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Delårsrapport januari-september 2012
• Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 320  (1 276) Mkr

• Driftöverskottet uppgick till 1 027  (989) Mkr

• Periodens resultat ökade till 851 (480) Mkr

• Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter uppgick till 18 243  (16 784) Mkr

• Den orealiserade värdeförändringen för förvaltningsfastigheter blev 449 (18) Mkr

• Bruttoinvesteringar inklusive fastighetsförvärv uppgick till 609 (628) Mkr

• Volymen för pågående projekt uppgick till 1 844  (2 798) Mkr

Specialfastigheter i sammandrag - Mkr
Fastighetsrelaterade Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Helår 2011

Intäkter från fastighetsförvaltning 1 320 1 276 1 704

Hyra per kvadratmeter, kr 1 464 1 417 1 422

Lokalarea, kvm/1000 1 100 1 119 1 120

Uthyrningsgrad, % 98,6 98,2 98,6

Överskottsgrad, % 77,8 77,5 76,3

Investeringar inklusive fastighetsförvärv 609 628 901

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 18 243 16 784 17 230

Balansomslutning 18 781 17 723 17 663

Eget kapital 6 151 5 406 5 612

Finansiellt relaterade Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Helår 2011

Resultat före skatt 1 176 653 936

Direktavkastning, % 7,7 8,0 7,8

Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 5,0 3,8 3,1

Avkastning på eget kapital, % 20,8 12,6 13,5

Soliditet, % 32,8 30,5 31,8

Omslagsbilder samt innehållsbilder från anstalten Hällby i Eskilstuna.

Tredje kvartalet 2012
• Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 439 (434) Mkr

• Driftöverskottet uppgick till 352 (342) Mkr

• Periodens resultat ökade till 549 (197) Mkr, till följd av värdeförändring som är  
     513 (108) Mkr på förvaltningsfastigheter

• Håkan Steinbüchel är utsedd som tillförordnad Vd från och med 1 november 2012
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Vd kommenterar
Stabilitet
Driftöverskottet för perioden uppgår till 1 027 (989) Mkr.  Intäk-
terna  från  fastighetsförvaltningen  ökar till 1 320 (1 276) Mkr. Till-
växten i hyresintäkterna kommer huvudsakligen från tillkommande 
hyror i utökade avtal med befintliga hyresgäster i samband med av-
slutade projekt. Det strategiska beslutet att ta över ansvaret för drift-
kostnaderna i avtalen med Statens institutionsstyrelse börjar redan 
ge resultat i form av effektiviseringar i driften även om vår totalnivå 
fortfarande är högre än föregående år 293 (287) Mkr. Om vi tittar 
på nyckeltal för jämförbart bestånd så har vi fortsatt att effektivisera 
våra energi- och mediaförbrukningar.

I en marknad i förändring märker vi investerarnas intresse för så 
kallade samhällsfastigheter. Vi ser nu ett antal aktörer som gärna 
gör förvärv inom vårt marknadsområde. Specialfastigheters affärs- 
idé och uppdrag skiljer sig på några avgörande punkter från flera av 
dessa aktörer. Vi skall alltid vara mycket långsiktiga i allt det vi gör 
för våra hyresgäster och ägare.
Vi har också ett uppdrag att bidra till våra hyresgästers bästa möj-
liga totaleffektivitet, något som exempelvis just nu återspeglas i ett 
nära samarbete med Kriminalvården kring deras förändringar för 
att hitta långsiktigt hållbara lösningar för en modern kriminalvård.

Vi följer nu med intresse och engagemang förslagen till organisa-
toriska förändringar för såväl Försvarets materielverk som Polisen. 
Förändringar som kommer att medföra krav på nya säkra, flexibla 
och effektiva lokaler med god service.

Projekt
Vi har fortsatt en stor mängd av viktiga projekt för våra hyresgäster. 
Antalet pågående investeringsprojekt var per den 30 september 51 
(48) stycken. Vi beräknar den totala projektvolymen för pågående 
projekt till 1 844 (2 798) Mkr. Det enskilt största projektet är nytt 
huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna som kommer att stå klart 
under hösten 2013.

Värdeförändringar
Vår värdering av förvaltningsfastigheterna per den 30 september  
2012 uppgår till 18 243 (16 784) Mkr, värdeförändringen hänför sig 
framförallt till nya och utökade hyresavtal samt sänkt kalkylränta. 
Den orealiserade värdeförändringen på derivatinstrument uppgick 
vid rapporttillfället till -59 (-69) Mkr.

Specialfastigheter - en säker värd
En viktig del av det säkerhetsarbetet som vi gör internt kommer un-
der året att verifieras genom en certifiering av vårt ledningssystem 
för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Under juni månad ge-
nomförde vi en förrevision och certifieringsrevisionen kommer att 
ske i sista kvartalet i år. Det här är ett viktigt arbete för att säkerställa 
vår förmåga att vara en ändamålsenlig, kundorienterad, kompetent 
och effektiv förvaltare och ägare. Inte minst med tanke på möjlighe-
terna till utökade arbetsuppgifter inom försvarsområdet. Uppgifter 
som nu belyses av en särskild utredning under ledning av Ingemar 
Skogö. Vi inom Specialfastigheter ska alltid vara en säker värd för 
våra hyresgäster.

Fortsättningen av 2012
Vi räknar med en fortsatt omsättningsökning under 2012, till en 
bedömd omsättning för året på drygt 1 760 (1 704) Mkr. Ökningen 
beror på ökade hyresintäkter från om- och tillbyggnader. 

Mot nya utmaningar
Jag har nu beslutat att avsluta mitt uppdrag som bolagets Vd för att 
återgå till Ståhl Fastigheter AB. Styrelsen för Specialfastigheter har 
utsett Håkan Steinbüchel som tillförordnad Verkställande direktör 
för bolaget från och med den 1 november 2012. Håkan har nyligen 
lämnat befattningen som Vd/Koncernchef för Vasallen. Jag önskar 
Håkan en fantastisk resa mot visionen, ”Specialfastigheter en säker 
värd” i ett tryggt och säkert samhälle.

Peter Karlström 
Verkställande direktör

” Specialfastigheter 
en säker värd”
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Verksamheten

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter är 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 kriminalvårdsfastig-
heter till domstolsbyggnader, polisfastigheter och ungdomshem. 
Hyresgäster med speciella verksamheter som ställer höga krav, 
inte minst på säkerhet. 
Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartementet. 
Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och 
strategier. Idag är vi över 100 medarbetare fördelade på fyra regio-
ner från nord till syd. Huvudkontoret finns i Linköping.

Verksamheten under perioden
Arbetet med förändring av statens fastighetsbestånd går nu vidare 
med två utredningar, en inom försvarsområdet samt en inom vissa 
kulturfastigheter. Utredarna ska lämna förslag på hur statens för- 
svarsfastigheter ska förvaltas och vilka försvarsfastigheter 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 september 2013.
Det är framförallt utredningen inom försvarsområdet som troligen 
kommer att beröra Specialfastigheter. Utredningen ska syfta till 
omstrukturering för att skapa en ändamålsenlig, kundorienterad, 
kompetent och effektiv organisation för förvaltning av statens be-
stånd av försvarsfastigheter. På sikt ska detta bidra till att varaktigt 
sänka kostnaderna inom förvaltningen av försvarsfastigheter.

Flera av våra hyresgäster har känt av budgetrestriktioner. Följden 
har blivit att vissa projekt flyttats framåt i tiden och vissa har stop- 
pats helt. Vår långsiktighet i såväl affär som relation är dock en 
styrka, oavsett konjunktur.

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 alternativ.

Sedan tidigare har Specialfastigheter och Säkerhetspolisen tecknat 
ett 25-årigt hyresavtal avseende ett nytt huvudkontor för Säker- 
hetspolisen. Arbetet påbörjades 2010 och innebär uppförande av 
en ny byggnad i Solna där Säkerhetspolisens verksamhet i Stock- 
holmsområdet  kommer  att  samlas.  Inflyttning  är  planerad  till
hösten 2013.

Under våren godkände regeringen ett nytt 10-årigt hyresavtal för 
Försvarsmakten inom kvarteret Kavalleristen 3.

Säkerhet
Som ett led i vårt viktiga arbete inom det omfattande området sä-
kerhet, så driver nu vår säkerhetsfunktion, det viktiga arbetet med 
att certifiera vårt ledningssystem för informationssäkerhet enligt 
ISO 27 001, något som vi planerar att göra under året. Vidare så 
arbetar vi med ständig utveckling av varje medarbetares bidrag till 
en ökad säkerhet. Detta sker bland annat genom riskanalyser, in-
cidenthantering och utveckling av säkerheten i samtliga våra pro-
cesser.

I vårt arbete inom säkerhetområdet samverkar vi även med våra 
hyresgäster, partners och myndigheter och bedriver ett systema-
tiskt förbättringsarbete för  ”Specialfastigheter en säker värd”.

Hyresgäst - öka vår kundnytta
Specialfastigheters uppgift är att erbjuda ändamålslokaler och 
kvalificerade tjänster för offentlig verksamhet över hela landet. Vi 
strävar efter ett långsiktigt fastighetsägande, långsiktiga hyresavtal 
och nära samarbeten som baseras på trygg och effektiv fastighets- 
förvaltning. Detta gör vi genom att tillhandahålla rätt organisa- 
tion med rätt kompetens. Tillsammans med hyresgästerna ska vi 
utveckla fastigheterna på rätt sätt och fokusera på hyresgästens 
behov. För att uppnå våra mål inom kundnytta genomför Special- 
fastigheter årligen olika hyresgästmöten. Vartannat år utförs även 
NKI-undersökning och nästa undersökning sker 2013.

Socialt - kompetenta och engagerade medarbetare
Vi har under lång tid arbetat fokuserat med personalfrågor och 
enligt 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 verk-
samhet bland annat genom systematiskt arbetsmiljöarbete, sam-
verkan, medbestämmande och kommunikation.

Mätningar i form av NMI (Nöjd  medarbetarindex)  hjälper  oss att 
aktivt arbeta med förbättringar. 

Kompetenta, nöjda, delaktiga och engagerade medarbetare öppnar 
upp för starka relationer såväl med hyresgäster som med kollegor. 
För att uppnå detta ser vi friskvård som en viktig del. Detta åter-
speglas i den frisknärvaro som vid periodens slut var 97,8 (98,0) 
procent. Vårt mål för 2012 är att frisknärvaron inte ska understiga 
97,0 procent.

Vi är tydliga med att våra medarbetare ska kunna kombinera ar-
betsliv och privatliv. Under perioden har 26 medarbetare varit le-
diga med stöd av föräldraförsäkringen, 17 män och 9 kvinnor.
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Miljö - minska vår miljöpåverkan
För att skapa en långsiktig ekonomisk tillväxt inom företaget ar- 
betar vi kontinuerligt med de indikatorer enligt GRI (Global Re-
porting Initiative) som är väsentliga för oss. Två av företagets mest 
väsentliga indikatorer är energiförbrukningen (EN 3) från vårt 
fastighetsbestånd och dess koldioxidbelastning (EN 16). Energi- 
användningen har en direkt påverkan på rörelsekostnaderna som 
påverkas av variationer i energiåtgång och energipris.

Förbrukningen av fossila bränslen är en väsentlig källa till utsläpp 
av växthusgaser och energianvändningen är direkt kopplad till 
våra utsläpp av växthusgaser. För att minska företagets påverkan 
på miljön är ett av våra verksamhetsmål att fasa ut fossila bränslen. 
Därför presenteras företagets förbrukning av direkt icke förnyelse- 
bar energi (fossila bränslen som olja och gas) samt dess koldioxid- 
belastning i ton jämfört med föregående år samma kvartal.

Koldioxidbelastningen från vår användning av olja och gas har 
minskat med 18 procent (536 ton CO2). Orsaken till det minskade 
koldioxidutsläppet är att vi målmedvetet arbetar med att konverte-
ra våra anläggningar från fossila bränslen till mindre koldioxidbe-
lastande energislag. Under året har vi bland annat konverterat vår 
fastighet Fagared från olja till solvärme och på Räddningsskolan i 
Skövde har vi bytt ut oljan till fjärrvärme. Under det tredje kvarta-
let har vi tagit bort olja som energislag på tre fastigheter.
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Koncernen

Koncernens resultaträkning - Mkr
Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Jul-Sep 2012 Jul-Sep 2011 Helår 2011

Hyresintäkter 1 219 1 189 406 403 1 592

Övriga intäkter 101 87 33 31 112

Intäkter från fastighetsförvaltning 1 320 1 276 439 434 1 704

Fastighetskostnader 1) -293 -287 -87 -92 -404

Driftöverskott 1 027 989 352 342 1 300

Administration -38 -32 -11 -9 -51

Resultat fastighetsförsäljningar -10 -3 -1 -3 -2

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 449 18 513 108 192

Rörelseresultat 1 428 972 853 438 1 439

Finansiella intäkter 45 84 3 2 86

Finansiella kostnader -297 -403 -107 -170 -589

Finansnetto 2) -252 -319              -104 -168 -503

Resultat före skatt 1 176 653 749 270 936

Skatt -325 -173 -200 -73 -250

Periodens resultat 851 480 549 197 686

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 851 480 549 197 686
1) Fastighetskostnader

Driftkostnader 240 236 68 69 328

Underhåll 32 27 12 11 45

Fastighetsskatt 21 24 7 12 31

2) Finansnetto

Varav värdeförändring finansiella instrument -59 -69 -64 -93 -108

Rapport över totalresultat - Mkr
Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Jul-Sep 2012 Jul-Sep 2011 Helår 2011

Periodens resultat 851 480 549 197 686

Summa övrigt totalresultat för perioden, 

netto efter skatt

- - - - -

Summa totalresultat för perioden 851 480 549 197 686

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 851 480 549 197 686
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Kommentarer resultaträkning

Intäkter från fastighetsförvaltning 
Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 320 (1 276) Mkr, 
varav hyresintäkterna ökade till 1 219 (1 189) Mkr. Ökningen av 
hyresintäkterna förklaras huvudsakligen av tillkommande hyra för 
avslutade projekt. Övriga intäkter, som avser fakturering av media 
och tjänster till hyresgästerna, ökade med 14 Mkr och uppgick till 
101 (87) Mkr.

Fastighetskostnader 
Det strategiska beslutet att ta över ansvaret för driftkostnaderna i 
avtalen med Statens institutionsstyrelse börjar redan ge resultat i 
form av effektiviseringar i driften även om vår totalnivå fortfarande 
är högre än föregående år 293 (287) Mkr. Om vi tittar på nyckeltal 
för jämförbart bestånd så har vi fortsatt att effektivisera våra energi- 
och mediaförbrukningar.

Driftöverskott 
Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöverskottet upp- 
gick till 1 027 (989) Mkr, vilket är 38 Mkr högre än motsvarande 
period föregående år.

Överskottsgrad
Specialfastigheters målsättning är att erbjuda bästa möjliga kund- 
nytta, kombinerat med utveckling av fastigheternas värde och 
avkastningsförmåga. God lönsamhet ger oss möjlighet att agera 
långsiktigt för ett hållbart byggande och en effektiv fastighets- och 
kapitalförvaltning till en för verksamheten väl anpassad nivå på 
den finansiella risken. Överskottsgraden uppgick till 78 (78) 
procent.

Det långsiktiga målet är minst 75 procent i överskottsgrad. I dia-
grammet visas utvecklingen av Specialfastigheters överskottsgrad 
för perioden. 

Värdeförändring förvaltningsfastigheter
Vår värdering av förvaltningsfastigheterna per den 30 september  
2012 uppgår till 18 243 (16 784) Mkr, värdeförändringen hänför sig 
framförallt till nya och utökade hyresavtal samt sänkt kalkylränta.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 1 428 (972) Mkr, 456 Mkr högre än 
föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av 
ett förbättrat driftöverskott och värdeförändringen av fastigheterna.

Finansiella intäkter och kostnader 
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt och 
med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader, uppgick till
-252 (-319) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument upp- 
gick till -59 (-69) Mkr. Finansnettot, exklusive derivatinstrument, 
förbättras med 57 Mkr på grund av lägre räntenivåer än motsva-
rande period föregående år.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt uppgick till 851 (480) Mkr, vilket innebär en 
ökning med 371 Mkr. Ökningen är främst hänförlig till ett förbättrat 
driftöverskott 1 027 (989) Mkr och orealiserad värdeförändring för 
förvaltningsfastigheter 449 (18) Mkr. Posten skatt uppgick till -325 
(-173) Mkr, varav uppskjuten skatt uppgick till -211 (-77) Mkr.

Q1-Q2Q1

Överskottsgrad, %

74 75,1 76,7 76,9 77,8 77,5 76,3

Q1-Q3 Q1-Q4
2011
2012

Mål 75%

Ägarens ekonomiska mål

Ägarens övergripande långsiktiga ekonomiska 

mål för Specialfastigheter är: 

• Avkastningen (årets resultat efter skatt) på genom-

snittligt eget kapital ska motsvara den riskfria räntan, 

definierad som den 5-åriga statsobligationsräntan 

plus 2,5 procentenheter, över en konjunkturcykel. 

• Utdelningen bör uppgå till 50 procent av årets re-

sultat efter skatt efter återläggning av årets värdeför-

ändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Vid 

beslut om utdelning tas hänsyn till koncernens eko-

nomiska ställning. 

• Soliditeten bör uppgå till mellan 25 och 35 procent.
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Koncernen 

Koncernens balansräkning - Mkr
2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 18 243 16 784 17 230

Övriga materiella anläggningstillgångar 3 3 3

Finansiella placeringar 50 155 129

Uppskjutna skattefordringar 21 188 6

Övriga långfristiga fordringar 10 - -

Summa anläggningstillgångar 18 327 17 130 17 368

Omsättningstillgångar

Skattefordran - - -

Kundfordringar 144 38 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 66 18

Övriga fordringar 164 172 153

Kortfristiga placeringar 48 2 1

Likvida medel 87 315 0

Summa omsättningstillgångar 454 593 295

Summa tillgångar 18 781 17 723 17 663

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 6 151 5 406 5 612

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 5 301 6 167 5 556

Övriga långfristiga skulder 142 222 222

Uppskjutna skatteskulder 1 955 1 817 1 728

Summa långfristiga skulder 7 398 8 206 7 506

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 4 378 3 348 3 717

Leverantörsskulder 66 56 148

Skatteskuld 57 13 2

Övriga skulder 132 6 100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 599 688 578

Summa kortfristiga skulder 5 232 4 111 4 545

Summa skulder 12 630 12 317 12 051

Summa eget kapital och skulder 18 781 17 723 17 663

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Eget kapital - Mkr
2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Belopp vid periodens ingång 5 612 5 266 5 266

Totalresultat för perioden 851 480 686

Utdelning -17 -263 -263

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital -295 -77 -77

Belopp vid periodens utgång 6 151 5 406 5 612

Anm: Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 6 151 5 406 5 612

Minoritetsintressen - - -
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Kommentarer balansräkning

Investeringar 
Koncernens investeringar i projekt uppgick under perioden till
608 (549) Mkr.

Pågående projekt
Antalet pågående investeringsprojekt var vid rapporttillfället
51 (48). Total volym för pågående projekt har beräknats till 1 844 
(2 798) Mkr, varav 1 535 Mkr har upparbetats per 2012-09-30.

De största pågående projekten 
Om- och tillbyggnadsprojekt:
• Kriminalvårdsanstalten Kumla 
• Ungdomshemmet Hornö i Enköping 
• Polisfastigheten Kronoberg i Stockholm 
• Försvarsfastigheten Kavalleristen i Stockholm 
• Ungdomshemmet Lövsta i Trosa 
• Ungdomshemmet Fagared i Mölndal 
• Ungdomshemmet Vemyra i Sollefteå

Nybyggnadsprojekt:

• Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna

Avyttringar
Försäljning har skett med ett totalt försäljningspris om 26,6 Mkr 
avseende:

Specialskolor
• fastigheterna Gnesta 2:85-2:87 i Gnesta kommun
 
Kriminalvården
• fastigheten Släggan 2 i Örebro kommun
• fastigheten Duvan 1 i Härnösands kommun
• fastigheten Hjältan 4:11 i Ånge kommun
• fastigheten Fängelset 4 i Karlskrona kommun

Marknadsvärdering
Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltningsfastigheter 
har fastställts genom en intern värdering baserat på interna data 
avseende hyror och driftkostnader. Information om kalkylräntor, 
direktavkastningskrav och aktuella marknadshyror har stämts av 
med en extern värderare. I värderingen 2012-09-30 uppgår det ge-
nomsnittliga direktavkastningskravet till 9,19 (9,25) procent och 
den genomsnittliga kalkylräntan till 5,60 (6,00) procent. Under 
tredje kvartalet 2012 sänktes kalkylräntan generellt 0,15 procent-
enheter. Vi ser ett fortsatt stort intresse för vår typ av fastigheter, 
så kallade samhällsfastigheter på marknaden.

För att kvalitetssäkra den interna värderingen, har den i kvartal 2 
stämts av mot en extern värdering av 25 objekt, motsvarande 35 
procent av det totala värdet. Skillnaden mellan extern och intern 
värdering uppgår till mindre än 1 procent på de fastigheter som 
är externt värderade. Värdeförändringen specificeras enligt ned-
anstående tabell. Marknadsvärdet har påverkats dels av justerade 
marknadsförutsättningar och dels av fastighetsspecifika händelser 
som nytecknade hyresavtal och investeringar. 
Marknadsvärdet uppgick per 2012-09-30 till 18 243 (16 784) Mkr, 
vilket är en ökning med 1 459 Mkr. Periodens redovisade orealise-
rade värdeförändring uppgår till 449 (18) Mkr.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter jan-sep 2012, Mkr

Marknadsvärde 31 december 2011   17 230 
+ Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter  608

+ Förvärv   -

- Försäljningar   -44

+ Orealiserad värdeförändring   449

Marknadsvärde 30 september 2012   18 243

Orealiserad värdeförändringar   449

varav förändrade kalkylparametrar,  191

varav nya och omförhandlade hyresavtal,  133

varav förändring återstående löptid och övrigt  125
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Koncernen

Koncernens kassaflödesanalys - Mkr
Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Helår 2011

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

722 651 883

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -49 -51 -14

Kassaflöde från den löpande verksamheten 673 600 869

Investeringsverksamheten

Förvärv av förvaltningsfastigheter - -70 -

Investeringar i anläggningstillgångar -609 -544 -888

Försäljning av anläggningstillgångar 25 29 31

Kassaflöde från investeringsverksamheten -584 -585 -857

Finansieringsverksamheten

Förändring av kort- och långfristig upplåning 310 507 195

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -17 -263 -263

Återbetalning av aktiekapital -295 -77 -77

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 167 -145

Periodens kassaflöde 87 182 -133

Likvida medel vid periodens början 0 133 133

Likvida medel vid periodens slut 87 315 0

Kommentar
Löpande verksamheten
Specialfastigheters kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 673 (600) Mkr. Kassaflödet från den löpande verk-
samheten före förändring i rörelsekapital, ökade till 722 (651) Mkr. 
Ökningen förklaras av ett högre rörelseresultat samt lägre ränte-
kostnader. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet under 
perioden uppgick till -49 (-51) Mkr.

Investeringsverksamheten
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -584 (-585) 
Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar ökade till -609 (-544) 
Mkr. Försäljningar under perioden uppgick till 25 (29) Mkr efter 
avdrag för transaktionskostnader.

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 (167) 
Mkr förklarat av minskad kort- och långfristig upplåning. 

Kassaflödet uppgick till 87 (182) Mkr och likvida medel uppgick till 
87 (315) Mkr vid utgången av perioden.
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Kommentar
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Segmentsredovisning

Koncernen
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 18 243 16 784 17 230

Intäkter från fastighetsförvaltning 1 320 1 276 1 704

Driftöverskott 1 027 989 1 300

Rörelseresultat * 1 428 972 1 439

Resultat före skatt 1 176 653 936

Tillgångar 18 781 17 723 17 663

Skulder 12 630 12 317 12 051

LOA, kvm/1 000 1 100 1 119 1 120

* Varav värdeförändring 449 Mkr

Kriminalvården
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 6 928 6 427 6 504

Intäkter från fastighetsförvaltning 583 572 771

Driftöverskott 451 443 588

Rörelseresultat * 793 368 568

Resultat före skatt 697 225 341

Tillgångar 7 082 6 731 6 619

Skulder 4 791 4 653 4 543

LOA, kvm/1 000 458 477 477

* Varav värdeförändring 345 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Rättsvårdande
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 6 680 5 870 6 190

Intäkter från fastighetsförvaltning 329 315 421

Driftöverskott 260 245 328

Rörelseresultat * 323 -229 407

Resultat före skatt 230 -308 283

Tillgångar 6 805 6 143 6 277

Skulder 4 522 4 162 4 231

LOA, kvm/1 000 195 195 195

* Varav värdeförändring 70 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Marknadsvärde, Mkr

6 680

6 928

18 243
Eventuella elimineringar redovisas inte i respektive segment, men ingår i 
totalen för koncernen.
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Försvarsfastigheter
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 2 618 2 558 2 536

Intäkter från fastighetsförvaltning 166 165 220

Driftöverskott 149 147 194

Rörelseresultat  * 209 321 337

Resultat före skatt 173 279 272

Tillgångar 2 825 2 827 2 727

Skulder 1 788 1 833 1 746

LOA, kvm/1 000 142 142 142

* Varav värdeförändring 65 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Statens institutionsstyrelse
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 1 512 1 427 1 486

Intäkter från fastighetsförvaltning 160 143 187

Driftöverskott 111 100 124

Rörelseresultat * 87 497 94

Resultat före skatt 67 461 38

Tillgångar 1 548 1 495 1 513

Skulder 1 050 1 037 1 041

LOA, kvm/1 000 200 199 200

* Varav värdeförändring -16 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Specialskolor
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 341 335 350

Intäkter från fastighetsförvaltning 49 49 64

Driftöverskott 37 36 46

Rörelseresultat * 30 28 52

Resultat före skatt 26 17 33

Tillgångar 351 351 359

Skulder 243 248 250

LOA, kvm/1 000 48 49 49

* Varav värdeförändring -9 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Räddningsskolor
Jan-Sep 

2012

Jan-Sep 

2011

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 164 167 164

Intäkter från fastighetsförvaltning 33 32 41

Driftöverskott 19 19 20

Rörelseresultat * 11 -12 -18

Resultat före skatt 8 -20 -30

Tillgångar 170 175 168

Skulder 116 126 121

LOA, kvm/1 000 57 57 57

* Varav värdeförändring -6 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

164

341

1 512

2 618
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Finansförvaltning

Upplåningen sker på svensk och internationell kreditmarknad 
genom obligations- och certifikatprogram samt på svensk och in- 
ternationell  bankmarknad.  Upplåningen  till  Specialfastigheter 
görs mot balansräkningen och utan pantsättning av fastigheterna. 
Företagets låneavtal innehåller en ägarklausul, vilket stärker lån- 
givarnas ställning. Klausulen innebär att långivare har rätt att för- 
tidsinlösa lån om statens ägarandel skulle understiga 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 valuta. Målsättningen 
med vald struktur är att uppnå ett långsiktigt stabilt och kostnads- 
effektivt finansnetto, inte att optimera finansnettot på kort sikt. 
IFRS-reglerna för redovisning av finansiella instrument innebär 
bland annat att derivatportföljens marknadsvärde ska resultatre- 
dovisas. Detta medför betydande resultatpåverkan och variation 
mellan olika rapporttillfällen.

Det finansiella nettot, efter aktiverad räntekostnad på projekt och 
med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick 
till -252 (-319) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument 
uppgick till -59 (-69) Mkr.  Värdeförändringen hänförs till finan-
siella derivat med -59 (-52) Mkr och elterminer med 0 (-17) Mkr. 
På balansdagen har verkligt värde på derivatinstrument bestämts 
enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument 
eller bestämts utifrån direkt observerbara marknadsdata.

Finansieringskostnaden för rapportperioden uppgick till 3,51 
(4,67) procent. Operativt finansnetto låg på 2,78 (3,70) procent. 
Den 30 september 2012 var portföljens snittränta för lån och deri-
vat 3,29 (3,49) procent.

Finansnettots sammansättning

Mkr %

2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30

Räntekostnad lån -200,8 -215,1 -2,78 -3,15

Valutakurs förändring på 
utländsk upplåning

35,8 - 0,50 -

Räntenetto derivat -40,0 -43,1 -0,58 -0,63

Övriga ränteintäkter och 
kostnader

5,5 5,2 0,08 0,08

Operativt finansnetto -199,5 -253,0 -2,78 -3,70

Övriga finansiella kost-
nader

-10,7 -6,2 -0,15 -0,09

Aktiverad räntekostnad 
projekt

17,6 9,5 0,24 0,13

Värdeförändring finan-
siella derivat

-59,5 -69,3 -0,82 -1,01

Redovisat finansnetto -252,1 -319,0 -3,51 -4,67

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) har gett bety-
get AA+/Stable outlook för företagets långa upplåning och behållit 
A-1+ för den korta upplåningen.

Räntebärande skulder netto var 9 359 (9 038) Mkr nominellt. 
Redovisat värde räntebärande skulder var 9 679 (9 514) Mkr. Ge- 
nomsnittlig räntebindningstid var 2,8 (3,3) år.  Kapitalbindnings- 
tiden var 3,7 (3,1) år, med hänsyn taget till garanterade outnyttjade 
kreditlöften.

Förfallostruktur för räntebindning och kapitalbindning
År Kapital- 

bindning,  
Lån

Ränte-
bindning, 

Lån

Ränte-
bindning, 

Derivat

Ränte-
bindning, 

Summa

2012 1 952 3 997 – 2 284 1 713

2013 2 108 1163 321 1 484

2014 1 514 1 114 750 1 864

2015 1 003 603 500 1 103

2016 1 399 1399 393 1 792

2017 700 400 250 650

2018 200 200 – 200

2020 199 199 – 199

2021 200 200 – 200

2022 och senare 404 404 70 474

Summa 9 679 9 679 0 9 679

Koncernens  likvida  medel  uppgick  vid  bokslutstidpunkten  till
87  (315) Mkr och 4 500 (4 450) Mkr i garanterade outnyttjade 
kreditlöften.

Lånefaciliteter, nominellt belopp

Låneram, Mkr Utnyttjat, Mkr

2012-09-30 2011-09-30 2012-09-30 2011-09-30

Deposition enligt CSA - - 55 67

Garanterade kreditlöften 4 500 4 450 -87 -315

Företagscertifikat 4 000 4 000 1 450 2 800

MTN-program 10 000 10 000 7 085 5 630

Private Placements 1 025 1 025 1 025 1 025

Reversfordran -169 -169 -169 -169

Total 19 356 19 306 9 359 9 038

Den kassaflödesbaserade räntetäckningsgraden var 5,0 (3,8) ggr.

Q1-Q2Q1

Kassaflödesbaserad ränteteckningsgrad, ggr

4,3

3,7

4,2

3,5

5,0

3,8

3,1

Q1-Q3 Q1-Q4
2011
2012
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Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning - Mkr
Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Jul-Sep 2012 Jul-Sep 2011 Helår 2011

Hyresintäkter 1 209 1 182 405 399 1 580

Övriga intäkter 101 89 32 31 115

Nettoomsättning 1 310 1 271 437 430 1 695

Driftkostnader -732 -702 -239 -239 -992

Bruttoresultat 578 569 198 191 703

Central administration -38 -33 -11 -9 -51

Resultat fastighetsförsäljningar 15                    -3 -1 -3 -2

Rörelseresultat 555 533 186 179 650

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 60 97 7 2 112

Räntekostnader och liknande resultatposter -311 -408 -112 -172 -598

Resultat efter finansiella poster 304 222 81     9 164

Bokslutsdispositioner - - - - -59

Skatt på periodens resultat -95 -60 -24 -4 -32

Periodens resultat 209 162 57 5 73

Rapport över totalresultat - Mkr
Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Jul-Sep 2012 Jul-Sep 2011 Helår 2011

Periodens resultat 209 162 57 5 73

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto 
efter skatt

- - - - -

Summa totalresultat för perioden 209 162 57 5 73

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 209 162 57 5 73

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

Jan-Sep 2012 Jan-Sep 2011 Helår 2011

Försäljning till dotterbolag 2 2 3

2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Fordran dotterbolag 1 293 770 896

Aktier i dotterbolag 109 105 109

Kommentar
Specialfastigheter Sverige AB är moderbolag i koncernen. Vår hu-
vudsakliga verksamhet ligger i moderbolaget. Vi har fem dotterfö-
retag där vi bedriver en mindre del av verksamheten. Nettoomsätt-
ningen uppgick till 1 310 (1 271) Mkr, varav hyresintäkterna ökade 
till 1 209 (1 182) Mkr. Driftskostnaderna uppgick till 732 (702) Mkr 
och kostnaden för central administration ökade till 38 (33) Mkr. 
 

Vårt resultat för avyttrade fastigheter uppgick till 15 (-3) Mkr. 
Detta bidrog till att rörelseresultatet ökade till 555 (533) Mkr. Det 
finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt och 
med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader, uppgick 
till -251 (-311) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument 
uppgick till -59 (-69) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 209 
(162) Mkr. Posten skatt uppgick till -95 (-60) Mkr.
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Moderbolaget

Moderbolagets balansräkning - Mkr
2012-09-30 2011-09-30 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar,  
markinventarier

9 898 9 868 10 184

Maskiner och inventarier 3 3 3

Pågående nyanläggningar 171 85 97

Finansiella anläggningstillgångar 1 542 1 191 1 189

Summa anläggningstillgångar 11 614 11 147 11 473

Omsättningstillgångar

Skattefordran - - 0

Kundfordringar 142 38 116

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 66 18

Kortfristiga fordringar 167 170 166

Kortfristiga placeringar 48 2 1

Kassa och bank 87 314 0

Summa omsättningstillgångar 455 590 301

Summa tillgångar 12 069 11 737 11 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital 508 405 611

Obeskattade reserver 908 849 908

Skulder

Räntebärande skulder

Låneskulder 9 679 9 514 9 273

Icke räntebärande skulder 142

Skatteskuld 53 9 -

Övriga skulder 185 274 410

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 594 686 572

Summa skulder 10 653 10 483 10 255

Summa eget kapital och skulder 12 069 11 737 11 774

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga

Kommentar Kommentar
Moderbolaget kan inte tillämpa samma redovisningsprinciper 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.



18

Övriga uppgifter

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Specialfastigheters risker delas in i strategiska-, operativa-, finan- 
siella- och externa risker. Mer information kring våra risker finns 
beskrivet i vår årsredovisning 2011 sidan 12-15.

Strategiska risker
Specialfastigheters  marknad  är  framförallt  att  förse  hyresgäs- 
ter, vars kärnverksamhet bidrar till ett tryggt och säkert samhälle,  
med effektiva lokaler och god service. Utvecklingen i svensk eko- 
nomi och våra hyresgästers möjligheter till utveckling och satsning 
exempelvis i långsiktiga investeringar påverkar vår verksamhet.

Operativa risker
Våra underhållskostnader ligger på en relativt hög nivå och un- 
derhållsåtgärder måste alltid ställas i relation till andra långsiktiga 
alternativ som att exempelvis bygga nya effektiva fastigheter. De 
flesta av våra hyreskontrakt är tecknade med åtaganden för värme 
och underhåll vilket innebär både en ekonomisk risk om prisut- 
vecklingen ökar men också en möjlighet vid en effektiv drift. Det 
finns alltid en risk i att tappa värdefull kompetens då medarbe- 
tare slutar och därför arbetar Specialfastigheter aktivt med varje 
medarbetares personliga utveckling för att skapa kompetenta och 
engagerade medarbetare. Vi arbetar fokuserat med risker inom sä- 
kerhetsområdet speciellt avseende informationssäkerhet.

Finansiella risker
Genom vår verksamhet är vi exponerade för olika slags finansiella 
risker. Förändringar i räntan får en direkt påverkan på vårt resul- 
tat. För att balansera de finansiella riskerna och att undvika risken 
att en orimligt stor del av låneportföljen omsätts i ett ofördelaktigt 
ränteläge sker räntebindning enligt en normportfölj med en jämn 
räntebindningstid. För att begränsa elprisrisken för den beräknade 
elförbrukningen köper Specialfastigheter prissäkringskontrakt i 
form av elterminer. Räntederivat och terminskontrakt värderas till 
verkligt värde och detta ger värdeförändringar med en direkt på- 
verkan på resultatet. Denna påverkan är dock orealiserad så länge 
derivaten inte avslutas i förtid.

Specialfastigheter har med sin höga kreditvärdighet god tillgång 
till kapitalmarknaderna genom certifikat- och obligationsprogram. 
Kreditspreaden på kapitalmarknaden beror på investerarnas risk- 
aversion vilket påverkar bolagets upplåningskostnader.

Tillväxten i världen har dämpats och förväntningarna om en åter-
hämtning har skjutits framåt. Centralbankernas insatser för att sti-
mulera tillväxten har utökats. Fler länder i Europa söker finansiellt 
stöd och arbetslösheten stiger. Världskonjunkturens försämring 
påverkar den svenska ekonomin genom att tillväxten har bromsat 
in. Den långa räntan och de finansiella derivaten kan fortsätta att 
minska i värde om Riksbanken fortsätter med räntesänkningar och 
den långa räntan går ner. Om världsläget förbättras går de långa 
räntorna upp och värdet på bolagets finansiella derivat ökar i värde.

Externa risker
Specialfastigheter ska alltid följa de lagar och regler som vi omfat- 
tas av. Vår omvärld förändras ständigt och nya regler och direktiv 
kan få en direkt påverkan på verksamhet och resultat. Därför arbe- 
tar vi aktivt med utbildning och kommunikation internt. Vårt led- 
ningssystem visar tydligt våra processer och vad som styr oss och

bidrar till ett effektivt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar. 

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 ”Delårsrappor- 
tering”. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överens- 
stämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper 
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Moderbolaget,  Specialfastigheter  Sverige  AB,  tillämpar  RFR  2
Redovisning för juridisk person.
   
Ändrade redovisningsprinciper
Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2012 har inte haft
någon inverkan på de finansiella rapporterna.

Händelser efter periodens utgång
Utredningarna kring förändring av statens fastighetsbestånd har 
fått förlängd tid till den 2 september 2013.

Linköping den 19 oktober 2012
Specialfastigheter Sverige AB

Peter Karlström
Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.
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Definitioner

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

Direktavkastning, % 
Driftöverskott dividerat med förvaltningsfastigheternas genom-
snittliga marknadsvärde. 

Driftöverskott, Mkr 
Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighetskostnader. 

Eget kapital, Mkr  
Redovisat eget kapital. 

Hyra per kvadratmeter, kr
Årshyra dividerat med uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter vid 
periodens utgång.

LOA, kvm  
Beräknad uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter. 

Operativt finansnetto, Mkr 
Räntekostnader minus ränteintäkter under perioden.

Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 
Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella kost-
nader, värdeförändringar och resultat fastighetsförsäljningar, 
dividerat med finansiella kostnader exklusive värdeförändringar 
finansiella derivat.

Soliditet, %   
Justerat eget kapital på balansdagen i procent av balansomslut-
ningen. 

Uthyrningsgrad, %  
Total lokalarea för uthyrda lokaler i förhållande till total uthyr-
ningsbar lokalarea.

Överskottsgrad, % 
Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighetsförvaltning. 

Kontaktpersoner
Peter Karlström, Verkställande direktör, Tel 013-24 92 01
peter.karlstrom@specialfastigheter.se

Hans Hahn, Ekonomi- och finanschef,  Tel 013-24 92 04
hans.hahn@specialfastigheter.se

Planerade rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2012 14 februari 2013
Årsredovisning 2012 22 mars 2013

Årsstämma
Stockholm  24 april 2013

Information
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