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Neptun, Västerås (på omslaget)
Under 2018 har Sveafastigheter Bostad färdigställt ett unikt hållbart bostadskvarter i
Västerås. Neptun är Sveriges största plusenergihus som genom 1 210 kvm solcellspaneler
producerar mer energi än det förbrukar. Neptun nominerades till Årets Bygge, har utsetts
till Framtidens Fastighet och var en av anledningarna till att Sveafastigheter Bostad fick
Årets Hållbarhetspris. Neptun är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har byggts med
det världsunika klimatsmarta 3Eflow-systemet.
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Vår verksamhet
Sveafastigheter Bostad Group är sammansatt av fyra verksamhetsgrenar:
förvaltningsfastigheter, hyresrätts-, bostadsrätts- och vårdutveckling. Sedan
mitten av 2018 har de fyra verksamhetsområdena verkat tillsammans för
att bidra till en hållbar bostadsmarknad.

Sveafastigheter Bostad

Sveafastigheter Utveckling

Utveckling och förvaltning
hyresrätter

Bostadsrättsutveckling

Sveafastigheter
Bostad Group

Sveafastigheter Vård

Vrenen

Vårdutveckling

Förvaltningsfastigheter

Projektportfölj,
bostadsrätter:

Projektportfölj,
hyresrätter:

Lägenheter
i förvaltning

Lägenheter i produktion
under året:

727

317

Nya byggrätter,
lägenheter 2018:

1 150

2 657
388

Lägenheter som
byggstartas 2019:

629

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

3

OM SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

Gruppens nyckeltal
Sveafastigheter Bostad Group hade under verksamhetsåret
2018 en positiv utveckling och stabil tillväxt. Geografiskt fokus
har varit regionen Mälardalen med omnejd, där 121 lägenheter
färdigställdes under året. Under första kvartalet 2019 innefattar
koncernens pågående projekt 734 lägenheter. Produktionsstart
av 629 lägenheter är planerad under 2019.

NYCKELTAL

Soliditet

69%

Genomsnittlig bruttomarginal, projekt avslutade under året
Projektinvesteringar, 2018*

16%
187,9 MSEK

EBITDA

47 MSEK

Nettoresultat

22,3 MSEK

Direktavkastning, eget kapital

4,7%

* Exklusive mark och sålda projekt

Hyresrättsportfölj
om 7,7 MDSEK

Antal hyresrättslägenheter per fas

Färdigställt (0,7 MDSEK)

Inflyttat (11%)

Antagande (5%)

Pågående (1,9 MDSEK)

Produktion (9%)

Granskning (9%)

Detaljplanefas (5,1 MDSEK)

Bygglov (30%)

Samråd (30%)

DP Överklagad (6%)
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Uppsala

170

291

Västerås/Enköping

317

196

212

Norra Stockholm

157

174

Stockholm

446

37

Nacka

601

174

Södra Stockholm
Färdigställt

Pågående

Fördelning av hyresrätters
lägenhetsstorlek total

1 rok (22%)

4 rok (11%)

2 rok (45%)

5 rok (1%)

3 rok (21%)

Planerat

926

Geografisk fördelning
av hyresrätter

Geografisk fördelning
av bostadsrätter

Västerås/
Enköping (24%)

Stockholm (14%)

Stockholm (9%)

Nacka (48%)

Södra Stockholm
(22%)

Södra Stockholm
(39%)

Norra Stockholm
(4%)

Uppsala (16%)
Norra Stockholm
(10%)

Nacka (14%)
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Ordförande har ordet
Gruppen är samlad
Under 2018 samlade vi våra bostadsbolag under samma
tak för att bättre tydliggöra vårt samlade boendeerbjudande för kommuner, banker, finansiärer, partners och
medarbetare. Sveafastigheter Bostad Group består idag
av Sveafastigheter Bostad där vi bygger hyresrätter,
Sveafastigheter Utveckling som bygger bostadsrätter,
Sveafastigheter Vård som utvecklar Boende för äldre
och Vrenen som investerar i äldre hyresrätter.

Förvaltningen blir allt viktigare och vår framgång beror
mycket på de kompetenta och drivna kollegor som gör
det lilla extra för att sätta hyresgästen i centrum. Våra
nya satta mål ska ske i en tid då bostadsbristen ökar
och byggnationen i Sverige går ner. Samarbeten med
banker och finansiärer stärks av att vi kraftsamlar
gruppen och vår starka balansräkning och låga skuldsättningsgrad ger trygghet i vår ambitiösa affärsplan.

Gruppen genomsyras av ett långsiktigt hållbarhetstänk
och vår genomförandeförmåga skapar möjligheten att
vara med att bygga hållbara städer och samhällen. Vårt
ambitiösa miljöarbete visas tydligt i Västerås där vi färdigställde Neptun som är Sveriges största Plusenergihus
och vi vann Västerås Hållbarhetspris för våra insatser.
Vi sammanställde en bok; Index 2018 där ni kan läsa om
våra och våra samarbetspartners insatser och tankar
inom plusenergi, hållbarhet, innovation och samarbete.

Koncernens resultat 2018 var 22,3 MSEK och vi delar
ut 50 MSEK till aktieägarna i moderbolaget. Utdelningsbeloppet består av ackumulerat resultat innevarande år
samt övrigt fritt kapital.

Vårt geografiska fokus fortsätter att vara Mälardalen
med omnejd och vi är mycket glada att för första gången
ha erhållit markanvisningar i Stockholm Stad.
I skrivande stund innefattar våra pågående projekt 734
lägenheter och beståndet består av 233 069 kvm. Vi
kan även glädjas av att våra BRF-projekt säljer enligt
plan. Flora i Aspudden, Stockholm, som nu byggstartas
har nått en försäljningsgrad på över 70 procent på
fyra månader.
Vi sjösatte även vår nya affärsplan där vi kommer att
byggstarta cirka 500 bostäder per år och har som mål
att ha färdigställt 2 500 lägenheter 2023.

6

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

Vi ser med tillförsikt på 2019, då osäkerheten ökat
kring landets konjunkturläge, finansmarknaderna och
även ett turbulent politiskt läge. Samtidigt ser vi stora
möjligheter då hyresrätten blir en allt viktigare del av
bostadsmarknaden och att blandkvarteren skapar
bättre samhällen.
Vår viktigaste tillgång är våra dedikerade medarbetare.
De ska känna att Sveafastigheter Bostad Group är en
organisation som präglas av långsiktighet och
ambitiösa mål vilka nås genom en hög arbetstakt, men
framförallt att Gruppen tar hand om sina anställda.
Willem De Geer
Ordförande

Discus, Nacka
Discus är ett nytt landmärke i Nacka Stad. Med sin karakteristiska
oregelbundna silhuett symboliserar byggnaden en växande storstadsregion samtidigt som den i sig själv rymmer en kondenserad stad.
Den kombinerar essensen i vad som gör en stad levande, attraktiv och
hållbar. Discus är även porten till det nya centrala Nacka med den nya
tunnelbanan med synligheten från motorvägen.
Vinnare i World Architecture News (WAN) Awards i kategorin
Future Projects: Residential. Discus har också fått en utmärkelse av
Architecture Master Prize (AMP), ett internationellt pris som hyllar det
bästa inom design och innovation, i kategorin Mixed Use Architecture.
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Vision och mål
Vilka miljöer vi skapar och hur vi formar våra samhällen har en enorm betydelse
för människans trivsel. Bostadsbrist och klimatförändringar ställer krav på
stadsplanerare och bostadsutvecklare att bygga smartare, mer energieffektivt,
långsiktigt hållbart och socialt ansvarstagande. Vi måste arbeta tillsammans för
att främja en god samhällsutveckling.
Sveafastigheter Bostad Group, med sin samlade erfarenhet och diversifierade
kunskap, strävar efter att hitta en bredd i sitt hållbarhets- och samhällsfrämjande
arbete. Vi tror på att vi kan närma oss samhällets behov med kreativ arkitektur
och innovativa lösningar.

Bostadsrättsutveckling
Sveafastigheter Utveckling är verksamt i Storstockholmsregionen
och utvecklar primärt bostadsrätter. Projekten kännetecknas av
stark arkitektur och fokus på innovation och hållbarhet. Bolaget
utvecklar lika väl in-fillprojekt som större projekt där även hyresrätter och vård-/äldreboende integreras. I december 2018 uppgick
portföljen till cirka 1 000 lägenheter. Målsättningen är att uppföra
cirka 100 lägenheter årligen.

Hyresrättsutveckling
Utgångspunkt för koncernens utvecklingsmål av hyresfastigheter är att under de kommande fyra åren fortsätta
att driva nuvarande projektportfölj om 26 projekt mot
slutförande. Ambitionen är att slutföra 500 lägenheter
årligen. Parallellt med detta strävar vi efter att addera
nya byggrätter till vår portfölj.
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Förvaltningsfastigheter och förvaltning
Koncernens förvaltningsgren syftar till att investera långsiktigt i
bostadsfastigheter i tillväxtorter i Mälardalen, ofta med direkt pendlingsmöjlighet till Stockholm. Fokus är tillgångar i storlekarna 25-200
MSEK med förädlingspotential och möjlighet till hållbara åtgärder.
Detta kan till exempel vara energieffektivisering, smarta klimatsystem,
förtätningsmöjligheter, effektivare förvaltning samt hel eller partiell
uppgradering av bostadsytor.
Målet är att förvalta 3 500 lägenheter år 2023.

Vårdutveckling
En allt äldre population kräver nytänkande. Sveafastigheter Bostad Group jobbar för att tillsammans med vårdleverantörer och erfarna rådgivare producera ett projekt
med senior- eller gruppboenden årligen.
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Projektet Neptun, Västerås
1 210 kvm högeffektiva solceller på snedtaken producerar all elektricitet
som husen behöver, samt ett överskott som kan säljas. Ett internt elnät
förser hyresgästerna med lokalt producerad energi.
10
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Neptunprojektet visar vägen
för en framtid med inte bara
täta och välisolerade hus,
utan även hus fyllda med bra
och lönsam teknik.
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP
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Förvaltningsfastigheter
För att uppfattas som en trovärdig aktör spelar vår förvaltningsavdelning en
mycket viktig roll. De förvaltar 320 av våra befintliga bostäder.
Att vi bygger hyresrätter för att förvalta och äga långsiktigt är någonting som
sticker ut gentemot andra utvecklare som i många fall säljer sina projekt vidare.
Vi lägger ett mycket stort värde i att se till att våra hyresgäster är nöjda. Detta
speglas genom mycket höga betyg i Nyproduktionsindex, som i exempelvis
projektet Focken var 87,2 % mot genomsnittet i Sverige 77,9 %.

Vid årsskiftet fick vi även vårt första externa förvaltningsprojekt, Doppingen 16 i centrala Linköping.
Fastigheten ligger invid gallerian Gränden och har
bästa butiks- och skyltläge. Doppingen 16 har totalt
6 337 kvm uthyrningsbar area fördelat på bostäder,
kontor och butiker.
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Digitalisering & Innovation
Sveafastigheter Bostad Group tror på att god kännedom om våra
slutkonsumenter gör oss bättre. Strävan efter ständig förbättring
i kombination med vår nyfikenhet har banat väg för flera intressanta
idéer och verktyg.

Estate logs

AVY
AVY är en app som förenklar vardagen för både
fastighetsägare och hyresgäster. Genom att
digitalisera mötet med hyresgästen skapar AVY
helt nya möjligheter till en stärkt kundrelation. Med
hjälp av appen kan man som hyresgäst enkelt ta
emot och betala sina hyresavier. På så sätt behöver
hyresgäster inte längre krångla med papper och
långa OCR-nummer. Andra exempel på funktioner
i appen är bland annat speciella erbjudanden som
hyresgästen får tillgång till via sin hyresvärd.

Estate logs är ett banbrytande IT-system för förvaltning av
fastigheter. Systemet, som finns både för datorn och som app
för telefonen, ger stora möjligheter att optimera fastighetsdriften,
vilket sänker kostnader och ger vinster för miljön. Genom Estate
logs aktivitetshantering kan fastighetsskötare och tekniker planera
sitt arbete mer tids- och kostnadseffektivt. Färre utryckningar på
liknande fel spar tid och resurser, medan filter och andra förbrukningsvaror som inte behöver bytas ut i onödan reducerar
mängden avfall. Automatisk generering av rapporter om exempelvis felanmälningar ger också förvaltare och fastighetschefer
viktig information om fastigheten.
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Hållbarhet
Sveafastigheter Bostad utvecklar, äger och förvaltar
hyresbostäder med fokus på hållbarhet. Sveafastigheter
Utveckling utvecklar bostadsrätter med kvalitativ
arkitektur. Vrenen förvärvar, utvecklar och förvaltar
hyreslägenheter. Det är primärt inom bostadsutvecklingsprojekten och de 3 000 hyreslägenheterna under
utveckling som Sveafastigheter Bostad kan bidra till
en mer hållbar värld. Vårt hållbarhetsarbete utgår
ifrån tre aspekter: människans och våra hyresgästers
välbefinnande, hållbar kvarters- och stadsutveckling
i samarbete med kommunen samt hållbar global
utveckling. Sveafastigheter Bostad bygger för eget
ägande vilket medför stort ansvarstagande för bostäderna och engagemang i kommunen.
Under 2018 har Sveafastigheter Bostad färdigställt
ett unikt hållbart bostadskvarter i Västerås. Neptun är
Sveriges största plusenergihus som genom 1 210 kvm
solcellspaneler producerar mer energi än det förbrukar.
Neptun nominerades till Årets Bygge, har utsetts till
Framtidens Fastighet och var en av anledningarna till att
Sveafastigheter Bostad fick Årets Hållbarhetspris. Neptun
är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld och har byggts
med det världsunika klimatsmarta 3Eflow-systemet.
Sveafastigheter Bostad präglas av en innovationsdriven
kultur med vilja att testa och utveckla nya hållbara
lösningar. Under 2018 påbörjades systematisering av
hållbarhetsarbetet i alla bostadsprojekt för att möjliggöra hållbarhetsrapportering i enlighet med Global
Reporting Initiative. Hälften av våra inflyttade lägenheter
eller lägenheter i pågående projekt, finns i ett plusenergihus eller ett hus med energikrav under 55 kWh/kvm/år.
Av dessa projekt har 7 av 10 solceller på taket.
2018 fattade Sveafastigheter Bostad beslut om att
alla nya projekt ska ha Miljöbyggnad Silver som
minimistandard.
Sveafastigheter Bostad tror att en blandning av upplåtelse-, boendeformer och lägenhetsstorlekar främjar
social hållbarhet och möten mellan människor.
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Hållbart resande och mobilitet är viktiga aspekter av hur
Sveafastigheter Bostad kan påverka hyresgästerna till
ökad hållbarhet. Sveafastigheter Bostad ska utveckla
det unika projektet Cykelkungen i Uppsala med p-tal
noll. Möjlighet till laddplatser finns i alla våra garage och
i flertalet av våra projekt erbjuder vi hyreskontrakt till
människor som står utanför den ordinarie bostadsmarknaden i samarbete med kommunernas socialtjänst.
Under 2018 byggstartades trygghetsboendet Hydran,
ett plusenergihus där även social hållbarhet står i fokus
genom en arkitektur som främjar möten och gemenskap för de boende.
Social hållbarhet genomsyrade flera av de markanvisningar som Sveafastigheter Bostad och Sveafastigheter
Utveckling erhöll under 2018. Idéen bakom Hagsätra
Hubb präglades av att skapa ett unikt boende inte bara
för hyresgästerna utan bidrar till hela Hagsätra genom
välkomnande lekytor för barn, trygga utrymmen för
läxläsning och flexibla gemenskapsytor som även ska
rymma en minibiograf. I Södra Hallsta, Rönninge, vann
Sveafastigheter Utveckling markanvisning som skapar
möten mellan människor genom olika upplåtelseformer som hyresrätter, bostadsrätter, LSS-boende och
stadsradhus. Sveafastigheter Utveckling säljstartade
framgångsrikt det miljövänliga bostadsrättsprojektet
Flora i Midsommarkransen där materialval och gestaltning präglas av ekologi och hållbarhet. I flera av de nya
bostadsprojekten planeras kollektivhus, där alla har
egna hyreslägenheter men samtidigt tillgång till gemensamhetskök och sociala ytor i bottenplan, vilket främjar
gemenskap och skapar levande bottenvåningar. Gemensamt för alla projekt är önskan att kombinera prisvärda
lägenheter, kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

100%

av våra garage ska
förberedas med minst
15% laddplatser

100%

av projekten ska
ha cykelpool med
lådelcyklar

Andel projekt med solceller

Solceller

Ej solceller

Miljöbyggnadsklassning
av inflyttade projekt och
projekt i produktion

Silver

Inget

Guld

Ännu ej certifierade

”Med ett genomtänkt
hållbarhetsarbete är de
samhällsbyggare med höga
ambitioner för framtida
generationer. Målmedvetet
skapar årets pristagare
boendemiljöer där människa
och miljö står i centrum.”
– Vinnarmotivering 2018 årets
hållbarhetspris från Västerås stad.

EKONOMISK REDOVISNING

Jag hoppas att vi påverkar
branschen så att fler börjar
göra det vi gör.
Harry McNeil, marknads- och hållbarhetschef
Sveafastigheter Bostad
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Vid Hagsätra tunnelbanestation har
Sveafastigheter Bostad fått markanvisning
för projektet Hagsätra Hubb. I kvarteret finns
förutom bostäder publika delar som kommer
att vara till nytta för hela området.

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

EKONOMISK REDOVISNING

Hagsätra Station, Stockholm
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten

Kassaflöde/investeringar

Sveafastigheter Bostad Group är en koncern sammansatt
av fyra verksamhetsgrenar: förvaltningsfastigheter,
hyresrätts-, bostadsrätts- och vårdutveckling. Syftet
med verksamheten är att genom en unik kombination
av erfarenheter och kunskap verka för en hållbar samhällsbyggnad.

Under året investerades 364 MSEK i projektutvecklingsverksamheten.

Finansiering
Verksamheten finansieras av privat investerat kapital
tillsammans med koncernens externa motparter.

Emission
Under 2018 har moderbolaget genomfört nyemissioner
motsvarande 139,5 MSEK. I samband med detta tillkom
sju nya aktieägare.

Ägarförhållanden
Sveafastigheter Bostad Group AB, dotterbolag till
Brunswick Invest I AB, är koncernens moderbolag.
Moderbolaget har fyra dotterbolag, vilka i sin tur
representerar koncernens fyra underkoncerner
tillika verksamhetsgrenar.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Koncernen Sveafastigheter Bostad Group bildades
under mitten av 2018 i samband med Sveafastigheter
Bostad Group AB:s förvärv av majoriteten av aktierna
i Sveafastigheter Bostad AB (556985-1271), Sveafastigheter Utveckling AB (559093-4526), Vrenen Bostad AB
(559147-9414) samt samtliga aktier i Sveafastigheter
Vård AB (559050-6019). I samband med ovan förvärv
erhöll Bolaget ett ovillkorat aktieägartillskott om 850
MSEK.

Resultat
Sveafastigheter Bostad Group visar ett positivt resultat,
22,3 MSEK, för 2018. Ambitionen under 2019 är att ha
en fortsatt stabil resultattillväxt.
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Risker och riskhantering
Marknadsförutsättningarna har förändrats för bostadsproducenter under de senaste åren och det har blivit allt
svårare att förutspå marknadspriser och finansieringsmöjligheter. Marknadsrörelserna har varit märkbara
även för Sveafastigheter Bostad Group, men lättare
att tackla än för många andra, tack vare en diversifierad
verksamhetsportfölj.

Väsentliga händelser efter årets utgång
Efter årets utgång har den första förvaltningsfastigheten,
Doppingen 16 i Linköping, förvärvats. Moderbolaget har
även emitterat ytterligare aktier till ett värde uppgående
till cirka 177 MSEK.

Utsikter inför 2019
Målsättning för 2019 är att vi ska fortsätta sträva mot
slutförande av pågående projekt, ha en fortsatt aktiv
förvärvstakt samt utveckla våra dialoger med kommuner och institutionella parter.

Förslag till vinstdisposition
50 MSEK av eget kapital i moderbolaget föreslås disponeras till utdelning.
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa

SEK
989 486 050
31 195 707
1 020 681 757

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras
enligt följande
att till aktieägare utdelas
I ny räkning balanseras
Summa

50 000 000
970 681 757
1 020 681 757

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP
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Flora, Stockholm
Florahuset i Midsommarkransen har form
och proportioner som knyter an till den befintliga bebyggelsen. Men fasaden är utförd
i trä, vilket är ett nytt fenomen i området.
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Koncern
Resultaträkning
TKR

2018

Hyresintäkter fastighetsrörelsen

3 365

Intäkter från koncernbolag

7 982

Totala intäkter

11 347

Driftkostnader

-1 020

Fastighetsskatt
Övriga fastighetskostnader
Fastighetskostnader
Driftöverskott
Centrala administrations- och marknadsföringskostnader

-407
-575
-2 003
9 344
-13 634

Kostnader, koncernbolag

-

Övriga intäkter och kostnader

-

Realiserad värdeförändring fastigheter
Orealiserad värdeförändring fastigheter
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Övriga finansiella intäkter och kostnader
Värdeförändring, finansiella instrument
Resultat före skatt

51 131
46 841
471
-11 979
3 002
38 334

Bokslutsdispositioner

-

Aktuell skatt

-

Uppskjuten skatt
Resultat hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande
Periodens resultat

20
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Övriga intäkter
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-8 848
-7 238
22 248
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Balansräkning
TKR

2018

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

4 373

Förvaltningsfastigheter och projekt

1 376 326

Materiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar och andra fordringar
Fordringar, koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

241
4 195
40 916
1 426 051
4 074
6 590

Likvida medel

122 418

Summa omsättningstillgångar

133 081

Summa tillgångar

1 559 133

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital och balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

99
1 026 192
22 248
1 048 539
26 544
1 075 083

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

14 333

Summa avsättningar

14 333

Skulder
Skulder till intressebolag
Räntebärande skulder
Skulder, koncernbolag

181 849
-

Övriga skulder

183 720

Summa långfristiga skulder

365 569

Räntebärande skulder

51 517

Leverantörsskulder

29 151

Skulder, koncernbolag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18 902
4 578
104 147
1 559 133
SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP
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Moderbolag
Resultaträkning
TKR

Hyresintäkter fastighetsrörelsen

-

Intäkter från koncernbolag

-

Övriga intäkter

-

Totala intäkter

-

Driftkostnader

-

Reparation- och underhållskostnader

-

Fastighetsskatt

-

Övriga fastighetskostnader

-

Fastighetskostnader

-

Driftöverskott

-

Centrala administrations- och marknadsföringskostnader

-1 099

Kostnader, koncernbolag

-

Övriga intäkter och kostnader

-

Realiserad värdeförändring fastigheter

-

Orealiserad värdeförändring fastigheter

-

Rörelseresultat

-1 099

Finansiella intäkter

36 281

Finansiella kostnader

-3 986

Övriga finansiella intäkter och kostnader

-

Värdeförändring, finansiella instrument

-

Resultat före skatt

31 196

Bokslutsdispositioner

-

Aktuell skatt

-

Uppskjuten skatt
Periodens resultat
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Balansräkning
TKR

2018

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

-

Förvaltningsfastigheter och projekt

-

Materiella anläggningstillgångar

-

Uppskjutna skattefordringar

-

Finansiella anläggningstillgångar

960 656

Summa anläggningstillgångar

960 656

Kundfordringar och andra fordringar
Fordringar, koncernbolag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

4 251
36 257
25
72 048
112 580
1 073 236

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital och balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

99
989 486
31 196
1 020 781
1 020 781

Skulder
Räntebärande skulder

-

Skulder, koncernbolag

-

Avsättningar

-

Övriga skulder

-

Summa långfristiga skulder

0

Räntebärande skulder

51 517

Leverantörsskulder

375

Skulder, koncernbolag

225

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

313

Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

25
52 455
1 073 236

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

23

EKONOMISK REDOVISNING
24

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP

EKONOMISK REDOVISNING

Framtidskvarteret, Stockholm
I Södra Hallsta förverkligas vår vision om Framtidskvarteret,
ett område där blandade upplåtelseformer skapar ett mer
socialt hållbart boende. Framtidskvarteret vänder sig till olika
målgrupper i alla åldrar som utöver sin egen bostad vill ha
tillgång till gemensamma ytor för aktiviteter och umgänge.
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Styrelse
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Anders Nylander

Willem De Geer

Viktor Mandel

Födelseår: 1952
Bakgrund: F.d. VD Atrium Ljungberg.
Styrelseordförande John Mattson.

Födelseår: 1973
Bakgrund: VD Brunswick Invest.

Födelseår: 1984
Bakgrund: Transaktionsrådgivare och
partner på Nordanö och Brunswick
Invest.

Erik Widmark

Fredrik Cronqvist

Katarina Wallin

Födelseår: 1975
Bakgrund: Partner Brunswick Real Estate.

Födelseår: 1979
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av
transaktioner och rådgivning. Årets
transaktionskonsult 2016.

Födelseår: 1970
Bakgrund: Arbetar sedan 2007 med analys
och strategisk rådgivning på den nordiska
fastighetsmarknaden. Partner på Evidens.
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Ledning

Svante Jernberg

Lars Gärde

Görel Hällqvist

Födelseår: 1964
Befattning: VD Sveafastigheter Bostad
Bakgrund: 30 års erfarenhet från byggbranschen och fastighetssektorn.

Födelseår: 1958
Befattning: Vice VD och affärsutvecklingschef Sveafastigheter Bostad
Bakgrund: 30 års erfarenhet från byggbranschen och fastighetssektorn.

Födelseår: 1976
Befattning: Affärsområdeschef, projekt
Sveafastigheter Bostad
Bakgrund: Mer än 15 års erfarenhet av
projektledning inom fastighetsbranschen.

Per Wallgård

Rahel Belatchew

Fouad Kamal

Födelseår: 1960
Befattning: Fastighetschef Sveafastigheter
Bostad
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av
fastighetsförvaltning och utveckling.

Födelseår: 1969
Befattning: VD Sveafastigheter Utveckling
Bakgrund: Ledande och prisbelönt arkitekt
med gedigen erfarenhet av stadsplanering.

Födelseår: 1982
Befattning: VD Vrenen
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av
transaktion och affärsutveckling.

Robin af Burén

Hedvig Falgén Andreassen

Harry McNeil

Födelseår: 1981
Befattning: Vice VD och transaktionschef
Vrenen
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av
transaktion och affärsutveckling.

Födelseår: 1990
Befattning: CFO Sveafastigheter
Bostad Group
Bakgrund: Fastighetsekonom med
erfarenhet från både noterade och
onoterade aktörer.

Födelseår: 1975
Befattning: Marknads- och hållbarhetschef
Bakgrund: Har grundat och lett flertalet
verksamheter med fokus på sociala
utmaningar och hållbar samhällsutveckling.

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP
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Hydran, Västerås
Trygghetsboendet Hydran är Sveafastigheter Bostads senaste
projekt i Öster Mälarstrand, med byggstart i slutet av 2018 och
planerad inflyttning 2020.
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”För mig är innovation en
stark drivkraft som tar sig
uttryck i såväl arkitekturen
som i dess innehåll.”
Rahel Belatchew, vd Sveafastigheter Utveckling

SVEAFASTIGHETER BOSTAD GROUP
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ÖVRIG INFORMATION

Kontaktuppgifter
Sveafastigheter Bostad Group AB
Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm
Organisationsnummer: 559126-5979
www.sveafastigheterbostad.se
info@sveafastigheter.se
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Design och produktion: Holland & Philipson
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