget kapital, % 
Årets resultat i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital. 

Direktavkastning, % 
Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastigheternas 
genomsnittliga marknadsvärde. 

Driftöverskott, Mkr 
Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighets-
kostnader. 

Eget kapital, Mkr  
Redovisat eget kapital. 

Hyra per kvadratmeter, kr
Årshyra dividerat med uthyrningsbar lokalarea i kva-
dratmeter vid årets utgång.

LOA, kvm  
Beräknad uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter. 

Kontaktpersoner
Håkan Steinbüchel, Tf Verkställande direktör
Tel 013-24 92 01 
E-post hakan.steinbuchel@specialfastigheter.se

Hans Hahn, CFO
Tel 013-24 92 04 
E-post hans.hahn@specialfastigheter.se


