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Tryffeln / Uppsala (på omslaget)
Invid infarten till Tryffelvägen i området Norby har Sveafastigheter byggt två hus om
vardera tre våningar. Här är fasadliven förskjutna för att möjliggöra att bostäderna får fönster i flera väderstreck. Fasaderna är i trä och plåt och taken har grön sedum för att husen
ska harmonisera med naturen i området. Husen är ritade för att passa in i den omgivande
villabebyggelsen och de kommande radhusen på Tryffelvägens förlängning. Mot väster
vänder sig stora balkonger och uteplatser. Här ligger också gårdarna där det skapas ytor
för sociala möten, planteringsmöjligheter och småbarnslek. Garage och cykelparkering är
placerade under husen så att marknivån kan användas till inbjudande grönytor.
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2019 i sammandrag

Lägenheter i förvaltning

787

Projektportfölj, hyresrätter

3 633

Projektportfölj, bostadsrätter

1 561

Markanvisade lägenheter

1 054

Pågående produktion

763

Förvärvade lägenheter

299

800

600

400

200

0

2019
Lägenheter i förvaltning

2018
Pågående produktion

Ekonomisk översikt
2019

Hyresintäkter, mkr
Nettoomsättning, mkr

18,0

3,4

464,4

271,7

Bruttoresultat, mkr

55,3

42,2

Rörelseresultat före värdeförändring
förvaltningsfastigheter, mkr

25,1

28,6

Resultat efter finansiella poster, mkr

110,3

25,8

Årets resultat efter skatt, mkr

97,5

25,5

5%

11%

21%

9%

Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Räntetäckningsgrad, ggr
Soliditet
EPRA NAV, mkr

5,8

4,8

38%

26%

762,9

179,4

Resultat per aktie efter skatt, kr

7,4

257,8

Direktavkastning eget kapital

7%

28%

För information om alternativa nyckeltal se not 35 – Alternativa nyckeltal.
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Viktiga händelser 2019

Q1

Q2

• F
 örsta spadtaget för flerbostadsprojektet Hydran,
ett nytt hus byggt med plusenergiteknik.

• Koncernen tilldelades en markanvisning
i Riksby, Bromma.

• Å
 rets Hållbarhetspris i Västerås tilldelades
Sveafastigheter Bostad.

• F
 örsta spadtaget för bostadsrättsprojektet Flora
i Midsommarkransen, Stockholm, med bostadsoch fastighetsborgarråd, Dennis Wedin.

• S
 veafastigheter Vrenen förvärvade sin första
förvaltningsfastighet.

Q3

Q4

• F
 örsäljning av två bostadsprojekt om 71 respektive 100
hyresrätter i Uppsala respektive Enköping. Projekten
har en tydlig hållbarhetsprägel, där bland annat uppvärmning sker genom luftburen värme innebärandes
återvinning av värme med upp till 90%.

• U
 nder årets sista kvartal förvärvade Sveafastigheter
två verksamheter med fokus på förvaltningfastigheter och bostadsproduktion i södra Sverige respektive Småland.

• S
 veafastigheter Bostad tilldelades rollen som ankarbyggherre i Uppsala med markanvisning i Östra
Sala Backe.

VIKTIGA HÄNDELSER 2019

• N
 öjd kund-index (NKI)-undersökning genomfördes
i fastighetsbeståndet med 87,4% i utfall.
• S
 veafastigheter tilldelades markanvisningar i Nytorps
gärde och på Sjöstadshöjden i Stockholm.

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019
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Ordförande har ordet
2019 var ett framgångsrikt år för Sveafastigheter.
Vi har tagit stora kliv inom alla våra affärsområden,
och det är mycket glädjande att vårt tydliga
hållbarhetsfokus lyser igenom och nu är djupt
integrerat i alla delar av organisationen.

Sveafastigheters verksamhet är uppdelat i Bostadsproduktion, Förvaltning och produktion av Samhällsfastigheter.
Inom bostadsproduktionen summerar vi året med åtta
byggstarter och två färdigställda projekt, och närmar
oss därmed vårt långsiktiga mål om 1 000 lägenheter
i pågående produktion. Vår projektpipeline har ökat,
inte minst tack vare spännande projekt i Stockholm
och Uppsala.
Inom förvaltningen har vi nu 787 lägenheter – efter
färdigställda projekt i Uppsala och Enköping samt förvärv
i Stockholm, Helsingborg, Landskrona och Enköping.
Här är en av de viktigaste uppgifterna att fortsätta förbättra kundrelationen med våra hyresgäster. Under året
implementerade vi digitaliseringsplattformen Avy, med
resultatet att vi nu har en månatlig kommunikation med
våra kunder på över 85 procent. VI kan nu snabbare
och bättre möta kundernas behov, samtidigt som vi kan
erbjuda dem tjänster för att förbättra den totala boendeupplevelsen. Våra kundnöjdhetsmätningar vid inflyttning
visar på en mycket hög nivå av nöjdhet – siffror som
vi hela tiden strävar efter att höja.
Under året har Samhällsfastigheter byggstartat tre
projekt i Upplands Väsby, Nacka och Kalmar. Vi ser att
behovet av välgenomtänkta samhällsfastigheter ökar
kraftigt och Sveafastigheters vision om att tillsammans
med kommunerna bygga stad passar väl in i den
6
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efterfrågan som finns. Här kommer våra medarbetares
erfarenheter och kunskap väl till pass, inte minst i
samarbetet med Silver Life vars äldreboenden är en
mycket innovativ, kundvänlig och efterfrågad produkt.
Parallellt med detta ser vi att både boendebehoven
och människors ekonomiska möjligheter skiljer sig.
Inte bara över landet utan även inom städer. Å ena
sidan stängs många ute från bostadsmarknaden på
grund av hög prissättning, och å andra sidan finns en
kapitalstark arbetskraft som har problem med att hitta
ett hyresalternativ. Det här gör det än viktigare att vi
som samhällsbyggare tänker på hur vi kan differentiera
våra produkter.
I dialog med kommunerna vill vi fortsätta ta socialt
ansvar, men vi vill också främja tillväxten. Tillsammans
med de som bygger våra hus och ihop med våra leverantörer strävar vi hela tiden efter att bli mer effektiva
– genom nya sätt att tänka, genom modern teknologi
och sikte på hållbarhet.
Jag vill tacka alla duktiga medarbetare som gör allt
detta möjligt. Tillsammans med våra samarbetsparters
blir vi bättre, och med stöd från våra ägare kan vi fortsätta arbetet mot vår långsiktiga vision.

Willem De Geer
Styrelseordförande
ORDFÖRANDE HAR ORDET

VD ORD
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Affärsidé
Sveafastigheter vill skapa attraktiva hem
i en välkomnande och hållbar miljö.

Vår långsiktiga vision handlar om mer än så. Hur
stadsplanerare och bostadsutvecklare bygger och
formar framtidens städer kommer att vara avgörande
för människors välmående. Det kommer också lägga
grund för ett samhälle som håller ihop och utvecklas
i rätt riktning.
I det arbetet ska vi vara en långsiktig och pålitlig aktör
som möter samhällets behov genom kreativ arkitektur,
innovativa lösningar och konstruktiva samarbeten.
Vår bostadsutveckling stannar inte vid att bara bygga
en viss mängd fastigheter till ett visst pris. Tack vare en
innovationsdriven kultur med vilja att testa och utveckla
nya hållbara lösningar utvecklar vi kontinuerligt nya sätt
att bo utifrån dagens behov och framtidens sätt att
leva. Med nyfikenhet och en förmåga att se nya trender
och samhällsmönster tar vi oss an de ökade kraven på
smartare och mer energieffektivt boende, som samtidigt är långsiktigt hållbart och socialt ansvarstagande.

10
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Vi tror att en blandning av upplåtelseformer, boendeformer och lägenhetsstorlekar främjar social hållbarhet
och möten mellan människor. Därför strävar vi efter att
knyta ihop samhället genom att blanda bostadsrätter
med hyresrätter, samhällsfastigheter med kollektivboenden och helhetslösningar med individuella och
kreativa boenden.
Hos Sveafastigheter finns stor kunskap inom hela
värdekedjan, från finansiering till hållbart byggande
och långsiktig förvaltning. Den bredden är vår styrka,
och följer med oss i varje led av verksamheten – från
projektstart till en fungerande vardag för den som bor
i våra hus.
Så är vi med och bygger Sveriges hållbara städer
och samhällen.

VÅR VERKSAMHET

Koncernen

Bostadsproduktion1

Sveafastigheter

Förvaltning2

Samhällsfastigheter3

1) S
 veafastigheter Bostad, Sveafastigheter Utveckling, Sveafastigheter
Linné, Sveafastigheter Prisvärd och Sveafastigheter Nordsten
2) Sveafastigheter Vrenen och Sveafastigheter Syd
3) Sveafastigheter Samhällsfastigheter
VÅR VERKSAMHET

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019

11

Fastigheter och projekt
Sveafastigheter utvecklar och förvaltar hyresbostäder och bostadsrätter
i Storstockholm, Uppsala, Västerås, Mälardalen, Skåne, Kalmar och Växjö.
Vårt mål är att skapa attraktiva hem i en välkomnande och hållbar miljö,
där våra hyresgäster kan trivas och må bra.

12
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Hagsätra Hub / Stockholm

Nytt landmärke
i Hagsätra centrum
Sveafastigheter Bostad ska bygga ett nytt landmärke
i Hagsätra Centrum med 129 hyresbostäder som inrymmer alltifrån kompis- och kollektivlägenheter till utrymmen för s.k. co-working, cykelverkstad och Sveriges
minsta biograf.
Förslaget går under namnet ”Hagsätra Hub” – där bildning, idrott och gemenskap utgör ledorden för Hagsätras
nya landmärke, ett bostadshus med fokus på social
hållbarhet. Byggnaden och gårdens utformning främjar
rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit
att hitta sociala samlingsytor för att skapa möten mellan
generationer och locka fler besökare till Hagsätra.
Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes
höga krav på den arkitektoniska kvaliteten.
Sveafastigheter och Belatchew Arkitekter ville med sitt
bidrag ge Hagsätra en ny modern siluett, där husets
högdel ger intryck av att sväva i luften. Hållbarhet
genomsyrar hela projektet och huset har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ
som bilpool, lastcyklar och leveransboxar för varor vilket
gör att bilparkering inte behövs.

Antal lägenheter: 129
Area: 6 400 m2
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019
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Focken / Västerås

Liv och rörelse intill Mälaren
Ett par hundra meter från vattnet och en kvarts promenad från centrala Västerås ligger kvarteret Focken.
Välplanerade lägenheter med stora balkonger. Gröna
rum och gott om plats för lek. Focken är det perfekta
boendet för den aktiva barnfamiljen.

Antal lägenheter: 196 st
Area: 12 700 m2
Snittstorlek lägenhet: 65 m2
Byggstart: 2015
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

I området Öster Mälarstrand tornar de fyra byggnaderna
upp sig, med olikfärgade fasader och oregelbunden
arkitektur. Alla lägenheter förutom enrummarna har
möblerbar balkong eller uteplats. Bor du på översta
våningen har du dessutom sjöutsikt mot Mälaren.
Lägenheterna i Focken värms upp med luftburen värme.
Det gör att du slipper radiatorer under fönstren, och
att den värme som alstras i lägenheten återanvänds.
Utomhus fylls området av gräsytor och gröna rum,
med odlingslådor och plats för lek. För den som gärna
tar cykeln till jobb och förskola finns gott om skyddade cykelställ. Och det finns förstås också möjlighet att
låna en eldriven lådcykel så att veckohandlingen och
utflykten blir både smidig och miljövänlig.

14
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Drabanten / Upplands Väsby

Livsstilsboendet i framkant – med närhet till allt
I direkt anslutning till Väsby Centrum finner du livsstilsboendet Drabanten. Tillsammans med Silver Life bygger
Sveafastigheter 157 lägenheter i blandade boendeformer: hyresrätter, bostadsrätter och vårdboende.
Restaurang, reception, gym och relaxavdelning.
Drabanten är den nya tidens äldreboendeform.
I husens bottenvåningar skapas möten och tid för
avslappning. På den grönskande privata gården blir
umgänget både enkelt och tryggt. I Drabanten kombinerar du den privata sfären med en möjlighet att bjuda
hem vänner och grannar, samtidigt som affärer och
service ligger bara ett stenkast bort.

Antal lägenheter: 157 st
Area: 12 200 m2
Snittstorlek lägenhet: 63 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Livskvalitet och urbant småstadsliv står i centrum för
arkitekturen i Drabanten. Krönt med en gemensam
terrass bjuder det 16 våningar höga huset både dig
och dina besökare på en fantastisk utsikt. I det lägre
bostadshuset vetter de breda och ljusa entrébalkongerna mot Blå parken. Gemensamt är den två våningar
höga sockeln och fasaden av veckad tombak-plåt. Ett
landmärke för Upplands Väsby – ett hem för den som
vill ha nära till service och gemenskap.

VÅR VERKSAMHET
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Hydran / Västerås

Hållbarhet och gemenskap nära Mälaren
I Öster Mälarstrand byggs det hållbara kollektivboendet
för den som söker trygghet och gemenskap. Som en
del av Västerås hållbara teknik- och miljöstadsdel vänder
sig Hydran till aktiva äldre som vill skapa ett hem där
social samvaro och närhet till service står i centrum.
Norr om poesiparken i Öster Mälarstrand, ett stenkast
från Mälaren, byggs ett trivsamt och levande trygghetsboende med två hus som delar samma träfasad men
utmärker sig genom varierande nyanser. Gårdens
grönskande delar består av odlingslådor, grillplats, träd,
sittplatser för vila, boulebana samt yta för schack. För
barnbarnen, som kommer på besök, finns lekstockar
och gott om utrymme för lek. I garaget under gården
finns 42 platser för de som vill ha enkel tillgång till
bilen. I trygghetsboendet finns det gemensamhetslokal för alla boenden med ett större kök för bakning
och matlagning samt lokalyta för att anordna speciella
aktiviteter såsom bingo och målning.

energi från solceller och sparande av överskottsvärme.
Dessutom får hyresgästerna i Hydran verktyg för att
kunna påverka sitt eget klimatavtryck. Till exempel
genom att mäta tappvarmvatten och hushållsel.
Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboendet Hydran, men minst en i hushållet måste vara
över 65 år.
Antal lägenheter: 96 st
Area: 4 400 m2
Snittstorlek lägenhet: 43 m2
Byggstart: 2018
Inflyttning: 2020
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

Du som bor i Hydran kommer dessutom att bo i Sveriges
första flerbostadshus som uppförs som plusenergihus
där fjärrvärme används istället för bergvärme. Huset producerar helt enkelt mer energi än det förbrukar – genom
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Älvdansen 2-3 / Enköping

Välkommen till Bullerbyn
I detta kvarter ligger fokus på att återskapa känslan
kring de små villorna i Bullerbyn.
Här bor du i ett kvarter som är gemytligt och bjuder
in till både barnlek och sociala aktiviteter.
Sveafastigheter fortsätter att växa i Enköping när vi
bygger ytterligare 173 yteffektiva lägenheter i Älvdansen. Här finner du närhet både till Enköping station
några 100 meter bort och skogen precis runt husknuten! Vill du istället känna av storstadsplusen nås
Stockholm city med en 45 minuters tågresa medan
du till Uppsala tar dig på 50 minuter.

Antal lägenheter: 173 st
Area: 13 000 m2
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Backhans & Hahn Arkitekter

Fasaderna kläs i trä eller puts och varierar i färgsättningen, allt för att skapa en gemytlig och hemtrevlig
känsla för er som vill bo här!

VÅR VERKSAMHET
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Svanen / Uppsala

Med fokus på mobilitetstjänster
I Rosendal bygger vi kvarteret Svanen. Från Rosendal
har du bara några minuters cykeltur framför dig för att
komma till centrala Uppsala.
I detta kvarter uppför vi 58 hyreslägenheter, med
fokus på lägenheter med 1 – 2 rum och kök. Projektet
består av en sammanhängande volym med en generös
takterass med utsikt över gatan och innergården.

Antal lägenheter: 58 st
Area: 2 500 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Fasaderna täcks av sinuskorrugerad plåt och värmebehandlat trä. Ett fokus i projektet har handlat om mobilitetstjänster och att arbeta bort bilberoendet. Det finns
inga bilparkeringsplatser tillhörande fastigheten men
det kommer att finnas ett stort antal cykelparkeringsplatser med tillhörande cykelverkstad under huset.

18
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Rudbeckia / Uppsala

Hyresrätter och kollektivboende i Rosendal
I Rosendal uppför Sveafastigheter hyresrätter och ett
kollektivboende i samarbete med Rudbeckia kollektivboendeförening.
Kollektivboendet har en inbjudande entrévåning som
rymmer storkök för gemensam matlagning, matsal,
hobbyrum, gemensamt vardagsrum samt tvättstuga.
Lägenheterna i kollektivboendet är vanliga, kompakta, lägenheter som inrymmer både kök och badrum.
Hyresgästen i dessa betalar hyra dels för sin egen lägenhet och även för en del av de gemensamma ytorna.
Som närmsta granne finner du en trevlig park och som
boende i kollektivboendet har du också tillgång till en
härlig trädgårdsterrass och uterum belägna på taket.
Fasaden på kollektivboendet består av trä och betong,
medan det vanliga hyreshuset har en grön putsfasad.

VÅR VERKSAMHET

Antal lägenheter: 75 st
Area: 4 300 m2
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
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Förvaltning
Sveafastigheter är en aktiv och långsiktig
förvaltare av hyresbostäder. Målet är att
hyresgästerna ska trivas och må bra.

Sveafastigheter förvaltar idag 787 lägenheter runt om
i Sverige, med en projektportfölj på 3 633 hyresrätter.
Förvaltningen fördelas mellan tre av Sveafastigheter
Bostad Groups dotterbolag: Sveafastigheter Bostad som
bygger och förvaltar hyresrätter och Sveafastigheter Syd
och Vrenen som främst investerar i befintliga hyresrätter.
I alla delar strävar förvaltningen efter att tillhandahålla
hållbara och funktionseffektiva hyresrätter, med nöjda
boende. I den dagliga förvaltningen sker detta genom
samarbeten med lokala fastighetstekniker och underentreprenörer som är aktiva på respektive ort. Tack
vare det kan Sveafastigheter erbjuda en närvarande
förvaltning med god lokalkännedom, vilket ger utslag
i kundnöjdhetsindex. Såväl Sveafastigheter Bostad
som Vrenen hade under 2019 en kundnöjdhet på
mellan 85-87 procent.
Att öka hållbarheten i fastigheterna sker dessutom
genom samarbeten med andra företag, inte minst
när det gäller ny miljöteknik. Sveafastigheter försöker
ständigt hitta och implementera nya lösningar för att
minska fastigheternas klimatavtryck och uppnå en
positiv miljöpåverkan.
Under året har flera sådana lösningar installerats i olika
fastigheter. Det handlar bland annat om nya energioptimeringssystem, lösningar för minskad vattenförbrukning i tvättstugor, vattensparande munstycken för

20
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dusch och kök och smarta system för fjärrvärme som
minskar energiförbrukningen i lägenheterna.
Tack vare samarbetet med hyresappen Avy har förvaltningen förenklats i de fastigheter där appen används.
Administrationen har effektiviserats genom minskad
pappershantering och fokus har istället kunnat ligga på
att ge bästa möjliga service till hyresgästerna. Genom
att kunna göra olika tillval i appen kan hyresgästerna
också själva anpassa sitt boende, vilket bland annat har
resulterat i fler digitala lås och andra standardhöjande
åtgärder. Under 2020 kommer en stor del av Sveafastigheters hyresgäster att få tillgång till Avy.
De äldre hyresrätterna i Sveafastigheters bestånd är
ofta i olika skick och med olika behov av renovering.
I de fastigheter som behöver renoveras används en
renoveringsmodell som är både kostnads- och tidseffektiv under projektperioden. Den innebär att lägenheterna renoveras vid naturlig omflyttning och att de
nyrenoverade lägenheterna i första hand erbjuds till
befintliga hyresgäster.
Sveafastigheter är en långsiktig förvaltare som skapar
attraktiva och moderna boenden genom en aktiv och
nytänkande förvaltning. Genom att regelbundet erbjuda nya lösningar och möjligheter avseende renoveringar, tekniska applikationer och miljösmarta val, och
samtidigt finnas på plats lokalt i husen, ska hyresgästerna få bästa tänkbara service i vardagen.
VÅR VERKSAMHET

Aktuell intjäningsförmåga, förvaltningsfastigheter
Mkr

Hyresvärde

2019-12-31

38,9

Vakans

-0,2

Hyresintäkter

38,6

Driftkostnader

-3,6

Underhåll

-4,8

Fastighetsskatt/avgäld

-1,3

Fastighetsadministration

-0,9

Driftöverskott

28,0

Central administration

-10,2

Räntenetto

-3,4

Förvaltningsresultat

14,4

Ovan presenteras aktuell intjäningsförmåga på tolvmånadersbasis för förvaltningsfastigheter ägda av
Sveafastigheter per den 31 december 2019.
Aktuell intjäningsförmåga är endast att betrakta som en
hypotetisk ögonblicksbild och presenteras enbart för
illustrationsändamål. Syftet är att presentera intäkter
och kostnader på årsbasis givet fastighetsbestånd,
lånekostnader, kapitalstruktur och organisation vid en
bestämd tidpunkt.

vakansgrad, fastighetskostnader, räntor, värdeförändringar eller andra resultatpåverkande faktorer. Uppgifterna inkluderar inte eventuella effekter av fastighetstransaktioner. Följande information utgör underlag för
den aktuella intjäningsförmågan:
• hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg och beaktade hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade
intäkter utifrån gällande hyreskontrakt;
• drifts- och underhållskostnader utgörs av en bedömning av ett normalårs driftskostnader och underhållsåtgärder;
• fastighetsskatten har beräknats utifrån fastigheternas
aktuella taxeringsvärde;
• kostnader för central administration och marknadsföring har beräknats utifrån organisation och fastighetsbeståndets storlek;
• bedömningen av intjäningsförmåga antar inga
finansiella intäkter; och
• finansiella kostnader har beräknats utifrån bolagets
genomsnittliga räntenivå för förvaltningssegmentet per
den 31 december 2019 som uppgick till 1,9 procent.

Intjäningsförmågan innehåller ingen bedömning av
kommande period vad gäller utveckling av hyror,

VÅR VERKSAMHET
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Hållbarhet
och innovation
Hållbarhet
Digitalisering
Innovation
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Hållbarhet
Sveafastigheters vision är att vara en
ledande utvecklare och förvaltare
av hållbara bostäder.
Att verka som bostadsutvecklare innebär både stort
ansvar och stora möjligheter att påverka människors
liv. Därför arbetar Sveafastigheter aktivt för att utveckla
hållbara bostäder, till förmån för människan, staden
och planeten.
Lika självklart som det är för Sveafastigheter att bygga
och förvalta energismarta bostäder är det också att
integrera social hållbarhet i verksamheten. Sveafastigheter vill ta hand om sina hyresgäster och se till att de
känner sig trygga i sitt område, i sin bostad och med sina
förvaltare. Genom att införa innovativa boendeformer,
samtidigt som man skapar miljöer som kan svara på
olika gruppers behov, vill Sveafastigheter också bidra
till ökad gemenskap i samhället.
Under 2019 har Sveafastigheter genomfört ett omfattande hållbarhetsarbete för att under 2020 kunna
hållbarhetsrapportera i enlighet med Global Reporting
Initiative. Arbetet har inkluderat:
• Intressentdialog
• Väsentlighetsanalys
• Nulägesanalys
• Hållbarhetsstrategi
• Hållbarhetsmål utifrån GRI standards
• Indikatorer/KPI:er

Hållbarhetsstrategin beskriver Sveafastigheters mål,
ambition och metod för de fokusområden inom hållbarhet som Sveafastigheter anser är de mest väsentliga.
Syftet med hållbarhetsstrategin är att ge vägledning
i utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
Strategidokumentet utgår ifrån de åtta fokusområden
som genom en väsentlighetsanalys identifierats som
viktigaste för Sveafastigheter. Genom intervjuer med
nyckelpersoner för varje fokusområde genomfördes en
nulägesanalys av Sveafastigheters hållbarhetsarbete
genom vilken även risker kopplat till hållbarhetsområdet
identifierades. Med utgångspunkt i nulägesanalysen
och Sveafastigheters ambitioner och mål för hållbarhetsarbetet har strategin utformats.
Sveafastigheter kommer årligen, från och med för
verksamhetsåret 2020, publicera en hållbarhetsrapport med indikatorer enligt rapporteringsramverket
GRI Standards, nivå Core.
För att identifiera de viktigaste och mest relevanta områdena inom hållbarhet för Sveafastigheter gjordes en
väsentlighetsanalys under våren 2019. Under processen samlades såväl externa som interna intressentgruppers åsikter in kring en rad olika hållbarhetsområden
kopplade till Sveafastigheters verksamhet. Resultatet
sammanställdes i grafen, i vilken åtta fokusområden
kunde urskiljas som väsentliga. I grafen har detta visualiserats med hjälp av en inramning av fokusområde 4,
5, 8, 11, 12, 14, 15 och 21. För varje fokusområde finns
en handlingsplan där aktuella initiativ och åtgärder för
området sammanställts.

• Miljöpolicy som godkänts av styrelsen
• Uppförandekod/Code of Conduct intern
• Uppförandekod/Code of Conduct leverantörer
• GHG Boundary Assessment
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Väsentlighetsgraf och lista med fokusområden
från väsentlighetsanalysen

B etydel s e för i n tr es s en ter
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Sveafastigheters påverkan

FOKUSOMRÅDEN

Människan

Staden

Planeten

1. Hållbar livsstil

8. Trygg miljö

12. Växthusgasutsläpp

2. Avfallshantering

9. Inkludering och gemenskap

13. Miljöcertifiering

3. Integritet

10. Lokalsamhället

14. Hållbara material

4. Diskriminering

11. Bostäder för alla

15. Energieffektivitet

5. Arbetsvillkor och arbetsmiljö

16. Byggavfall

6. Kompetensutveckling

17. Biologisk mångfald

7. Mångfald och jämställdhet

18. Hållbara leverantörer
19. Hållbar samhällsbyggnad
20. Tillväxt och avkastning
21. Mutor och korruption
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Fokusområden
Arbetsvillkor och arbetsmiljö
Vi vill främja schyssta arbetsvillkor samt en säker och hälsosam
arbetsmiljö för bolagets anställda. Eftersom våra projekt genomförs på totalentreprenad är det viktigt att vi aktivt arbetar med
kravställan, utbildning och uppföljning för goda arbetsvillkor och
en säker arbetsmiljö hos våra leverantörer.

Arbetsvillkor
och arbetsmiljö

Trygg miljö
Vi vill att alla våra hyresgäster ska känna sig trygga i våra bostäder
och bostadsområden samt känna tillit till sina fastighetsförvaltare.
Det är viktigt att vi aktivt arbetar för att skapa en trygg miljö för våra
hyresgäster, t. ex. genom utformning av omgivningen kring fastigheterna och genom att erbjuda fastighetsförvaltning av hög kvalitet.

Trygg miljö

Bostäder för alla
Vi vill skapa diversifierade och inkluderande bostadsområden
där våra hyresgäster känner sig välkomna och bostäderna är
prisvärda. Vi arbetar bland annat med yteffektiva planlösningar,
samarbetar med kommuner för att erbjuda sociala kontrakt och
kommer genomföra vissa projekt med det statliga investeringsstödet som medför sänkta hyresnivåer.

Bostäder
för alla

Mutor och korruption
Vi vill verka för en hållbar ekonomi fri från korruption. Det är viktigt att
vi säkerställer att mutor och korruption inte uppkommer någonstans
i företagets värdekedja.

Inom området Växthusgasutsläpp är
exempelvis målen att:

Indikatorer inom Växthusgasutsläpp är exempelvis:
• GRI 305 Växthusgasutsläpp

• K
 artlägga utsläppen relaterade till fastigheternas
byggnation och förvaltning

• 305-1 Direkta (Scope 1) växthusgasutsläpp

• Implementera Miljöpolicy

• 3
 05-1 Indirekta (Scope 2) växthusgasutsläpp
från energianvändning

• R
 apportera verksamhetens växthusgasutsläpp
(Scope 1, 2 och 3)
• R
 eduktion av utsläpp per nybyggd kvadratmeter
årligen enligt styrelsens mål
• R
 eduktion av utsläpp per uthyrd kvadratmeter
årligen enligt styrelsens mål
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Mutor och
korruption
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• 3
 05-3 Andra indirekta (Scope 3)
växthusgasutsläpp
Övergripande styrning av hållbarhetsarbetet
Den övergripande styrningen inkluderar de huvudsakliga styrdokument och funktioner som ingår i
hållbarhetsstrategin och som är relevanta för flera

HÅLLBARHET OCH INNOVATION

Diskriminering
Diskriminering

Vi vill skapa en inkluderande och rättvis arbetsmiljö på våra kontor
och arbetsplatser samt en kultur som främjar rättvis och schysst
behandling av våra hyresgäster. Det är viktigt att vi aktivt arbetar för
att motverka diskriminering och trakasserier av bolagets anställda
och av hyresgäster i till exempel godkännandeprocessen.

Växthusgasutsläpp
Växthusgasutsläpp

Vi vill främja omställningen till en fossilfri ekonomi genom att skapa
innovativa bostäder med lågt klimatavtryck. Det är viktigt att vi aktivt
arbetar med att minska växthusgasutsläppen från företagets verksamhet, t. ex. genom att bygga hållbart, använda hållbara transporter
och använda el från förnybara energikällor.

Hållbara material
Vi vill erbjuda bostäder med strukturellt och miljömässigt hållbart
material både för våra hyresgäster och för miljön. Det är viktigt att vi
aktivt arbetar för att hållbara material ska användas vid utvecklingen
av fastigheter.

Hållbara
material

Energieffektivitet
Energieffektivitet

Vi vill att våra bostäder ska ha hög energieffektivitet och så långt det
är möjligt drivas av elektricitet och värme från förnybara energikällor. Vi
arbetar aktivt med energieffektivitet vid utvecklingen av fastigheter och
projekterar alltid för att minst uppfylla kraven för Miljöbyggnad Silver.

fokusområden. Denna övergripande styrning utgör en
central del av Sveafastigheters hållbarhetsarbete och
är även en viktig del av Sveafastigheters övergripande
affärsstrategi.
Uppförandekod
Uppförandekoden beskriver Sveafastigheters förväntningar på hur bolaget och dess anställda bör agera i
olika situationer. Syftet med uppförandekoden är att
reducera risken för att oönskat beteende och incidenter förekommer. Uppförandekoden baseras på FN:s
deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global
Compact och Sveafastigheters egna värderingar.

HÅLLBARHET OCH INNOVATION

Uppförandekod för leverantörer
Uppförandekoden för leverantörer specificerar hur
samarbetspartners, entreprenörer och leverantörer
förväntas agera i förhållande till Sveafastigheter, sina
medarbetare och sina leverantörer. Uppförandekoden
baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact och Sveafastigheters
värderingar.
Visselblåsarfunktion
Genom Sveafastigheters visselblåsarfunktion ges
en möjlighet för medarbetare och externa parter att
anmäla misstänkta oegentligheter relaterade till verksamheten eller anställda. Funktionen möjliggör vidare
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uppföljning, hantering och rapportering av incidenter
samt ger ökad kontroll över värdekedjan.
Miljöpolicy
Sveafastigheters miljöarbete är en integrerad och viktig
del av verksamheten. Vi vill erbjuda energieffektiva
bostäder med låg miljöpåverkan till våra hyresgäster
och ligga i framkant när det gäller utvecklingen och
förvaltning av hållbara bostäder. Miljöpolicyn syftar till
att informera Sveafastigheters medarbetare, leverantörer, investerare och hyresgäster om hur företaget
arbetar med miljöfrågor.
Sveafastigheter har bland annat som policy att resa
så klimatvänligt som möjligt. När flygresor ändå sker
genomförs klimatkompensation. 2019 motsvarade
företagets utsläpp från flygresor ca 30 ton CO2. I
samarbete med ZeroMission klimatkompenserades
2019 den dubbla summan motsvarande 60 ton CO2
genom skyddande av regnskog i ett projekt certifierat
av Plan Vivo.

Antal lägenheter per fas

13%

22%
12%
1%
3%
3%
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•	Betongbygglådan i samarbete med Ripellino
och WSP med syfte att halvera CO2-påverkan
från betongstommar
•	Lastbalanserande plusenergihus, utvecklingsprojekt
i samarbete med WSP
•	Sveafastigheter har utvecklat konceptet PrisVärd
som syftar till att få fram billigare hyresbostäder och
är relaterat till hållbarhetsmålet ”Bostäder för alla”
Projektfakta - hållbarhet
Sveafastigheter präglas av en innovationsdriven kultur
med vilja att testa och utveckla nya hållbara lösningar.
Under 2019 byggstartades Cykelkungen som är ett
unikt bilfritt boende där cykling och mobilitet står i
centrum och inte en enda parkeringsplats finns att hyra.

Energikrav inflyttade lägenheter
eller lägenheter i produktion

41%

10%

Utvecklingsprojekt
Tre hållbarhetsrelaterade utvecklingsprojekt genomfördes 2019.

17%

18%

5%

72%

11%

21%
34%

17%

Inflyttat

DP Överklagad

Plusenergihus

60 kWh/ kvm/år

Produktion

Antagande

45 KWh/kvm/år

65 KWh/kvm/år

Projektering

Granskning

55 KWh/ kvm/år

Bygglov

Samråd
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Miljöbyggnadsklassning av inflyttade
projekt och projekt i produktion

Silver*

Guld

Inget

*Projekterat för silver men ej certifierat
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Under 2019 har Sveafastigheter byggstartat kvarteret
Hydran i Västerås. Det är ett unikt hållbart bostadskvarter, ett plusenergihus med ca 800 kvm solcellspaneler
som producerar mer energi än det förbrukar. Hydran är
också byggt för att gemenskap ska stå i centrum. Ett
hållbart kollektivboende för den som söker trygghet
och gemenskap. Som en del av Västerås hållbara teknikoch miljöstadsdel vänder sig Hydran till aktiva äldre
som vill skapa ett hem där social samvaro och närhet
till service står i centrum.
Diagram två på föregående sida visar att 23% av alla
våra inflyttade eller lägenheter i produktion är plusenergihus eller hus med energikrav under 55 kWh/kvm/
år. Av dessa projekt har 7 av 10 solceller på tak.
2018 fattade Sveafastigheter beslut att alla nya projekt
minst ska följa standarden Miljöbyggnad Silver. Diagram
tre på föregående sida visar fördelningen av Miljöbyggnadsklassning i inflyttade och projekt i produktion.

P-norm

Hållbart resande och mobilitet är viktiga aspekter av
hur Sveafastigheter kan påverka hyresgästerna till
ökad hållbarhet. Nedan diagram visar P-norm och antal
cykelplatser per lägenhet. 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.
Hållbarhet genomsyrade flera av de markanvisningar
som Sveafastigheter fick 2019. I Riksby, Bromma och
Nytorps gärde i Stockholm ska Sveafastigheter utveckla
ett Framtidskvarter med blandade upplåtelseformer och
möten mellan människor står i centrum. I Framtidskvarteret ingår även 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 prisrimliga lägenheter,
kvalitativ arkitektur och hållbara lösningar.

Antal cykelplatser per lägenhet

Södra Hallsta
Wättinge
Hagsätra
Älvdansen 3
Älvdansen 2
Svarträsk
Östberga
Mälaräng
Ulleåker
Kristineberg
Jordbro III
Jordbro II
Jordbro I
Björnen
Apelvägen
Svanen
Cykelkungen
Hydran
Rosendal
Upplands Väsby
Nacka Nya Gatan
Älvdansen 1
Norby
Neptun
Focken

Ulleåker
Björnen
Apelvägen
Svanen
Cykelkungen
Hydran
Rosendal
Upplands Väsby
Nacka Nya Gatan
Älvdansen 1
Norby
Neptun
Focken
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

HÅLLBARHET OCH INNOVATION

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019

29

Digitalisering
På Sveafastigheter strävar vi hela tiden
efter att förbättra våra produkter och
service. Digitaliseringen hjälper oss.
Ett bra digitalt stöd skapar ett mer hållbart arbetssätt
med kortare administrativa processer, så att vi kan
få mer tid och resurser för att möta våra kunder och
deras förväntningar.
Genom strategiska partnerskap med innovativa företag
kan vi erbjuda smarta, moderna lösningar till våra
kunder. På så vis kan vi fokusera på det vi kan bäst:
hållbar och trygg stadsutveckling.

Avy – en innovativ, digital boendetjänst
Avy är boendetjänsten som tillåter våra kunder att leva
modernt i våra hem, och som ger oss fastighetsägare
möjlighet att arbeta mer proaktivt med service. Via
Avys boendeapp erbjuds våra kunder allt från digitala
och flexibla betalningslösningar till unika tjänster knutna
till hemmet – och möjligheten att i större grad påverka
sitt boende.
När vi vet vad våra kunder behöver kan vi på ett effektivt
och hållbart sätt tillmötesgå detta via Avys lätthanterliga
plattform. Ett exempel är den mattestuga vi erbjuder i
våra outnyttjade lokaler. Ett annat är att vi har kunnat
bli 100% pappersfria i avisering och kommunikation.

”

Avy möter kunden från deras perspektiv för att skapa en bättre boendeupplevelse och kvalitet i vardagen. Samtidigt är det ett smidigt verktyg
för fastighetsägare att effektivisera internt och förstå vad man ska lägga
krutet på. Vi är glada över att vara en viktig drivkraft i förändringen som just
nu sker på fastighetsmarknaden där allt större fokus läggs på att lära känna
sina kunder för en bättre boendeupplevelse och social hållbarhet.

”

– Mikaela Svefors, affärsutvecklingschef, Avy
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Innovation
Vi tror att innovation sker där man
minst anar och när nya sammanhang
uppstår. Därför tittar vi runt hörnet
och vågar testa även de annorlunda
lösningarna. Med kunderna, samhället
och framtiden som drivkraft.
Arkitekturen har en framträdande roll i alla våra projekt.
Men Sveafastigheter vill inte bara bygga vackra hus. Vi
vill också bygga hållbart och skapa värdefullt innehåll
för dem som ska bo där – och för samhället i stort.

”

Genom samarbetet med Rahel Belatchew, VD
för Sveafastigheter Utveckling och grundare av
Belatchew Arkitekter, kan vi leverera i alla delarna.
De flesta av våra projekt använder tekniska och digitala
lösningar för att skapa ett hållbart boende. Men för oss
handlar innovation om mycket mer än teknik. För att
dagens boenden ska locka också imorgon tänker vi
steget längre i alla led, och försöker förutse vilka behov
som kommer att finnas i framtiden. För våra kunder och
området de bor i, men också för hela samhället.

För mig är innovation en stark
drivkraft som tar sig uttryck i såväl
arkitekturen som i dess innehåll.
– Rahel Belatchew,
VD Sveafastigheter Utveckling

”

HÅLLBARHET OCH INNOVATION
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Bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsordning
Styrelse & Ledning
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Bolagsstyrningsrapport
Sveafastigheter säkerställer långsiktig värdetillväxt
och samhällsutveckling genom intern dialog och
tydliga beslutsorgan.

bolagets utveckling och beslut tas om bland annat
aktieutdelning, ansvarsfrihet för styrelsen, val av
revisorer, ersättning till styrelse och revisor samt val
av styrelse för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Sveafastigheter Bostad Group AB är ett privat aktiebolag och moderbolag i Sveafastigheter-koncernen.
Bolagsstyrningen syftar till att tydliggöra hur koncernens beslutsorgan verkar.

Årsstämma 2019
Ordinarie årsstämma 2019 ägde rum 14 april 2020.
Årsstämman beslutade om följande:

Bolagsordning

•	Fastställande av resultat och balansräkning för
räkenskapsåret.

Bolagsordningen, som antas på bolagsstämman,
innehåller uppgifter om bland annat verksamhet,
aktiekapital, antal styrelseledamöter och revisorer
samt bestämmelser om kallelse och dagordning för
årsstämman.

•	Utdelning om 50 mkr eller 3,78 kr kr per aktie.
• 	Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören för räkenskapsåret.

Bolagsordningen finns på sidan 36 i denna rapport.
Bolagets firma är Sveafastigheter Bostad Group AB och
bolaget är ett svenskt privat bolag med säte i Stockholm med adress Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm.

• 	Omval av styrelseledamöterna Willem De Geer,
Fredrik Cronqvist, Viktor Mandel, Anders Nylander,
Per-Olof Persson, Erik Widmark och Jonathan Willén.
• 	 Willem De Geer valdes till ordförande.

Bolaget ska äga och förvalta aktier och fastigheter,
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

• 	Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst
& Young AB till revisor.

Bolagsstämma

• 	 Val av Ulf Strauss som huvudansvarig revisor

Bolagsstämman är det beslutande organ där samtliga
aktieägare har rätt att delta. På årsstämman behandlas

Revision

Aktieägare/
Bolagsstämma

Styrelse

Ledningsgrupp

Styrelse
Sveafastigheter
Bostad
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Styrelse
Sveafastigheter
Utveckling
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Styrelse
Sveafastigheter
Linné

Styrelse
Sveafastigheter
Vrenen
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Styrelse
Sveafastigheter
Samhällsfastigheter

Styrelse
Sveafastigheter
Syd

Styrelse
Styrelsen utses av bolagsstämman. Det är styrelsen
som för ägarnas räkning förvaltar Sveafastigheter
genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den
operativa verksamheten, samt säkerställa rutiner och
system för uppföljning av fastställda mål.
Styrelsen bestod vid årsskiftet av sju ledamöter. I styrelsens uppgifter ingår att fastställa strategier, affärsplaner
och budgetar, finansiella rapporter, årsbokslut samt
att anta instruktioner, policyer och riktlinjer. Styrelsen
följer även den ekonomiska utvecklingen och säkerställer kvaliteten i den ekonomiska rapporteringen
och den interna kontrollen samt utvärderar verksamheten baserat på de mål och riktlinjer som styrelsen
satt upp. Slutligen fattar styrelsen beslut angående
bolagets väsentliga investeringar samt större förändringar i organisationen och verksamheten. Styrelsens
uppgifter utförs genom ett organiserat samspel mellan
styrelse och ledningsgrupp.
Kontroll och uppföljning
Grunden för den interna kontrollen avseende finansiell
rapportering är Sveafastigheters organisation, beslutsvägar, ansvar och befogenheter. Som kommuniceras
i exempelvis bolagsordning och affärsplan.
Syftet med intern kontroll är att identifiera och hantera
risker. Bedömningen av riskerna för felaktigheter i
den finansiella rapporteringen görs såväl av styrelse
och ledning som av dess externa revisorer. Styrelsen
tillsammans med operativa chefer ansvarar för att tillse
att bolaget har en strukturerad riskkartläggning av hela
verksamheten. Sveafastigheter identifierar risker med
utgångspunkt i tre huvudkategorier, omvärldsrisker,
operativa risker och finansiella risker.
Omvärldsrisker är externa risker såsom makroekonomiska, regulatoriska, socioekonomiska, pris- och
konkurrensrelaterade risker som påverkar vår marknad,
bransch, affär och interna processer.

Finansiella risker som påverkar de finansiella förutsättningarna för bolagets affär är ränterisk, finansieringsrisk,
likviditetsrisk och kreditrisk. Finansiella risker inkluderar
även risker i interna processer kopplade till redovisning
och rapportering.
Utifrån styrelsens och riskanalys utformas kontrollaktiviteter i syfte att hantera de väsentliga riskerna som
identifierats.
Dessa är både av förebyggande natur, det vill säga
åtgärder som syftar till att undvika förluster eller
felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande
natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade.
Exempel på områden som har väsentlig påverkan på
bolagets resultat och kontrolleras särskilt är redovisning av projekt och finansieringsfrågor. Kontroller
genomförs löpande. För affärsverksamheten fokuserar
kontrollstrukturen på steg i affärsverksamheten som
investeringsbeslut, produktionsstart samt försäljning.
Uppföljning sker på många olika nivåer inom Sveafastigheter. Bolaget har en affärsplan och upprättar
årligen en budget för respektive verksamhetsområde.
Styrelsen får ekonomiska rapporter en gång i kvartalet.
Projekt och drift i förvaltningsbeståndet följs upp på
styrelsemöten varannan månad. Styrelsen granskar
även finansiella rapporter före publicering.
Bolagets externa revisor rapporterar sina iakttagelser
från granskningar och bedömningar av den interna
kontrollen dels under hösten dels i samband med
bokslutsgranskningen. Sveafastigheter säkerställer
att åtgärder vidtas för att hantera eventuella brister,
liksom att förslag på åtgärder som uppmärksammats
följs upp.
Styrelsen bedömer att de externa revisorernas granskning samt den egna uppföljningen är tillräckliga för att
säkerställa att den interna kontrollen avseende den
finansiella rapporteringen är god.

Operativa risker är verksamhetsrisker kopplade till
bolagets affär, projekt och processer så som regelefterlevnad, kvalitetsbrister och etiska överträdelser.
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Bolagsordning
Org.nr 559126-5979
Antagen på bolagsstämma den 28 oktober 2019.
§1
Bolagets firma är ”Sveafastigheter Bostad Group AB”
§2
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§3
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta aktier
och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
§4
Aktiekapitalet utgör lägst 50 000 kronor och
högst 200 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst
5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken.
§5
Aktierna skall vara dels A-aktier, dels B-aktier. A-aktier
och B-aktier kan vardera utges till högst det antal som
motsvarar 100 procent av aktiekapitalet.
A-aktier har tio (10) röster vardera, B-aktier har en (1)
röst vardera.
§6
Beslutar bolaget att genomföra en kontantemission
eller kvittningsemission ge ut nya aktier, skall ägare av
gamla aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av
samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som
inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas
samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de sålunda erbjudna aktierna räcker för
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall
aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det
antal A-aktier respektive B-aktier de förut äger och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Om bolaget beslutar att ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gäller de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som
om emissionen gäller de aktier som konvertiblerna kan
komma att bytas ut mot.
36
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Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission
eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall
nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till
antal aktier av samma slag som sedan tidigare. Därvid
skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till
nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§7
Styrelsen ska bestå av 1–10 ledamöter med högst 10
suppleanter. Består styrelsen av 1–2 ledamöter ska
minst 1 suppleant utses.
§8
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.
§9
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med
posten eller genom e-post.
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och
senast två veckor före stämman.
§ 10
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser
öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till
dess ordförande vid stämman valts.
§ 11
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
1. 	 Val av ordförande vid stämman,
2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
3. Godkännande av dagordning,
4. Val av en eller två justeringspersoner,
5. 	Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad,
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6. 	Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

Talan i en fråga om förköp måste väckas inom två
månader från den dag då den som ville utöva förköpsrätt anmälde detta till bolagets styrelse.

7. Beslut om

Aktie som förköps ska betalas inom en månad från
den tidpunkt då priset blev bestämt.

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer,
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 13
Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Förköpsförbehåll
Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i
bolaget, eller till någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse
erbjuda övriga aktieägare att köpa aktien.
Av anmälan ska framgå de villkor som gäller för förköpet.
Erbjudandet om förköp kan bara utnyttjas för alla de
aktier som erbjudandet omfattar.
När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje förköpsberättigad
med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att skriftligen framställa förköpsanspråk hos
bolagets styrelse inom en månad, räknat från anmälan
hos styrelsen om förköpserbjudandet.
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning av
bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad
begär det, av notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas i
proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk.
BOLAGSSTYRNING

Hembudsförbehåll
Har aktie övergått till ny ägare, skall aktien genast
hembjudas till övriga till inlösen genom skriftlig anmälan
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall styrkas
samt, om aktien övergått genom köp, uppgift lämnas
om priset.
Hembudet skall kunna utnyttjas för ett mindre antal
aktier än erbjudandet omfattar. Samtliga slag av förvärv
av aktie omfattas av detta förbehåll.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen
genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest
känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar
utöva lösningsrätten, att skriftligen framställa sådan
anmälan till bolagets styrelse inom en (1) månad, räknat
från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.
Betalning av lösenpriset skall av lösningsberättigad
vara erlagd senast två (2) veckor efter det att styrelsen
skriftligen meddelat lösningsberättigad om antalet
tilldelade aktier via inlösen samt det totala inlösenpriset
för dessa.
Anmäler sig flera lösningsberättigade innehavare, skall
företrädesrätten dem emellan bestämmas i förhållande
till tidigare innehav aktier.
Kommer förvärvaren och den som begärt inlösen inte
överens i fråga om inlösen, får den som begärt inlösen
väcka talan inom två (2) månader från det att lösningsanspråket framställdes hos bolaget. Tvist prövas i den
ordning lagen (1999:116) om skiljeförfarande stadgar.
Om inte lösningsberättigad inom förskriven tid framställer lösningsanspråk eller om lösenpriset inte betalas
inom förskriven tid, har den som gjort hembudet rätt
att bli införd i aktieboken.
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Styrelse & Ledning

Styrelseordförande, Sveafastigheter Bostad Group

Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Willem De Geer

Fredrik Cronqvist

Födelseår: 1973
Bakgrund: VD Brunswick Invest.

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

CFO, Sveafastigheter Bostad Group

Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Hedvig Falgén Andreassen Viktor Mandel
Födelseår: 1990
Bakgrund: Fastighetsekonom med erfarenhet
från både noterade och onoterade aktörer.
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Födelseår: 1984
Bakgrund: Transaktionsrådgivare
och partner på Nordanö och Brunswick Invest.
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Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Anders Nylander

Per-Olof Persson

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

Födelseår: 1951
Bakgrund: VD och grundare, P&E Persson.

Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Styrelseledamot, Sveafastigheter Bostad Group

Erik Widmark

Jonathan Willén

Födelseår: 1975
Bakgrund: Partner Brunswick Real Estate.

Födelseår: 1987
Bakgrund: Före detta ansvarig för real estate private
equity, The Blackstone Group. Nuvarande VD på Europi
Property Group.
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Affärsområdeschef, Sveafastigheter
Samhällsfastigheter

Carl Auer
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VD och styrelseledamot, Sveafastigheter Utveckling

Rahel Belatchew

Födelseår: 1974
Bakgrund: Tidigare VD på Liv Ihop.

Födelseår: 1969
Bakgrund: Ledande och prisbelönt arkitekt med
gedigen erfarenhet av stadsplanering.

Transaktionschef och styrelseledamot,
Sveafastigheter Vrenen

Transaktionsansvarig och styrelseledamot,
Sveafastigheter Nordsten

Robin af Burén

Edward Falkenberg

Födelseår: 1981
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av transaktion
och affärsutveckling.

Födelseår: 1988
Bakgrund: Danske Bank.
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Vice VD, styrelseledamot och affärsutvecklingschef,
Sveafastigheter Bostad

Lars Gärde
Födelseår: 1958
Bakgrund: 30 års erfarenhet från byggbranschen
och fastighetssektorn.

Affärsområdeschef, projekt, Sveafastigheter Bostad

Görel Hällqvist
Födelseår: 1976
Bakgrund: Mer än 15 års erfarenhet av projektledning
inom fastighetsbranschen.

VD och Styrelsesuppleant, Sveafastigheter Bostad

VD och styrelseledamot, Sveafastigheter Vrenen

Svante Jernberg

Fouad Kamal

Födelseår: 1964
Bakgrund: 30 års erfarenhet från byggbranschen
och fastighetssektorn.

Födelseår: 1982
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av transaktion
och affärsutveckling.
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Marknads- och hållbarhetschef, Sveafastigheter
Bostad Group

Harry McNeil
Födelseår: 1975
Bakgrund: Har grundat och lett flertalet verksamheter
med fokus på sociala utmaningar och hållbar samhällsutveckling.
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VD och styrelseledamot, Sveafastigheter Nordsten

Arnold Rosén
Födelseår: 1989
Bakgrund: Transaktion och affärsutveckling
på SHH Bostad.

Fastighetschef, Sveafastigheter Bostad

Styrelseledamot, Sveafastigheter Utveckling

Per Wallgård

Katarina Wallin

Födelseår: 1960
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av fastighetsförvaltning
och utveckling.

Födelseår: 1970
Bakgrund: Arbetar sedan 2007 med analys och strategisk rådgivning på den nordiska fastighetsmarknaden.
Partner på Evidens.
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4.

Förvaltningsberättelse
och räkenskaper
Förvaltningsberättelse
Finansiella rapporter
Noter
Styrelsens intygande
Revisionsberättelse

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sveafastigheter Bostad Group AB, org.
nr. 559126-5979, avger härmed årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01
– 2019-12-31.

Allmänt om verksamheten
Moderbolaget
Moderbolaget Sveafastigheter Bostad Group AB med
säte i Stockholm bedriver sedan 2018 verksamhet
genom att förvärva, äga och förvalta dotterbolag inom
bostadsbranschen. Moderbolaget har inga (-) anställda.
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Group AB från Brunswick Invest I AB. Per utgången av
2019 klassificeras inte Sveafastigheter Bostad Group
AB längre som ett dotterbolag till Brunswick Invest I AB.
Inget koncernförhållande föreligger med någon ägare
och Sveafastigheter Bostad Group AB, org.nr. 5591265979, vid utgången av året.
Koncernen Sveafastigheter Bostad Group AB har per
2019-12- 31 upprättat en koncernredovisning i enlighet
med IFRS. Ingen koncernredovisning upprättas för
någon av underkoncernerna.

Koncernen
Koncernen bedriver produktions-och förvaltningsverksamhet inom bostadsbranschen avseende bostadsoch hyresrätter och samhällsfastigheter. Koncernen
äger och förvaltar även förvaltningsfastigheter. Verksamhetsgrenarna i vilka hyresrätts- och bostadsrättsprojekt uppförs har varit aktiva sedan 2014 respektive
2015. Produktionen upphandlas externt.

IFRS 3 Rörelseförvärv är inte tillämpligt på förvärv av
bolag/rörelser som står under samma bestämmande
inflytande (s.k ”common control”). I princip finns det
två olika metoder som är aktuella vid common controltransaktioner. Den ena metoden innebär att man analogt tillämpar förvärvsmetoden i IFRS 3 och den andra
metoden innebär att man endast överför säljarens
redovisade värden (s.k ”carry-over method”), med
eller utan historik från jämförelseåren.

Sveafastigheter Bostad AB, som grundades 2014,
bedriver bygg- och fastighetsverksamhet genom ett
flertal dotterföretag. Sveafastigheter Bostad AB ägdes
då av Brunswick I AB, org. nr. 556985-1214. Under 2018
gjordes en omstrukturering i koncernen i syfte att renodla strukturen. Detta innebar sammanfattningsvis att:

Common control-situation uppstår då Sveafastigheter
Bostad Group AB köper andelar i Sveafastigheter Bostad
AB, Sveafastigheter Utveckling AB och Sveafastigheter
Vård AB som, vid förvärvstidpunkten, kontrollerades av
Brunswick Invest I AB, majoritetsägare i Sveafastigheter
Bostad Group AB.

Vid ingången av 2018 ägde Brunswick Invest I AB tre
underliggande verksamheter med fokus hyresrätts(Sveafastigheter Bostad AB), bostadsrätts- (Sveafastigheter Utveckling AB) och samhällsfastighetsutveckling
(Sveafastigheter Vård AB). Samtliga dotterföretag hade
förvärvats externt före ingången av 2018 och hade
ingen verksamhet eller rörelse vid förvärv. I mitten av
2018 förvärvade Sveafastigheter Bostad Group AB,
bildat 2017 och då helägt dotterbolag till Brunswick
Invest I AB, nämnda underliggande verksamheter av
Brunswick Invest I AB. Förvärvet finansierades med ett
ovillkorat aktieägartillskott till Sveafastigheter Bostad

Mot bakgrund av transaktionshistoriken har man gjort
bedömningen att omstruktureringen inte inneburit en
förändring av det bestämmande inflytandet.
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Sveafastigheter har valt en carry-over-metod för att redovisningstekniskt hantera omstruktureringen samt valt att
presentera de historiska siffrorna som om att sammanslagningen hade skett per 2018-01-01.
Denna finansiella rapport för koncernen är den första
som upprättats med tillämpning av IFRS. De redovisningsprinciper som anges har tillämpats vid upprättandet
av koncernens finansiella rapporter för räkenskapsårFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER

en 2018, 2019 samt för koncernens öppningsbalans
den 1 januari 2018. Koncernen har tidigare inte upprättat och publicerat någon koncernredovisning varför
det inte finns några justeringsposter att redovisa som
har påverkat koncernens finansiella ställning, finansiella
resultat och kassaflöden.
Koncernredovisning i enlighet med IFRS har inneburit
kvalitativa effekter så som upprättande av nya bokslutsrutiner. Sveafastigheter anser att möjligheten att
redovisa orealiserade värdeförändring på förvaltningsfastigheter via resultaträkningen har störst effekt på
koncernens resultat och eget kapital.
Förstagångstillämpningen av IFRS redovisas i enlighet
med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Sveafastigheter har valt att tillämpa undantagsreglerna i IAS 23
Låneutgifter och aktivera låneutgifter från ett tidigare
datum än övergångstidpunkten.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret i koncernen
Under räkenskapsåret har Sveafastigheter både köpt
och sålt sin första förvaltningsfastighet.
Sveafastigheter har även sålt två bostadsprojekt.
Moderbolaget har i två omgångar emitterat aktier, dels
ur finansieringssyfte men även på grund av omstrukturering av moderbolagets ägarstruktur.
Inom förvaltningsverksamheten har Sveafastigheter
Vrenen emitterat stamaktier till extern part motsvarande 49% av kapitalandelarna i underliggande förvaltningsfastighetsstruktur. Emissionen klassificeras som
en avyttring till innehav utan bestämmande inflytande
i eget kapital.
I slutet av räkenskapsåret förvarvade Sveafastigheter
Bostad Group AB bolaget Brunswick Invest VI AB, org.
nr. 559074-8413. Brunswick Invest VI är majoritetsägare
i Sveafastigheter Bostad Syd AB och Sveafastigheter
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Bostad Linné AB med underliggande förvaltnings- och
projektverksamhet. Underkoncernen Sveafastigheter
Bostad Linné innehåller en intressekoncern ägd till
50% av PEAB Fastighetsutveckling AB.
Koncernens förvärv av nya dotterblag och fastigheter
har inneburit en ökning av koncernens räntebärande
skuldsättning. Förvären har tillsammans med värdeökning på förvaltningsfastigheter och fortgående
projektuppföranden även inneburit upptagande av
ny finansiering.
Affärsidé, mål och strategi
Sveafastigheter är per den 31 december 2019 verksamt inom områdena bostadsproduktion, förvaltning
samt utveckling av samhällsfastigheter. Genom att
arbeta med flera upplåtelseformer uppnår bolaget en
god riskspridning. Utveckling ska ske på tillväxtorter
med långsiktigt goda demografiska förutsättningar.
Sveafastigheter har som målsättning att ha 1 000 lägenheter i produktion årligen. Vid utgången av 2019 hade
Sveafastigheter en projektportfölj om 4 545 lägenheter
med planerade projektstarter mellan 2020-2027.
Inom förvaltningsbeståndet har man målsättningen att
uppgradera lägenheter och uppnå ett driftnetto om
minst 1 000 kr per kvadratmeter.
Legal struktur
Sveafastigheter-koncernen bestod per den 31 december 2019 av 109 bolag, inklusive en intressekoncern
om 12 bolag. Intressekoncernens moderbolag är PPE
Holding AB, org.nr. 559003-7304.
Organisation
Sveafastigheters organisation är indelad i områdena
affärs- och projektutveckling, finans, förvaltning
och hållbarhet.
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Koncernens organisation bestod per den 31 december 2019 av 17 anställda, varav 7 kvinnor och 10 män.
Hållbarhet
Sveafastigheter har ett tydligt hållbarhetsfokus i sitt
arbete, både avseende produktion, förvaltning och
intern organisationskultur. Detta exemplifieras bland
annat i form av omsorgsfulla val av material och produktionsmetoder, fokus på social hållbarhet och samhälle
i projekt- och konceptutveckling samt energibesparande åtgärder i förvaltningsbeståndet.
Miljö
Det Sveafastigheter som fastighetsägare och -utvecklare gör i dag påverkar miljön och sätter spår långt fram
i tiden. Miljöarbetet är en fråga om både bolagets identitet och strategi. Dels ger det en långsiktig värdetillväxt
för ägarna, dels ett mervärde för kunderna genom
bland annat lägre driftskostnader, förbättrad kvalitet
och ökad hållbarhet i boendet. Sveafastigheter strävar
efter att ständigt utveckla och förbättra sitt miljöarbete.
Detta görs med hjälp av verksamhetssystem, mätbara
mål och miljöutbildningar. Uppföljning sker genom avvikelse- och nyckeltalsrapportering. Prioriterade miljöområden är energianvändning, materialval, byggavfall,
transporter och maskiner samt förorenad mark.
Personal
Nuvarande bemanning bedöms väl avvägd för pågående projektvolym där anpassning sker löpande. Det
råder stor efterfrågan på arbetsmarknaden för kvalificerade kompetenser inom flera roller i fastighetsbranschen. Utöver att söka efterfrågad kompetens
externt jobbar Sveafastigheter aktivt med att främja
kompetensutveckling internt via workshops och seminarier. Anställda uppmanas även att utbilda sig externt
i den mån det är möjligt.

48

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019

Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i moderbolaget, Sveafastigheter
Bostad Group AB, uppgick per 31 december 2019 till
62 stycken.
De tio största ägarna innehar tillsammans 94 procent
av rösterna.
Resultat och ställning
Koncernen
Nettoomsättning
Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till
464,4 mkr (271,7) och består främst av försäljning av
projekt- och exploateringsfastigheter. Utvecklingen
i jämförelse med föregående år beror på ökade hyresintäkter från förvaltningsfastigheter samt fler sålda
projekt än föregående år.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till 110,3 mkr (28,5) efter
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter om 85,2
mkr (–). Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter redovisas efter ”rörelseresultat före
värdeförändringar” och före ”finansnetto”. Koncernen
ägde inga förvaltningfastigheter under 2018, varför
inga värdeförändringar redovisats.
Rörelsemarginal
Rörelsemarginalen uppgick till 5 procent (11). Sveafastigheter har under året förstärkt organisationen och
startat större marknadsföringsprojekt vilket medfört
att kostnader för central administration ökat till -61,7
mkr (-36,9).
Finansnetto
Finansnettot uppgick till 0,0 mkr (-2,7). Förbättringen av finansnettot beror på ökade ränteintäkter och
utdelningar från andra innehav.
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Resultat efter skatt
Resultat efter skatt för helåret uppgick till 97,5 mkr
(25,5). Skattekostnaden uppgår till -12,8 mkr (-0,3)
och består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Det
ökade resultatet beror på försäljning av projektfastigheter och förvaltningsfastigheter samt orealiserade
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter.
Finansiell ställning och eget kapital
Balansomslutningen har ökat med 1 266,4 mkr till 1
966,4 mkr (700,1). Koncernens egna kapital uppgick
per den 31 december 2019 till 748,0 mkr (179,4) med
en soliditet om
38 procent (26). Innehav utan bestämmande inflytandes andel av eget kapital uppgick till totalt 229,6 mkr
(15,8). Ökningen i innehav utan bestämmande inflytande beror framförallt på årets avyttring till innehav utan
bestämmande inflytande inom förvaltningssegmentet.
Finansiering
Den totala räntebärande låneskulden uppgick per den
31 december 2019 till 1 034,6 mkr (369,7). Räntebärande skulder omfattar även leasingskuld om 45,6 mkr
(49,7). Räntebärande nettoskulder, efter avdrag för
likvida medel om 437,0 mkr (122,4), uppgick till 597,6
mkr (247,3). Vid årets utgång var Sveafastigheters
genomsnittliga ränta 2,8 procent (2,5) med en räntetäckningsgrad om 5,8 ggr (4,8). Den genomsnittliga
kapitalbindningstiden uppgick till 2,9 år per den 31
december 2019.
Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -249,7 (-1 072,5), kassaflöde från
investeringsverksamheten uppgick till -180,4 mkr
(-4,1) och kassaflöde från finansieringsverksamheten
uppgick till 744,8 mkr (1 183,1). Likvida medel per den
31 december 2019 uppgick till 437,0 mkr (122,4).
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Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -5,4 mkr (31,2). Förändringen i moderbolagets
resultat är hänförlig till att moderbolaget inte anteciperat någon utdelning under 2019. Balansomslutningen
uppgick till 1 366,3 mkr (1 073,2). Soliditeten i moderbolaget var 98 procent (95). Moderbolagets eget
kapital har påverkats av nyemission, årets resultat
samt av utdelning om 50 mkr.
Projektportföljen
Det totala antalet lägenheter i projektportföljen, inklusive pågående projekt och 114 st vårdbostäder, uppgick per den 31 december 2019 till 5 308 lägenheter
(3 384). Under året har två projekt om sammanlagt 171
bostäder färdigställts, jämfört med ett projekt om 121
bostäder föregående år. Vid årets utgång var 763 st
lägenheter under produktion.
Riskhantering
Sveafastigheter utvärderar löpande potentiella risker
för verksamheten. Omvärldsanalys och riskbedömning
ligger till grund för ledningens beslut beträffande
affärsutveckling.
Sveafastigheters risker delas in i följande kategorier:
omvärldsrisker, operativa risker och finansiella risker.
Nedan åskådliggörs en sammanställning av väsentliga
riskfaktorer för Sveafastigheter. Riskerna utvärderas på
en tregradig skala där ett är låg risk och tre hög risk.
För mer information om finansiella instrument och
riskhantering se not 3- Finansiella risker, riskhantering
och finansiell kategoriindelning.
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Omvärldsrisker
RISK

BESKRIVNING

VÄRDERING

HANTERING

Projektförsäljning

En stor del av Sveafastigheters verksamhet är nischad mot
nyproduktion av bostäder. En förutsättning för att kunna
driva produktionen är att marknaden efterfrågar det vi
producerar.

2/3

Genom kontinuerlig omvärldsoch marknadsanalys samt
bibehållen flexibilitet i exempelvis
produktionsstarter.

Samhälls-/
makroekonomiska
faktorer

Bostadsbranschen påverkas av makroekonomiska faktorer så
som ekonomisk och demografisk utveckling i kommunerna.

2/3

Dialog med och närvaro
i kommunerna.

Konkurrens

Sveafastigheter konkurrerar med många kunniga aktörer
och måste således vara ödmjuka inför att konkurrensen
kan stärkas ytterligare i ett tufft branschklimat.

2/3

Ett proaktivt förhållningssätt till
sin egen affärsmodell via löpande
konkurrens- och marknadsanalys.

Skatterisker

Precis som övriga aktörer i branschen omfattas Sveafastigheter av Sveriges, vid var tid gällande, skattelagstiftning.
Förändringar i lagstiftningen kan påverka affärsmodellen.

1/3

Genom utbildning och extern
expertis.

Vid denna tidpunkt, mars 2020, är det svårt att förutsäga
såväl omfattning och varaktighet av coronavirusets spridning
som vilka effekter detta kommer att få på vårt samhälle och
enskilda företag.

Sveafastigheter väljer att hantera
denna osäkerhet proaktivt och
har organisationsgenomgående
tillsatt extra resurser för att
möjliggöra en intern analys av
möjliga utfall i samtliga projekt
och processer.

Operativa risker
RISK
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BESKRIVNING

VÄRDERING

HANTERING

Affärsmodell

En förutsättning för att bibehålla en sund affärsmodell är att lönsamma projekt kan utföras

2/3

Projekten är baserade på kalkyler som
löpande följs upp. Risk för fluktuation i
intäkt och kostnader hanteras genom att
säkerställa intäkter i ett tidigt skede av
projektet samt upphandling av kostnader
till fast pris.

Nyckelpersoner

Nyckelpersoner med rätt erfarenhet och kunskap
är avgörande för att bedriva en långsiktigt lönsam
verksamhet.

2/3

Löpande arbeta med intern kompetensutveckling och kunskapsöverföring.

Miljörisker

Det är av yttersta vikt att Sveafastigheter bedriver
en hållbar verksamhet. Detta eftersom hållbarhet
är en stor del av varumärket och organisationens
identitet.

3/3

Sveafastigheter arbetar kontinuerligt för
att etablera och bibehålla en hållbar verksamhetsprofil. Samtliga produktions- och
förvaltningslösningar avvägs noggrant.
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Finansiella risker
RISK

BESKRIVNING

VÄRDERING

HANTERING

Ränterisk

Förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens upplåningskostnad. Ränterisk definieras
som en icke påverkbar räntekostnadsökning.
Ränterisk uttrycks som kostnadsförändringen för
de räntebärande skulderna, utryckt i kronor, om
räntan förändras med en (1) procentenhet

2/3

Räntekostnader är generellt sett en stor
post för bolag i fastighetssektorn. Därför
övervägs finansieringslösningar noga vid
varje upplåningstillfälle.

Kreditrisk

Risken för att en kund eller motpart i ett finansiellt
instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och
därigenom förorsakar koncernen en finansiell
förlust och uppstår huvudsakligen från koncernens kundfordringar.

1/3

Sveafastigheter väljer sina motparter
med omsorg.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk avser risken att inte ha tillräcklig
likviditet för att möta kommande betalningsåtaganden och ha tillräcklig betalningsberedskap
för förutsedda och/eller oförutsedda utgifter.
Tillgång behövs till likviditet för att finansiera
pågående projekt, drift av verksamheten samt
betala räntor och amorteringar.

2/3

Löpande prognostisering, planering och
uppföljning av koncernens likviditet.

Finansieringsrisk

Avser risken att upptagande av nya lån eller annan
finansiering av förvärv eller utveckling inte kan erhållas, utökas och/eller förlängas och/eller att detta
endast kan ske till ofördelaktiga villkor.

2/3

Riskspridning i form av en bred bankbas
och flexibilitet i finansieringslösningar.

Revisorer
Vid årsstämman den 14 april 2020 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.
Bolagsstyrning och styrelsens arbete
Sveafastigheter Bostad Group AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt
årsredovisningslagen.
Ordinarie årsstämma 2019 ägde rum den 14 april 2020.

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står, kronor:
Överkursfond, 513 595 333 kr
Balanserat resultat inklusive aktieägartillskott,
831 195 996 kr
Årets resultat, -5 442 843 kr
Summa, 1 339 348 486 kr
Styrelsen föreslår:
Utdelning, 50 000 000 kr
Överkursfond, 513 595 333 kr
Balanseras i ny räkning, 775 753 153 kr
Summa 1 339 348 486 kr
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Koncernens resultaträkning
Mkr

NOT

2019

2018

Nettoomsättning

6

464,4

271,7

Produktions- och driftskostnader

11

-409,1

-229,5

55,3

42,2

-61,7

-36,9

31,2

23,2

0,3

–

25,1

28,6

Bruttoresultat
Central administration

11

Övriga intäkter
Andel i intresseföretags resultat

18

Rörelseresultat före värdeförändring
Värdeförändring förvaltningsfastigheter, realiserad

17

53,0

–

Värdeförändring förvaltningsfastigheter, orealiserad

17

32,1

–

110,3

28,6

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

12

4,5

3,3

Finansiella kostnader

13

-4,5

-6,0

0,0

-2,7

110,3

25,8

-12,8

-0,3

97,5

25,5

Finansnetto
Resultat före skatt
Skatt

14

Årets resultat 1)
Resultat hänförligt till
moderbolagets aktieägare

6,6

19,0

90,9

6,6

Före utspädningseffekter

16,5

253,7

Efter utspädningseffekter

16,5

253,7

innehav utan bestämmande inflytande
Resultat per aktie, kr

1)

52

15

 rets resultat motsvarar årets totalresultat och därför presenteras endast
Å
en resultaträkning utan separat rapport för övrigt totalresultat.
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Koncernens balansräkning
Mkr

NOT

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

8, 17

563,5

–

–

8

1,2

2,2

2,0

8, 16

1,2

1,3

1,4

Andelar i intressebolag

18

29,9

–

–

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

41,0

26,2

15,2

14, 20

47,8

14,8

14,5

684,6

44,4

33,1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Nyttjanderättstillgång, kontorsfacilitet
Maskiner och inventarier

Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Projekt-och exploateringsfastigheter

21

784,6

522,6

367,0

Kundfordringar

22

2,7

4,1

0,0

Övriga fordringar

24

53,9

5,1

1,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

3,6

1,5

1,3

Likvida medel

25

437,0

122,4

16,0

Summa omsättningstillgångar

1 281,9

655,7

386,1

SUMMA TILLGÅNGAR

1 966,4

700,1

419,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
0,1

0,1

0,1

Övrigt tillskjutet kapital

543,1

169,1

20,9

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

-24,9

-5,6

27,1

Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare

518,4

163,6

48,0

Aktiekapital*

Innehav utan bestämmande inflytande

229,6

15,8

8,2

Summa eget kapital

748,0

179,4

56,3

Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder

27

960,3

365,1

292,5

Långfristig leasingskuld

27

44,8

49,4

29,0

14, 27

14,9

0,6

0,2

27

15,4

1,2

–

1 035,4

416,2

321,8
3,0

Avsättningar för uppskjuten skatt
Övriga avsättningar
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

27

74,3

4,6

Kortfristig leasingskuld

27

0,8

0,3

–

83,5

29,1

35,0
0,0

Leverantörsskulder
Skatteskulder

0,7

0,5

Övriga kortfristiga skulder

0,3

51,5

–

23,4

18,4

3,2

183,0

104,5

41,1

1 966,4

700,1

419,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Per 31 december 2019 uppgick antalet A-aktier i moderbolaget till 4 951 800 st
och antalet B-aktier till 8 269 182 st.

*
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
Mkr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

Ingående eget kapital 2018-01-01

0,1

Övrigt
tillskjutet
kapital

20,9

Balanserade
vinstmedel inkl.
årets resultat

26,2

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

47,1

7,9

Totalt
eget kapital

55,1

Årets resultat

–

–

19,0

19,0

6,6

25,5

Årets totalresultat

–

–

19,0

19,0

6,6

25,5

0,0

139,5

–

139,5

–

139,5

–

8,6

–

8,6

–

8,6

0,0

148,1

–

148,1

–

148,1

Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare

–

–

-50,9

-50,9

-0,6

-51,5

Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande kvarstår

–

–

0,2

0,2

1,9

2,1

Summa förändringar av ägarandel
i dotterföretag

0,0

–

-50,7

-50,7

1,3

-49,4

Summa transaktioner med koncernens ägare

0,0

148,1

–

148,1

–

148,1

Utgående eget kapital 2018-12-31

0,1

169,0

-5,5

163,6

15,8

179,4

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission
Aktieägartillskott
Summa transaktioner med koncernens ägare
Förändringar av ägarandel i dotterföretag

För mer information se not 26, Eget kapital
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Mkr
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Aktiekapital

Ingående eget kapital 2019-01-01
Justering för minoritet hänförlig
till preferensaktieägande
Justerat eget kapital 2019-01-01

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel inkl.
årets resultat

Summa

Innehav utan
bestämmande
inflytande

Totalt
eget kapital

0,1

169,0

-5,5

163,6

15,8

179,4

–

–

-1,6

-1,6

1,6

–

0,1

169,0

-7,1

162,0

17,3

179,4

Årets resultat

–

–

6,6

6,6

102,3

108,9

Årets totalresultat

–

–

6,6

6,6

102,3

108,9

Transaktioner med koncernens ägare
–

–

-50,0

-50,0

-12,1

-62,1

Nyemission

Lämnade utdelningar

0,0

374,1

–

374,1

–

374,1

Summa transaktioner med koncernens ägare

0,0

374,1

-50,0

324,1

-12,1

312,1

Förvärv av delägda dotterföretag,
ej bestämmande inflytande sedan tidigare

–

–

–

–

48,2

48,2

Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande kvarstår

–

–

25,6

25,6

74,4

100,0

Summa förändringar av ägarandel
i dotterföretag

–

–

25,6

25,6

122,7

148,2

Förändringar av ägarandel i dotterföretag

Summa transaktioner med koncernens ägare

0,0

374,1

-50,0

324,1

-12,1

312,1

Utgående eget kapital 2019-12-31

0,1

543,1

-24,9

518,4

229,6

748,0

För mer information se not 26, Eget kapital
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Rapport över kassaflöden för koncernen
2019-01-01
2019-12-13

2018-01-01
2018-12-31

Rörelseresultat

110,3

28,6

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Mkr

Den löpande verksamheten

NOT

29
-88,5

1,3

Betald inkomstskatt

-0,5

0,4

Summa

21,3

30,3

-224,3

- 1 172,4

Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

107,2

-9,0

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-154,0

78,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-249,7

-1 072,5

Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter, indirekt via bolag

-223,6

-0,1

Ny-, till- och ombyggnad

-4,0

-

Avyttring av förvaltningsfastigheter, indirekt via bolag

58,8

-

Förvärv av finansiella tillgångar

-13,9

-4,2

Erhållen utdelning

1,1

0,2

Ränteintäkt

1,2

-

-180,4

-4,1

400,2

167,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

-0,5

-0,2

-

850,0

Erhållna aktieägartillskott
Avyttring till innehav utan bestämmande inflytande
Upptagna lån
Amortering av lån

56

74,5

0,2

783,2

198,5

-446,9

-27,0

Amortering av leasingskuld

-1,4

-1,2

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

-50

-

Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande

-12,1

-

Räntekostnad

-2,3

-4,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

744,8

1 183,1

Årets kassaflöde

314,6

106,4

Likvida medel vid årets början

122,4

16,0

Likvida medel vid årets slut

437,0

122,4
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Moderbolagets resultaträkning
Mkr

Nettoomsättning

NOT

2019

2018

6

0,0

–

0,0

–

Bruttoresultat
Administrationskostnader

11

Rörelseresultat

-1,1
-1,1

Resultat från andelar i koncernföretag

12

1,7

32,3

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

12

1,2

0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter

13

–

–

-5,4

31,2

-5,4

31,2

–

–

-5,4

31,2

Resultat före skatt
Skatt

14

Årets resultat 1)
1)

-8,3
-8,3

 rets resultat motsvarar årets totalresultat och därför presenteras endast
Å
en resultaträkning utan separat rapport för övrigt totalresultat.
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Moderbolagets balansräkning
Mkr

NOT

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Andelar i koncernföretag

32

1 219,0

960,7

–

Fordringar hos koncernföretag

20

8,0

–

–

Summa finansiella anläggningstillgångar

1 227,0

960,7

–

Summa anläggningstillgångar

1 227,0

960,7

–

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

22,5

36,3

–

Övriga fordringar

24

32,5

4,3

–

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

1,1

0,0

–

56,1

40,5

–

83,2

72,0

0,1

139,3

112,6

0,1

1 366,3

1 073,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

25

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital*
Fritt eget kapital
Överkursfond

513,6

139,5

–

Balanserat resultat

831,2

850,0

–

-5,4

31,2

–

1 339,5

1 020,8

0,1

Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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28

2,4

0,4

–

24,5

0,2

–

-

51,5

–

0,1

0,3

–

26,9

52,5

–

1 366,3

1 073,2

0,1
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget
Mkr
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2018-01-01

0,1

Årets resultat

Överkursfond

–

Balanserat
resultat

Årets resultat

–

–

Totalt eget
kapital

0,1

–

–

–

31,2

31,2

Årets totalresultat

0,1

–

–

31,2

31,2

Nyemission

0,0

139,5

–

–

139,5

–

–

850,0

–

850,0

0,1

139,5

850,0

31,2

1 020,8

Aktieägartillskott
Utgående eget kapital 2018-12-31

Mkr
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2019-01-01

Överkurs fond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt eget
kapital

0,1

139,5

850,0

31,2

1 020,8

Årets resultat

–

–

–

-5,4

-5,4

Årets totalresultat

–

–

–

-5,4

-5,4

Vinstdisposition

–

–

31,2

-31,2

–

Lämnade utdelningar

–

–

-50,0

–

-50,0

Nyemission

0,0

374,1

–

–

374,1

Utgående eget kapital 2019-12-31

0,1

513,6

831,2

-5,4

1 339,5

För mer information se not 26, Eget kapital
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Rapport över kassaflöden för moderbolaget
2019-01-01
2019-12-13

2018-01-01
2018-12-31

Rörelseresultat

-8,3

-1,1

Summa

-8,3

-1,1

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar

-13,0

-40,5

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder

-25,6

52,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-46,9

10,9

-226,4

-933,0

Mkr

Den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv aktier i dotterbolag
Förändring i koncerninterna mellanhavanden

-8,0

-

-

36,3

-32,0

-31,6

0,3

-

-266,1

-928,4

374,6

139,7

Erhållen utdelning
Betalda aktieägartillskott
Ränteintäkt
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

-0,5

-0,2

-

850,0

Betald utdelning till moderbolagets aktieägare

-50,0

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

324,1

989,5

Erhållna aktieägartillskott

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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11,1

72,0

72,1

0,1

83,2

72,1
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Redovisningsprinciper
ALLMÄNT OM BOLAGET
Sveafastigheter Bostad Group AB (Sveafastigheter), org. nr. 559126-5979, med
säte i Stockholm, Sverige. Sveafastigheter
Bostad Group AB:s kontor är beläget på
Jakobsgatan 6, 111 52, Stockholm.

till Sveafastigheter Bostad Group AB från
Brunswick Invest I AB.

TILLÄMPADE REGELVERK
Koncernredovisningen har upprättats
i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards Board
(IASB) samt tolkningsuttalanden från
IFRS Interpretations Committee sådana
de antagits av EU. Vidare har Rådet för
finansiell rapporterings rekommendation
RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner tillämpats.

IFRS 3 Rörelseförvärv är inte tillämpligt
på förvärv av bolag/rörelser som står
under samma bestämmande inflytande
(s.k ”common control”). I princip finns
det två olika metoder som är aktuella vid
common control-transaktioner. Den ena
metoden innebär att man analogt tillämpar förvärvsmetoden i IFRS 3 och den
andra metoden innebär att man endast
överför säljarens redovisade värden (s.k
”carry-over method”), med eller utan
historik från jämförelseåren.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i
de fall som anges nedan under avsnittet
”Moderbolagets redovisningsprinciper”.
De avvikelser som förekommer mellan
moderbolagets och koncernens principer
föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till
följd av årsredovisningslagen samt i vissa
fall på grund av gällande skatteregler.
Koncernen bedriver produktions-och
förvaltningsverksamhet inom bostadsbranschen avseende bostads- och
hyresrätter och samhällsfastigheter.
Verksamhetsgrenarna i vilka hyresrättsoch bostadsrättsprojekt uppförs har
varit aktiva sedan 2014 respektive 2015.
Produktionen upphandlas externt.
Sveafastigheter Bostad AB, som grundades 2014, bedriver bygg- och fastighetsverksamhet genom ett flertal dotterföretag. Sveafastigheter Bostad AB ägdes då
av Brunswick I AB, org. nr. 556985-1214.
Under 2018 gjordes en omstrukturering
i koncern i syfte att renodla strukturen.
Detta innebar sammanfattningsvis att:
Vid ingången av 2018 ägde Brunswick Invest I AB tre underliggande verksamheter
med fokus hyresrätts- (Sveafastigheter
Bostad AB), bostadsrätts- (Sveafastigheter Utveckling AB) och samhällsfastighetsutveckling (Sveafastigheter Vård AB).
Samtliga dotterföretag hade förvärvats
externt före ingången av 2018 och hade
ingen verksamhet eller rörelse vid förvärv.
I mitten av 2018 förvärvade Sveafastigheter Bostad Group AB, då helägt dotterbolag till Brunswick Invest I AB, nämnda underliggande verksamheter av Brunswick
Invest I AB. Förvärvet finansierades med
ett ovillkorat aktieägartillskott

Koncernen Sveafastigheter Bostad Group
AB har per 2019-12- 31 upprättat en koncernredovisning i enlighet med IFRS.

En common control-situation uppstår då
Sveafastigheter Bostad Group AB köper
andelar i Sveafastigheter Bostad AB, Sveafastigheter Utveckling AB och Sveafastigheter Vård AB som, vid förvärvstidpunkten,
kontrollerades av Brunswick Invest I AB,
majoritetsägare i Sveafastigheter Bostad
Group AB.
Mot bakgrund av transaktionshistoriken
har man gjort bedömningen att omstruktureringen inte inneburit en förändring av
det bestämmande inflytandet.
Sveafastigheter har valt en carry-over-metod för att redovisningstekniskt hantera
omstruktureringen samt valt att presentera de historiska siffrorna som om att
sammanslagningen skett per 2018-01-01.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen
den 26 mars 2020. Koncernens rapport
över resultat och övrigt totalresultat och
balansräkning och moderbolagets resultatoch balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 14 april 2020.
FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE
AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER
Moderbolagets funktionella valuta är
svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för
koncernen. Samtliga belopp, om inte
annat anges, är avrundade till närmaste
miljon. På grund av avrundningar kan
vissa tabeller och uppställningar förefalla
summera felaktigt. Tillgångar och skulder
är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter
samt vissa finansiella tillgångar som i
koncernens balansräkning värderas till
verkligt värde.
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Not 1
Finansiella tillgångar som värderas till
verkligt värde består av värdepapper, värderade till verkligt värde via koncernens
resultat. Värdeförändringen redovisas
inom finansnettot och finansiella intäkter.
Koncernens redovisningsprinciper har
tillämpats konsekvent på rapportering
och konsolidering av moderbolag och
dotterföretag.
KLASSIFICERING
Anläggningstillgångar och långfristiga
skulder i moderbolaget och koncernen
består enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas senare än tolv
månader räknat från balansdagen medan
omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder i moderbolaget och koncernen
enbart består av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.
INDATA FÖR VÄRDERING
TILL VERKLIGT VÄRDE
Nivå 1 – Noterade, ojusterade, priser på
aktiva marknader för identiska tillgångar
eller skulder som bolaget har tillgång till
vid värderingstidpunkten. Nivå 2 – Andra
indata än de noterade priser som ingår
i nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgångar och skulder. Nivå
3 – Indata på nivå 3 är icke observerbara
indata för tillgångar och skulder.
KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dess dotterföretag. De finansiella rapporterna för moderbolaget och
dotterföretagen som tas in i koncernredovisningen avser samma period och är
upprättade enligt de redovisningsprinciper
som gäller för koncernen. Ett dotterföretag tas med i koncernredovisningen från
förvärvstidpunkten, vilken är den dag
då moderbolaget får ett bestämmande
inflytande, normalt mer än 50 procent av
rösterna, och ingår i koncernredovisningen
fram till den dag det bestämmande inflytandet upphör. Interna mellanhavanden och
vinster och förluster från interna transaktioner elimineras. Bestämmande inflytande
föreligger om moderbolaget har inflytande
över investeringsobjektet, är exponerad
för eller har rätt till rörlig avkastning från
sitt engagemang samt kan använda sitt
inflytande över investeringen till att påverka
avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, beaktas
potentiella röstberättigande aktier samt om
de facto-kontroll föreligger.
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Tillgångsförvärv
Förvärv av bolag kan klassificeras som antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv.
Det är en individuell bedömning som görs
för varje enskilt förvärv. Bolagsförvärv,
vars primära syfte är att förvärva bolagets
fastighet och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration
är av underordnad betydelse för förvärvet,
klassificeras som tillgångsförvärv. Vid
tillgångsförvärv fördelas anskaffningskostnaden på de förvärvade nettotillgångarna
i förvärvsanalysen.
Innehav utan bestämmande inflytande
I de fall förvärvet inte avser 100 procent
av dotterföretaget uppkommer innehav
utan bestämmande inflytande. Det finns
två alternativ att redovisa innehav utan bestämmande inflytande. Dessa två alternativ
är att redovisa innehav utan bestämmande inflytandes andel av proportionella
nettotillgångar alternativt att innehav utan
bestämmande inflytande redovisas till
verkligt värde, vilket innebär att innehav
utan bestämmande inflytande har andel i
goodwill. Valet mellan de olika alternativen
att redovisa innehav utan bestämmande
inflytande kan göras förvärv för förvärv.
Andel av eget kapital hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande redovisas
som en särskild post inom eget kapital
separerat från moderbolagets ägares
andel av eget kapital. Därutöver lämnas
särskild upplysning om deras andel av
periodens resultat.
Redovisning av bostadsrättsutveckling
Sveafastigheter utvecklar och säljer
bostadsrättslägenheter till bostadsrättsföreningar. Sveafastigheter betraktar sitt
inflytande i bostadsrättsföreningarna som
bestämmande, bland annat på grund av
att ingen extern styrelse tillsätts under
uppförandeskedet. Mot bakgrund av
detta konsolideras bostadsrättsföreningarna och resultat vid avyttring redovisas
i koncernen då bostadsrättsföreningen
tillträds av externa parter.
Redovisning av intresseföretag
Koncernens innehav av andelar i ett
företag som inte är dotterföretag men
där koncernen utövar ett betydande men
inte bestämmande inflytande klassificeras
som innehav av andelar i intresseföretag.
Intresseföretag föreligger vanligen då
koncernen innehar mer än 20 procent
men mindre än 50 procent av rösterna
i den juridiska personen. Koncernen
redovisar andelar i intresseföretag enligt
kapitalandelsmetoden. I de fall koncernen
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förvärvar ytterligare andelar i intresseföretaget, men det fortsatt är ett intresseföretag till koncernen, omvärderas inte det
tidigare innehavet.
Då andelar i intresseföretag avyttras, så att
betydande inflytande inte längre föreligger, redovisas hela innehavet som avyttrat
och eventuell vinst eller förlust redovisas
i koncernens resultaträkning. I de fall det
ändå finns kvar andelar redovisas de som
”Övriga värdepappersinnehav”. Kapitalandelsmetoden innebär att innehavet
initialt redovisas till anskaffningskostnad.
Det redovisade värdet ökas eller minskas
därefter för att beakta koncernens andel
av resultat och övrigt totalresultat från sina
intressebolag efter förvärvstidpunkten.
Koncernens andel av resultat från innehav
redovisade enligt kapitalandelsmetoden
ingår i koncernens resultat och koncernens andel av övrigt totalresultat ingår i
övrigt totalresultat i koncernen.
Stegvisa förvärv
Vid stegvisa förvärv av tidigare intresseföretag omvärderas tidigare innehav till
verkligt värde och resultatet redovisas i
resultaträkningen när det bestämmande
inflytandet uppnås.
Förvärv av innehav utan
bestämmande inflytande
Förvärv från innehav utan bestämmande
inflytande redovisas som en transaktion
inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare, inom balanserade vinstmedel,
och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer inte goodwill
i dessa transaktioner. Förändringen av
innehav utan bestämmande inflytande
baseras på dess proportionella andel av
nettotillgångar.
Försäljning till innehav utan
bestämmande inflytande
Försäljning till innehav utan bestämmande
inflytande, där bestämmande inflytande
kvarstår, redovisas som en transaktion
inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden mellan
erhållen likvid och innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel
av förvärvade nettotillgångar redovisas
under balanserade vinstmedel.
Eliminering av transaktioner
mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder
samt transaktioner mellan företag i
koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin
helhet. Orealiserade vinster uppkomna

från transaktioner med intresseföretag
elimineras till den del koncernen äger
andelar i företaget. Orealiserade vinster
uppkomna till följd av transaktioner med
intresseföretag elimineras mot ”Andelar
i intresseföretag”. Orealiserade förluster
elimineras på samma sätt som orealiserade vinster såvida det inte föreligger ett
nedskrivningsbehov.
Nya IFRS som ännu ej tillämpas
Nya och ändrade IFRS-standarder med
framtida tillämpning förväntas inte komma
att ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella rapporter
SEGMENT
Beslut om finansiering, affärsplan och
operativa åtgärder fattas av koncernledningen med utgångspunkt i koncernens
huvudsakliga verksamhetsgrenar. Sveafastigheters verksamhet bedöms bestå av tre
huvudsakliga segment: Bostadsproduktion,
Förvaltning och produktion av Samhällsfastigheter. Produktionssegmenten levererar
bostäder och samhällsfastigheter, exempelvis seniorboenden. Förvaltningssegmentet
äger och förvaltar befintliga fastigheter.
Högsta verkställande beslutsfattare,
koncernledningen, använder främst
affärssegmentens intäkter, rörelseresultat och rörelsemarginal samt operativt
kapital och operativt kassaflöde som
underlag för beslut om resursfördelning
och bedömning av segmentens resultat.
Affärssegmentens prestationer bedöms
och utvärderas utifrån ovan nämnda mått.
Finansiella kostnader, finansiella intäkter
och inkomstskatt fördelas på segmenten.
Transaktioner mellan affärssegmenten
baseras på marknadsmässiga villkor.
Sveafastigheters segmentsredovisning
skiljer sig från IFRS med hänsyn till
intäktsredovisning vid projektförsäljning.
Under IFRS redovisas intäkter och kostnader relaterade till projektförsäljning när
kontrollen övergår till kund. I den interna
uppföljningen tillämpas intäktsredovisning
över tid på försäljning av projekt- och exploateringsfastigheter från och med dagen
för undertecknande av överlåtelseavtal.
INTÄKTSREDOVISNING
Intäktsredovisning sker när ett prestationsåtagande uppfylls genom att överföra en utlovad vara eller tjänst till en kund.
En tillgång överförs när, eller allt eftersom,
kunden får kontroll över tillgången. När,
eller allt eftersom, ett prestationsåtagande uppfylls ska ett företag intäktsredovisa det belopp av transaktionspriset
som fördelas till prestationsåtagandet.
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Sveafastigheter producerar hyresrätter,
bostadsrätter och samhällsfastigheter.
Koncernen tillhandahåller även förvaltningstjänster samt bedriver uthyrning
av lokaler och bostäder.
Projektintäkter
Sveafastigheter bedömer att tidpunkten
för intäktsredovisning av bostads- och
samhällsfastighetsprojekt (fastighet)
är när kontrollen övergått till köparen.
Kontrollen bedöms övergå när köparen tillträder projektet (fastigheten).
Koncernen bedömer, mot bakgrund av
avtalens konstruktion, att kontrollen över
tillgången övergår vid tillträdet eftersom
de betydande riskerna och förmånerna
som är förknippade med ägandet av
tillgången enligt avtal överförs på köparen
först vid överlämnandet.
Intäkter från Sveafastigheters största
kund överstiger enskilt 95 procent (97) av
Sveafastigheters totala nettoomsättning
och tillhör bostadsproduktionssegmentet.
Förvaltningstjänster
Intäkten hänförlig till förvaltning redovisas
över tid enligt inputmetoden, eftersom kunden kan tillgodogöra sig tjänsten i takt med
att den levereras. Inputmetoden innebär
att intäkter redovisas på basis av insatser
eller input för att uppfylla ett prestationsåtagande i förhållande till total förväntad
input för leverans av prestationsåtagandet.
Förvaltningstjänster på uppdrag tillhandahålls av segmentet för bostadsproduktion
efter försäljning av projekt.
Hyresintäkter
Hyresintäkter aviseras i förskott och redovisas i den period som de är hänförliga
till, vilket framgår av hyreskontrakten. I
hyresintäkterna för kommersiella hyresgäster ingår tillägg såsom exempelvis
vidarefakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Avseende hyresintäkter för
bostäder, där exempelvis värme, skötsel
av gemensamhetsutrymmen och utemiljöer ingår i bashyran, har Sveafastigheter
gjort bedömningen att 10% av hyresintäkter för bostäder skall klassificeras som
serviceintäkter. Motsvarande bedömning
har gjorts för lokalhyresintäkter, exklusive
de poster som vidarefaktureras separat.
Serviceintäkter redovisas i den period
som servicen utförs och levereras till
hyresgästen. För 2019 har bedömningen
att säsongsvariationer i serviceintäkterna
är marginell gjorts, således har ingen
serviceintäkt periodiserats.

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
OCH STYRELSE
Ersättning till anställda i form av löner,
betald semester, betald sjukfrånvaro med
mera samt pensioner redovisas i takt
med intjänandet. Under 2019 utgår ingen
ersättning till moderbolagets styrelse.
Pensioner
Inom koncernen finns avgiftsbestämda
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
betalar företaget fastställda avgifter till en
extern offentlig eller privat juridisk enhet
som administrerar de framtida pensionsförpliktelserna. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna
intjänas. Koncernen har inga ytterligare
betalningsförpliktelser eller andra åtaganden när avgifterna väl är betalda.
FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter består av ränteintäkter
på bankmedel, fordringar och finansiella
placeringar. Ränteintäkter redovisas med
tillämpning av effektivräntemetoden.
Finansiella kostnader består av räntekostnader och andra kostnader för upplåning.
Ränteintäkter och räntekostnader beräknas genom tillämpning av effektivräntemetoden på det redovisade bruttovärdet
för tillgången (när tillgången inte är
kreditförsämrad) eller på det upplupna
anskaffningsvärdet för den finansiella
skulden. För finansiella tillgångar som har
blivit kreditförsämrade efter det första
redovisningstillfället beräknas ränteintäkter genom att tillämpa effektivräntan på
den finansiella tillgångens upplupna anskaffningsvärde. Om tillgången inte längre
är kreditförsämrad beräknas ränteintäkter
åter genom tillämpning av effektivräntan
på det redovisade bruttovärdet. Finansiella
kostnader redovisas i den period de avser.
LEASING
IFRS 16 innebär bland annat att leasetagare ska redovisa hyresavtal i balansräkningen. Sveafastigheter tillämpar standarden
från och med 2018-01-01. Som hyresvärd
och leasegivare påverkar inte IFRS 16
Sveafastigheters redovisning. Som leasetagare får hantering av tomträttsavgälder,
kontor, parkeringar och bilar betydelse.
Värdering av nyttjanderättstillgångar och
-skulder görs baserat på leasingavtalens
kassaflöden och koncernens marginella
upplångingsränta. Räntan för beräkning av
nyttjanderättstillgångar och tillhörande leasingskulder är för tomträtter 3,5 procent
och för övriga tillgångar 2,8 procent. Vald
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diskonteringsränta är baserad på analys
av koncernens upplåningskostnad. Korttidsleasing och leasingavtal av lågt värde
kostnadsförs löpande.
Lång- och kortfristig leasingskuld redovisas på egen rad i balansräkningen. Motsvarande nyttjanderättstillgångar redovisas
i balansräkningen och ingår som en del i
posterna projekt- och exploateringsfastigheter samt materiella tillgångar. Kostnaden
för tomträttsavgälder redovisas som en
finansiell kostnad. För övriga nyttjanderättstillgångar fördelas avgälden på avskrivningar respektive finansiella kostnader. Det
innebär att finansiella kostnader blir högre
under avtalstidens början för att sedan
avta i takt med amortering av skulden.
Avskrivningen är densamma över hela
avtalstiden. Nyckeltalsberäkningar görs
utifrån nu gällande redovisning innebärande
att exempelvis finansnettot inkluderar ränta
för leasing. Hanteringen av nyttjanderättstillgångar i enlighet med IFRS 16 medför en
kassaflödespåverkan om 2,1 mkr (1,6).
SKATTER
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas
i resultaträkningen utom då underliggande
transaktion redovisas i övrigt totalresultat
eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt också redovisas i övrigt
totalresultat eller i eget kapital. Aktuell
skatt är skatt som ska betalas eller erhållas
avseende aktuellt år, med tillämpning av
de skattesatser som är beslutade eller i
praktiken beslutade per balansdagen. Hit
hänförs även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden
med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten
skatt redovisas inte för temporär skillnad
som uppkommit vid första redovisningen
av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tidpunkten för
transaktionen varken påverkar redovisat
eller skattemässigt resultat. Vidare beaktas
inte temporära skillnader hänförliga till
andelar i dotter- och intresseföretag som
inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Uppskjuten skatt beräknas med
tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken
beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den
mån det är sannolikt att dessa kommer att
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kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre
bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som
innehas i syfte att erhålla hyresintäkter
eller värdestegring eller en kombination
av dessa. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket
inkluderar till förvärvet direkt hänförbara
utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas
normalt på balansräkningen på tillträdesdagen, om inte kontrollen övergår
från säljaren vid ett annat tillfälle. Om
kontrollen över tillgången övergår från
säljaren vid ett annat tillfälle redovisas
förvaltningsfastigheten från och med
denna andra tidpunkt. Tillkommande
utgifter läggs till det redovisade värdet
endast om det är sannolikt att de framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter
för reparation och underhåll kostnadsförs
i den period de uppkommer.
Förvaltningsfastigheter redovisas till
verkligt värde på balansdagen. Verkliga
värden är det bedömda belopp som
skulle erhållas i en transaktion vid värdetidpunkten mellan kunniga parter som är
oberoende av varandra och som har ett
intresse av att transaktionen genomförs.
Värderingarna görs vid varje kvartalsskifte och samtliga förvaltningsfastigheter
externvärderas minst en gång per år av
oberoende värderingsmän. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen.
Intäkt från försäljning av förvaltningsfastighet redovisas normalt på tillträdesdagen
om inte kontrollen övergår till köparen vid
ett annat tillfälle. Kontrollen över tillgången kan ha övergått vid ett annat tillfälle
än tillträdesdagen och om så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid
denna andra tidpunkt. Vid bedömning av
intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad
som avtalats mellan parterna beträffande
risker och förmåner samt engagemang i
den löpande förvaltningen.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas
som en tillgång i balansräkningen när det
på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan
som är förknippad med innehavet tillfaller
bolaget och att anskaffningsvärdet för
tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
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sätt. Materiella anläggningstillgångar är
redovisade till anskaffningsvärde med
avdrag för planenliga avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på
ursprungliga anskaffningsvärden minskat
med beräknat restvärde. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod.
Maskiner och inventarier 3–5 år
NEDSKRIVNINGAR
Redovisade värden för bolagets materiella anläggningstillgångar prövas om det
finns indikation på nedskrivningsbehov.
Om sådan indikation finns beräknas
tillgångens återvinningsvärde som det
högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om
återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. En nedskrivning återförs
endast om tillgångens redovisade värde
efter återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle haft om
nedskrivning inte skett.
PROJEKT- OCH
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Projekt- och exploateringsfastigheter
innehas i syfte att utveckla och avyttra
bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, och samhällsfastigheter. Fastigheterna redovisas som omsättningstillgångar,
även om vissa fastigheter i avvaktan på
utveckling förvaltas med hyresintäkter.
Redovisning sker till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.
Projekt- och exploateringsfastigheter redovisas i sin helhet som tillgång vid tillträde.
I vissa avtal om tillgångsförvärv förekommer tilläggsköpeskillingar som utgår om
vissa händelser inträffar i framtiden. Dessa
tilläggsköpeskillingar redovisas när den
underliggande händelse som gör att en
tilläggsköpeskilling ska utgå inträffar.
Vid förvärv av fastighet, som ej utgör
rörelseförvärv, där det förekommer
villkorad köpeskilling, d v s hela eller delar
av köpeskillingen är villkorad av en eller
flera framtida händelser, redovisas den
villkorade tilläggsköpeskillingen till det
verkliga värdet vid förvärvstillfället som
en del av fastighetens anskaffningsvärde.
Motsvarande belopp redovisas som skuld.
Om företagsledningen gör ändrade antaganden om storleken på den villkorade köpeskillingen justeras skuldens redovisade
värde. Justeringar av skulden som är ett
resultat av ändrade bedömningar om den

villkorade tilläggsköpeskillingens storlek
redovisas som en justering av fastighetens anskaffningsvärde. Resterande likvid
kommer erläggas med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens
utvecklande och erhållande av bygglov.
Prissättningen på tilläggsköpeskillingen
beror på hur mycket yta som blir byggbar.
AVSÄTTNINGAR OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER
En avsättning redovisas i balansräkningen
när bolaget har en befintlig legal eller
informell förpliktelse som en följd av en
inträffad händelse och det är troligt att ett
utflöde av ekonomiska resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen samt
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras. Där effekten av när i tiden betalning
sker är väsentlig, beräknas avsättningar
genom diskontering av det förväntade
framtida kassaflödet till en räntesats före
skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och,
om det är tillämpligt, de risker som är
förknippade med skulden. Avsättningar
omprövas vid varje bokslutstillfälle.
Eventualförpliktelser är möjliga förpliktelser som härrör från inträffade händelser
och vars förekomst kommer att bekräftas
endast av att en eller flera osäkra framtida
händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. Som
eventualförpliktelser redovisas också anspråk som härrör från inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är troligt att
ett utflöde av resurser kommer att krävas
för att reglera anspråket och/eller att
beloppets storlek inte kan beräknas med
tillräcklig säkerhet.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Redovisning och första värderingen
Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, andra
långfristiga fordringar, övriga fordringar
samt värdepapper, som exempelvis aktier
och andelar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låneskulder och övriga
skulder. Bolaget tillämpar ej säkringsredovisning. Likvida medel består av
kassamedel samt omedelbart tillgängliga
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut.
Kundfordringar och utfärdade skuldinstrument redovisas när de är utgivna. En
finansiell tillgång eller finansiell skuld tas
upp i balansräkningen när bolaget blir
part enligt instrumentets avtalsmässiga
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villkor. Skuld redovisas när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet att
betala föreligger, även om faktura ännu inte
mottagits. Leverantörsskulder redovisas
när faktura mottagits.
Finansiella tillgångar (med undantag för
kundfordringar som inte har en betydande finansieringskomponent) eller
finansiella skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde vid förvärvstidpunkten
med tillägg för transaktionskostnader för
alla finansiella instrument förutom de som
tillhör kategorin finansiella instrument
som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas exklusive
transaktionskostnader. En kundfordring
utan en betydande finansieringskomponent värderas till transaktionspriset.
Redovisning sker därefter beroende av
hur de har klassificerats enligt nedan.
KLASSIFICERING OCH
EFTERFÖLJANDE VÄRDERING
Finansiella tillgångar
Vid första redovisningstillfället klassificeras en finansiell tillgång som värderad
till: upplupet anskaffningsvärde; verkligt
värde via övrigt totalresultat – skuldinstrumentsinvestering; verkligt värde via övrigt
totalresultat – egetkapitalinvestering; eller
verkligt värde via resultatet. Klassificering beror på bolagets affärsmodell och
instrumentets karaktäristika, vilket påverkar
den efterföljande värderingen. Finansiella
tillgångar omklassificeras inte efter det första redovisningstillfället förutom om koncernen byter affärsmodell för förvaltningen
av de finansiella tillgångarna, i vilket fall
alla berörda finansiella tillgångar omklassificeras per den första dagen i den första
rapporteringsperioden efter förändringen
av affärsmodellen.

innehas i syfte att inkassera avtalsenliga
kassaflöden som endast utgör betalningar
av kapitalbelopp och ränta värderas till
upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras
med eventuella redovisade förväntade
kreditförluster. Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas i finansnettot
med tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultatet - Tillgångar som
inte uppfyller kriterierna för värdering till
upplupet anskaffningsvärde värderas till
verkligt värde via resultatet. Vinst eller
förlust på ett skuldinstrument som efter
första redovisningen värderas till verkligt
värde via resultatet och inte ingår i ett säkringsförhållande redovisas i finansnettot
när den uppstår. Ränteintäkter från dessa
finansiella tillgångar redovisas i finansnettot med tillämpning av effektivräntemetoden. Skuldinstrument omklassificeras
endast när koncernens affärsmodell för
hantering av dessa tillgångar ändras. Vinst
eller förlust på egetkapitalinstrument som
redovisas till verkligt värde via resultatet
redovisas i finansnettot. Utdelningar redovisas som intäkt i resultatet förutom om
det är tydligt att utdelningen representerar
återvinnande av del av kostnaden för
investeringen. Egetkapitalinstrument i
denna kategori avser andelar i andra företag än koncernföretag och intresseföretag
för Sveafastigheter.

Sveafastigheter har finansiella tillgångar
i värderingskategorierna värderade till
upplupet anskaffningsvärde och värderade till verkligt värde via resultaträkningen:

FINANSIELLA SKULDER
Finansiella skulder klassificeras som
värderade till upplupet anskaffningsvärde.
Sveafastigheter har endast finansiella skulder som omfattar till exempel upplåning,
leverantörsskulder, upplupna kostnader
för tjänster och varor som likvidregleras.
Finansiella skulder (räntebärande lån och
annan finansiering), med undantag för
korta skulder där ränteeffekten är oväsentlig, värderas initialt till verkligt värde och
därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden.
Leverantörsskulder och andra skulder
med kort förväntad löptid värderas utan
diskontering till nominellt belopp. Påföljande värdering av övriga finansiella skulder
sker till upplupet anskaffningsvärde med
effektivräntemetoden. Räntekostnader
och valutakursvinster och -förluster redovisas i resultatet. Vinster eller förluster vid
borttagning från redovisningen redovisas
också i resultatet.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde - Tillgångar som

Borttagande från balansräkningen
Koncernen tar bort en finansiell tillgång

Skuldinstrument är de instrument som
uppfyller definitionen av finansiell skuld
från emittentens perspektiv, såsom
kundfordringar och lånefordringar.
Egetkapitalinstrument är instrument som
uppfyller definitionen av eget kapital ur
emittentens perspektiv, vilket innebär instrument utan kontraktsmässig skyldighet
att betala och innebär en residual rätt i
emittentens nettotillgångar.
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från balansräkningen när de avtalsenliga
rättigheterna till kassaflödena från den
finansiella tillgången upphör eller om den
överför rätten att ta emot de avtalsenliga
kassaflödena genom en transaktion i
vilken i väsentlighet alla risker och fördelar
med ägarskapet har överförts eller i vilken
koncernen inte överför eller behåller i
väsentlighet alla de risker och fördelar med
ägarskap och den inte behåller kontrollen
över den finansiella tillgången. Koncernen
bokar bort en finansiell skuld från balansräkningen när de åtaganden som anges
i avtalet fullgörs, annulleras eller upphör.
Koncernen bokar också bort en finansiell
skuld när de avtalsenliga villkoren modifieras och kassaflödena från den modifierade
skulden är väsentligt annorlunda. I det fallet
redovisas en ny finansiell skuld till verkligt
värde baserat på de modifierade villkoren.
Kvittning
En finansiell tillgång och en finansiell
skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkning endast när
det föreligger en legal rätt att kvitta de
redovisade beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera
tillgången och reglera skulden.
Nedskrivning av finansiella tillgångar
IFRS 9 innebär att principerna för reservering för kreditförluster ska bygga på
en uppskattning av förväntade förluster.
Sveafastigheter redovisar reserver för
förväntade kreditförluster på finansiella
tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Förlustreserven för kundfordringar värderas till ett belopp motsvarande de förväntade kreditförlusterna för
under hela fordrans löptid oavsett om
kreditrisken ökat väsentligt eller inte.
Kundfordringarnas nedskrivningsbehov
fastställs utifrån historiska erfarenheter
av kundförluster på liknande fordringar.
Kreditförlusterna värderas som nuvärdet
av alla underskott i kassaflödena (dvs
skillnaden mellan kassaflödena i enlighet
med avtalet och det kassaflödet som
koncernen förväntar sig att erhålla). I
normalfallet skrivs kundfordringar ner
med 100 % vid 90 dagar efter förfallodatum eftersom detta enligt Sveafastigheters bedömning motsvarar den förväntade kreditförlusten vid denna tidpunkt.
Förlustreserven reducerar tillgångarnas
värde i balansräkningen. Estimerade
kreditförluster och tillhörande förlustreserver för finansiella tillgångar utvärderas
och justeras kvartalsbasis utifrån den
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aktuella situationen och koncernens
förväntan om framtida händelser. Koncernen har historiskt haft obetydliga
kreditförluster på fordringar.
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärden minskat med eventuell nedskrivning. Nedskrivningar för osäkra fordringar
redovisas i rörelsens kostnader.
En finansiell tillgångs redovisade bruttovärde skrivs bort när koncernen inte har
några rimliga förväntningar på att återvinna
en finansiell tillgång i sin helhet eller en
del av den. Koncernen gör individuella bedömningar avseende tidpunkt och belopp
för bortskrivning baserat på huruvida det
finns rimliga förväntningar på återvinning.
Koncernen har inte några förväntningar på
betydande återvinning av de bortskrivna
beloppen. Finansiella tillgångar som skrivits
bort kan emellertid fortfarande vara föremål
för verkställighetsåtgärder för att uppfylla
koncernens förfaranden för återvinning av
förfallna belopp.
KASSAFLÖDESANALYS
Indirekt metod tillämpas vid upprättande
av kassaflödesanalys. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar.
MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
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(1995:1554) och Rådet för finansiell
rapporterings rekommendation RFR 2,
Redovisning för juridisk person. Även Rådet för finansiell rapporterings uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas.
RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt
inom ramen för årsredovisningslagen
och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg
som ska göras i förhållande till IFRS.
Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas enligt
anskaffningsvärdemetoden. Förvärvsrelaterade kostnader för dotterbolag ingår
som en del i anskaffningsvärdet för andelar i koncernföretag. Det redovisade värdet för andelar i koncernföretag prövas
avseende eventuellt nedskrivningsbehov
då sådan indikation föreligger.
Koncernbidrag, utdelning
och aktieägartillskott
Bolaget redovisar koncernbidrag enligt alternativregeln vilket innebär att koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas
som bokslutsdispositioner. Anteciperad
utdelning redovisas som finansiell intäkt
hos mottagaren. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och
aktiveras i aktier och andelar hos givaren,

i den mån nedskrivning ej erfordras.
Erhållna aktieägartillskott redovisas som
en ökning av fritt eget kapital.
Finansiella instrument
Moderbolaget har valt att inte tillämpa
IFRS 9 för finansiella instrument. Delar av
principerna i IFRS 9 är dock ändå tillämpliga – såsom avseende nedskrivningar,
inbokning/bortbokning, kriterier för att
säkringsredovisning ska få tillämpas och
effektivräntemetoden för ränteintäkter
och räntekostnader.
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde
minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta
värdets princip. För finansiella tillgångar
som redovisas till upplupet anskaffningsvärde tillämpas IFRS 9:s nedskrivningsregler. Nedskrivningar på onoterade
aktieinnehav som inte utgör innehav i
dotterföretag, intresseföretag eller samarbetsarrangemang redovisas om nuvärdet
av förväntade framtida kassaflöden är
lägre än redovisat värde. Moderbolaget
har inga innehav i noterade aktier.
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Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta de finansiella rapporterna
i enlighet med IFRS kräver att styrelsen
och företagsledningen gör bedömningar
och uppskattningar samt gör antaganden
som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader. Uppskattningarna och
antagandena är baserade på historiska
erfarenheter och ett antal andra faktorer
som under rådande förhållanden synes
vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används
sedan för att bedöma redovisade värden
på tillgångar och skulder som inte annars
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna
och antagandena ses över regelbundet.

Fastigheter som ska utvecklas utgör projekt- och exploateringsfastigheter. Projektoch exploateringsfastigheter redovisas
som varulager enligt IAS 2 då avsikten är
att sälja fastigheterna efter färdigställande.
Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde.

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN
Uppskjutna skattefordringar och skulder
redovisas för temporära skillnader och för
outnyttjade underskottsavdrag. Värderingen av underskottsavdrag och koncernens
förmåga att utnyttja underskottsavdrag
baseras på ledningens uppskattningar
om framtida skattepliktiga inkomster.

AVGRÄNSNING MELLAN RÖRELSEFÖRVÄRV OCH TILLGÅNGSFÖRVÄRV
Vid förvärv av verksamheter görs en
bedömning av hur redovisning av förvärvet
ska ske baserat på följande kriterier;
förekomsten av anställda och komplexiteten i interna processer. Vidare beaktas
antalet verksamheter och förekomsten av
avtal med olika grader av komplexitet. Hög
förekomst enligt dessa kriterier innebär att
förvärvet klassificeras som ett rörelseförvärv och låg förekomst som ett tillgångsförvärv. Företagsledningen bedömer vid
varje enskilt förvärv vilka kriterier som är
uppfyllda. Under år 2018 och 2019 har
företagsledningen gjort bedömningen att
enbart tillgångsförvärv har genomförts.

KLASSIFICERING OCH VÄRDERING
AV PROJEKT-, EXPLOATERINGS OCH
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Vid förvärv av en fastighet görs en
bedömning om fastigheten ska utvecklas
eller användas som förvaltningsfastighet.
Bedömningen får påverkan på koncernens
resultat och finansiella ställning då hanteringen är olika redovisningsmässigt.

Förvaltningsfastigheter innehas däremot
i syfte att generera hyresintäkter och
värdestegringar. Värdering av förvaltningsfastigheter sker till verkligt värde med
värdeförändring via resultaträkningen.
Företagsledningen gör en individuell
bedömning av varje fastighet för att avgöra
om syftet är att utveckla och avyttra bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter,
eller om syftet är att äga fastigheterna
långsiktigt.
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Not 2
TILLÄGGSKÖPESKILLINGAR
VID TILLGÅNGSFÖRVÄRV
I vissa tillgångsförvärv förekommer
tilläggsköpeskillingar som ska utgå om
vissa händelser inträffar i framtiden.
Dessa tilläggsköpeskillingar redovisas när
den underliggande händelse som gör att
en tilläggsköpeskilling ska utgå inträffar.
Vid förvärv av fastighet, som ej utgör
rörelseförvärv, där det förekommer
villkorad köpeskilling, d v s hela eller delar
av köpeskillingen är villkorad av en eller
flera framtida händelser, redovisas den
villkorade köpeskillingen till det verkliga
värdet vid förvärvstillfället som en del av
fastighetens anskaffningsvärde. Motsvarande belopp redovisas som skuld.
Vid efterföljande redovisningstillfällen
redovisas skulden till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Om företagsledningen gör
ändrade antaganden om storleken på den
villkorade köpeskillingen justeras skuldens
redovisade värde. En ny beräkning av
det redovisade värdet sker genom att
beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden,
diskonterat med den ursprungliga effektiva
räntan. Den ursprungliga effektiva räntan
utgörs av den marginella låneräntan. Justeringar av skulden som är ett resultat av
ändrade bedömningar om den villkorade
tilläggsköpeskillingens storlek redovisas
som en justering av fastighetens anskaffningsvärde. Resterande likvid kommer
erläggas med ytterligare tilläggsköpeskillingar i takt med detaljplanens utvecklande
och erhållande av bygglov. Prissättningen
på tilläggsköpeskillingen beror på hur
mycket yta som blir byggbar.
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Not 3
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.
Med finansiella risker avses fluktuationer
i företagets resultat och kassaflöde till
följd av förändringar i till exempel räntenivåer. Bolaget utsätts framför allt för
likviditetsrisk, finansieringsrisk, ränterisk
och kreditrisk.
Bolagets finansiella risktagande och
ställning kan utläsas av bland annat nyckeltalen soliditet, räntetäckningsgrad och
belåningsgrad. I kreditavtalen med banker
och kreditinstitut finns covenanter för
dessa nyckeltal. Vid årets utgång var samtliga lånevillkor från kreditinstitut uppfyllda.

Finansiella risker, riskhantering
och finansiell kategoriindelning
LIKVIDITETSRISK
Med likviditetsrisk avses risken för att det
inte finns tillräcklig likviditet för att möta
kommande betalningsåtaganden och ha
tillräcklig betalningsberedskap för förutsedda och/eller oförutsedda utgifter. Tillgång behövs till likviditet för att finansiera
pågående projekt, drift av verksamheten
samt betala räntor och amorteringar. Interna likviditetsprognoser upprättas löpande,
där samtliga kassaflödespåverkande
poster analyseras i aggregerad form. Koncernens likviditet stäms av mot prognos
månadsvis. Likviditetsprognosen blickar
minst ett år framåt i tiden med syftet att
verifiera behovet av kapital. Kapitalbind-

ning utvärderas individuellt för respektive
projektfinansiering och synkroniseras med
respektive projekts löptid.
Per årsskiftet 2019 uppgick likviditeten till
437,0 mkr (122,4).
Nedan visas en löptidsanalys för
finansiella skulder. Tabellen innehåller
odiskonterade kassaflöden baserade på
avtalstidpunkt och inkluderar både ränta
och nominellt belopp.

Löptidsanalys 2019-12-31
2019-12-31
Mkr

Räntebärande skulder
Leasing

NOMINELLT BELOPP

TOTAL

0-1 ÅR

1-2 ÅR

2-3 ÅR

3-5 ÅR

1 094,8

1 064,1

59,4

17,6

987,1

–

2,1

2,1

0,8

–

–

1,3

Skulder till intresseföretag

15,0

15,0

15,0

–

–

–

Leverantörsskulder

83,5

83,5

83,5

–

–

–

1 195,3

1 164,6

158,6

17,6

987,1

1,3

NOMINELLT BELOPP

TOTAL

0-1 ÅR

1-2 ÅR

2-3 ÅR

3-5 ÅR

403,8

418,4

–

4,5

413,9

–

3,2

3,2

0,3

–

–

2,9

Summa

Löptidsanalys 2018-12-31
2018-12-31
Mkr

Räntebärande skulder
Leasing
Leverantörsskulder
Summa
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29,1

29,1

29,1

–

–

–

436,1

450,7

29,4

4,5

413,9

2,9
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Utöver de finansiella skulder vars odiskonterade kassaflöden presenteras i
ovanstående tabell innehar Sveafastigheter sex stycken tomträttsavtal vars årliga
tomträttsavgälder summerar till 1,5 mkr
odiskonterat. Dessa leasingavtal ses som
eviga ur Sveafastigheters perspektiv då
Sveafastigheter inte har någon rätt att
säga upp avtalen. Samtliga tomträttsavtal
kommer att omförhandlas inom tidsperioden 3-5 år vilket kommer att få en effekt
på tomträttsavgäldernas storlek.
Koncernen bedömer kapitalet på basis av
soliditeten. Detta nyckeltal beräknas som
eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen. Under 2019 var koncernens
strategi att upprätthålla en soliditet på minst
30 procent. Soliditeten per 31 december
2019 var 38 procent (26).
Verkligt värde på långfristiga räntebärande lån med ett nominellt belopp om 100
mkr och fast ränta om 6% beräknas till
104,9 mkr vid utgången av året.
Majoriteten av bankfinansieringen är
kopplad till olika enskilda projekt där
återbetalning av skuld kommer att ske i
samband med Sveafastigheters frånträde.
Av låneförfall under 2020 utgörs 261,9
mkr av säkerställda fastighetslån som
bedöms kunna refinansieras vid förfall.

FINANSIERINGSRISK
Med finansieringsrisk avses risken att
upptagande av nya lån eller annan finansiering av förvärv eller utveckling inte
kan erhållas, utökas och/eller förlängas
och/eller att detta endast kan ske till
ofördelaktiga villkor. Refinansieringsrisken
minskar genom att strukturerat och i god
tid starta refinansieringsprocessen samt
att arbeta mot fler banker och motparter.
KREDITRISK
Med kreditrisk menas risken för att en
kund eller motpart i ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sina åtaganden
gentemot bolaget/koncernen och
därigenom förorsakar bolaget/koncernen
en finansiell förlust. Hos Sveafastigheter
uppstår det huvudsakligen från koncernens kundfordringar. Den maximala kreditexponeringen motsvarar tillgångarnas
redovisade värde och uppgår till 579,9
mkr (172,5). Kreditrisken bland fordringar
för fastighetsförsäljningar bedöms vara
begränsad då risken att motparterna
inte skulle kunna fullgöra sina åtaganden
bedöms vara låg.

RÄNTERISK
Förändringar i marknadsräntan påverkar
koncernens upplåningskostnad. Ränterisk definieras som en icke påverkbar räntekostnadsökning. Ränterisk uttrycks som
kostnadsförändringen för de räntebärande skulderna, utryckt i kronor, om räntan
förändras med en (1) procentenhet.
Genomslaget på ränteintäkter och
räntekostnader under kommande
tolvmånadersperiod vid en ränteuppgång/-nedgång på 1 procentenhet på
balansdagen uppgår till +/- 2,1 mkr (2,5
mkr). Känslighetsanalysen grundar sig på
ett räntescenario som företagsledningen
anser rimligt möjligt under de kommande
12 månaderna samt att alla andra faktorer
förblir oförändrade.

Per årsskiftet uppgår förfallna fordringar
till 0,5 mkr (1,5). Bolaget är även exponerat för kreditrisk i den mån överskottslikviditet ska placeras. För upplysningar
kring reserver för osäkra kundfordringar,
se not 22.
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Finansiella instrument per kategori 2019-12-31
HIERARKI

FINANSIELLA TILLGÅNGAR/SKULDER
VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA
RESULTATRÄKNINGEN

UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

FINANSIELLA SKULDER
VÄRDERADE TILL UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

–

25,6

–

3

41,0

–

–

Andra långfristiga fordringar

–

18,1

–

Kundfordringar

–

2,7

–

Övriga fordringar

–

53,9

–

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

–

1,4

–

Tillgångar i balansräkningen
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Likvida medel

–

437,0

–

41,0

538,9

–

Långfristiga räntebärande skulder

–

–

1 019,6

Skulder till intresseföretag

–

–

15,0

Kortfristiga räntebärande skulder

–

–

22,3

Leverantörsskulder

–

–

83,5

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

–

–

3,1

Summa

–

–

1 143,5

Summa
Skulder i balansräkningen
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Finansiella instrument per kategori 2018-12-31
HIERARKI

FINANSIELLA TILLGÅNGAR/SKULDER
VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE VIA
RESULTATRÄKNINGEN

UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

FINANSIELLA SKULDER
VÄRDERADE TILL UPPLUPET
ANSKAFFNINGSVÄRDE

3

26,2

–

–

Andra långfristiga fordringar

–

14,8

–

Kundfordringar

–

4,1

–

Övriga fordringar

–

5,1

–

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

–

0,0

–

Tillgångar i balansräkningen
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Likvida medel

–

122,4

–

26,2

146,3

–

Långfristiga räntebärande skulder

–

–

398,4

Leverantörsskulder

–

–

29,1

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

–

–

0,6

Summa

–

–

428,2

SKULDER TILL KREDITINSTITUT OCH
ÖVRIGA EXTERNA MOTPARTER

ANDEL, %

GENOMSNITTLIG RÄNTA, %

2020

295

42%

2,9%

2021

100

14%

6,0%

2022

309

44%

2,2%

Summa

704

100%

2,8%

Summa
Skulder i balansräkningen

Ränteförfallostruktur 2019-12-31
ÅR, FÖRFALL, MKR

Lånekostnader om 2,3 mkr har aktiverats.
HANTERING AV KAPITAL
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga
att fortsätta sin verksamhet, detta för att
generera avkastning till aktieägarna och
nytta för andra intressenter. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan
koncernen förändra den utdelning som
betalas till aktieägarna, återbetala kapital
till aktieägarna, utfärda nya aktier eller
sälja tillgångar för att minska skulderna.

Det redovisade värdet av samtliga
finansiella tillgångar och skulder bedöms
inte avvika väsentligt från det verkliga
värdet. Kundfordringar, övriga fordringar,
likvida medel, leverantörsskulder samt
vissa övriga skulder har en kvarvarande
livslängd på mindre än 6 månader varför
det redovisade värdet anses reflektera
det verkliga värdet. Majoriteten av de
räntebärande banklånen löper med rörlig
ränta varvid det redovisade värdet anses
reflektera verkligt värde.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen avser ett
onoterat innehav i Sveafastigheter Hemvist
Holding AB. Innehavet värderas baserat på
transaktioner mellan två oberoende parter.
Verkligt värde för innehavet i Sveafastigheter Hemvist Holding AB har bedömts
enligt nivå 3 i verkligt värde-hierarkin då
värdet baseras på värdet av en transaktion
på en ej aktiv marknad.
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Not 4

Koncernens sammansättning

Sveafastigheter bedriver sin verksamhet via dotterbolag som
ägs direkt eller indirekt av Sveafastigheter Bostad Group AB.
För uppgifter om Sveafastigheter Bostad Group AB:s dotterbolag,
se not 32.

Se sammanställning av innehav utan bestämmande inflytande
nedan, resultatandel presenteras endast för de innehav som
bedöms vara av väsentlig karaktär.
Koncernen har 97 dotterföretag som bedöms vara väsentliga.
Samtliga företag ägs genom en majoritet av rösterna.

Innehav utan bestämmande inflytande
Dotterföretag med väsentliga innehav utan bestämmande inflytande.
DOTTERFÖRETAG

LAND

RÖRELSESEGMENT

INNEHAV UTAN BESTÄMMANDE INFLYTANDE
2019-12-31

2018-12-31

Sveafastigheter Bostad AB

Sverige

Bostadsproduktion

25%

25%

Sveafastigheter Utveckling AB

Sverige

Bostadsproduktion

22%

22%

Belatchew Fastigheter AB

Sverige

Bostadsproduktion

30%

30%

VR II Bostad AB

Sverige

Förvaltningsfastigheter

49,9%

49,9%

VR Bostad H1 AB

Sverige

Förvaltningsfastigheter

49%

–

Nordsten Fastigheter AB

Sverige

Förvaltningsfastigheter

25%

–

Sveafastigheter Utveckling är moderbolag i en underkoncern där Belatchew fastigheter
ingår. VR II Bostad AB är moderbolag i en underkoncern där VR Bostad H1 AB och Nordsten
Fastigheter AB ingår.
Nedan specificeras finansiell information i sammandrag enligt IFRS, inklusive justeringar
till verkligt värde och justeringar till koncernens redovisningsprinciper.

Mkr

VR II BOSTAD AB
2019

Nettoomsättning
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SVEAFASTIGHETER
UTVECKLING AB

2018

2019

SVEAFASTIGHETER
BOSTAD AB

2018

2019

2018

INDIVIDUELLT EJ
VÄSENTLIGT INNEHAV UTAN
BESTÄMMANDE INFLYTANDE
2019

2018

12,9

1,4

0,6

0,1

452,3

272,3

–

–

Resultat efter skatt

100,0

-1,0

-3,0

-1,8

52,8

35,1

12,9

–

Resultat hänförligt till innehav
utan bestämmande inflytande

-74,9

0,5

0,4

0,2

-11,5

-7,7

-8,5

–

Summa totalresultat

25,1

-0,5

-2,6

-1,5

41,3

27,4

4,4

–

Hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande

74,9

-0,5

-0,4

-0,2

11,5

7,7

8,5

–

Anläggningstillgångar

288,3

-1,8

-112,1

-93,7

73,0

-0,3

132,6

–

Omsättningstillgångar

140,8

2,8

70,6

45,5

698,2

515,3

227,0

–

Kortfristiga skulder

-31,4

-1,0

-0,9

-4,3

-79,7

-394,6

-89,4

–

Långfristiga skulder

-198,6

-1,0

-13,8

-

-632,6

-51,7

-198,0

–

Nettotillgångar

199,2

-1,0

-56,2

-52,5

58,9

68,7

72,2

–

Hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande

149,0

-0,5

0,9

1,4

12,8

14,9

67,3

–

Utdelning till innehav utan
bestämmande inflytande

–

–

–

–

-12,1

–

–

–
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Not 5

Segmentsrapport
Beslut om finansiering, affärsplan och operativa åtgärder fattas av
koncernledningen med utgångspunkt i koncernens huvudsakliga
rörelsesegment. Sveafastigheters verksamhet bedöms bestå av
tre huvudsakliga segment: Bostadsproduktion, Förvaltning och
produktion av Samhällsfastigheter.
Segmenten identifieras baserat på vilket syfte som ligger till
grund för innehavet av tillgångarna samt vilken slutanvändare tillgången har. För produktionssegmenten är syftet att uppföra och
sälja projekt. Förvaltningssegmentet syftar till långsiktigt ägande
och förvaltning av förvaltningsfastigheter.

PRODUKTION
SAMHÄLLSFASTIGHETER

811,3
0,9
-714,5

Bruttoresultat
Central administration

Produktionssegmenten producerar och säljer bostäder och
samhällsfastigheter, exempelvis seniorboenden. Förvaltningssegmentet äger och förvaltar befintliga fastigheter.
Intäkter från Sveafastigheters största kund, verksam inom
pensionsförvaltning, överstiger enskilt 95 procent (97) av
Sveafastigheters totala intäkter och berör bostadsproduktionssegmentet.
För mer information om redovisningsprinciper, se not
1- Redovisningsprinciper.

FÖRVALTNING

KONCERNELMINERINGAR

SUMMA
RÖRELSESEGMENT

SKILLNAD
I REDOVISNINGSPRINCIPER

KONCERNEN

–

24,2

-11,9

823,7

-359,3

464,4

–

0,5

-1,4

–

–

-10,2

6,8

-717,9

308,8

-409,1

97,7

–

14,6

-6,5

105,8

-50,5

55,3

-11,0

0,0

-20,7

1,1

-30,4

–

-30,4

–

–

–

–

–

–

–

5,9

–

–

-5,6

0,3

–

0,3

93,0

0,0

-6,2

-11,0

75,6

-50,5

25,1

Värdeförändring förvaltningsfastigheter, realiserad

–

–

53,0

–

53,0

–

53,0

Värdeförändring förvaltningsfastigheter, orealiserad

–

–

76,8

-44,6

32,0

–

32,0

93,0

0,0

123,7

-55,5

160,7

-50,5

110,3

BOSTADSPRODUKTION

MKR

Resultaträkning, 2019
Rörelsens intäkter
och kostnader
Nettoomsättning, extern1
Nettoomsättning, intern
Produktions- och
driftkostnader

Övriga intäkter
Andel i intresseföretags
resultat1
Rörelseresultat före
värdeförändring

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

–

4,1

–

0,0

0,4

4,5

–

4,5

Finansiella kostnader

-5,6

–

-3,2

4,3

-4,5

–

-4,5

Resultat före skatt

91,0

0,0

120,6

-50,8

160,7

-50,5

110,3

I slutet av 2019 förvärvades en underkoncern inom bostadsproduktionssegmentet innehållandes
ett delägarskap (intressebolag) i ett pågående bostadsprojekt, Linnéstaden. Segmentsrapporten innehåller elimineringar hänförliga till förvärvet.

1) 
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MKR

BOSTADSPRODUKTION

PRODUKTION
SAMHÄLLSFASTIGHETER

FÖRVALTNING

KONCERNELMINERINGAR

SUMMA
RÖRELSESEGMENT

SKILLNAD I
REDOVISNINGSPRINCIPER

KONCERNEN

565,8

Balansräkning, 2019-12-31
Anläggningstillgångar2
Finansiella tillgångar
Projektoch exploateringsfastigheter
Omsättningstillgångar

1,7

–

564,1

565,8

–

90,2

–

3,4

25,1

118,7

–

118,7

773,9

1,0

5,9

58,3

839,1

-54,5

784,6

144,0

0,2

154,7

198,4

497,3

–

497,3

1 009,8

1,2

728,0

281,9

2 020,9

-54,5

1 966,4

Eget kapital

227,2

0,1

346,1

229,1

802,5

-54,5

748,0

Avsättningar och
långfristiga skulder

696,3

–

322,0

17,1

1 035,4

–

1 035,4

Summa tillgångar

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Belåningsgrad

86,3

1,1

60,0

35,7

183,0

–

183,0

1 009,8

1,2

728,0

281,9

2 020,9

-54,5

1 966,4

83%

57%

70%

Samtliga förvaltningsfastigheter är förvärvade under 2019. Övriga anläggningstillgångar
avser maskiner och inventarier vilka nyttjas i segmenten.

2) 

Väsentliga icke-kassaflödespåerkande poster utgörs av orealiserade värdeförändringar
på förvaltningfastigheter.

3) 
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BOSTADSPRODUKTION

MKR

KONCERNELMINERINGAR

SUMMA
RÖRELSESEGMENT

SKILLNAD I
REDOVISNINGSPRINCIPER

KONCERNEN

-198,2

271,7

Resultaträkning, 2018
Rörelsens intäkter
och kostnader
Nettoomsättning, extern

470,0

–

470,0

Nettoomsättning, intern

0,6

-0,6

–

-399,2

-4,0

-403,2

-173,7

-229,5

71,4

-4,6

66,8

24,6

42,2

Produktions- och
driftkostnader
Bruttoresultat

–

Central administration

-12,1

-1,5

-13,6

–

-13,6

Rörelseresultat

59,3

-6,2

53,1

-24,6

28,6

3,2

0,0

3,3

–

3,3

Finansiella kostnader

Finansiella intäkter

-6,0

-0,0

-6,0

–

-6,0

Resultat före skatt

56,5

-6,1

50,4

-24,6

25,8

Balansräkning, 2018-12-31
Anläggningstillgångar

2,4

1,3

3,4

–

3,4

Finansiella tillgångar

40,7

0,2

40,9

–

40,9

551,7

–

551,7

-29,1

522,6

Projektoch exploateringsfastigheter
Omsättningstillgångar

54,1

79,0

133,1

–

133,1

648,9

80,2

729,1

-29,1

700,1

Eget kapital

182,4

26,0

208,4

-29,1

179,4

Avsättningar och långfristiga
skulder

415,2

1,0

416,2

–

416,2

51,2

53,2

104,5

–

104,5

648,2

80,2

729,1

-29,1

700,1

Summa tillgångar

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Belåningsgrad

75%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER

75%
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Nettoomsättning

Intäkt från försäljning av projekt erhålls i samband med projektavslut och frånträde. Efter försäljning och frånträde av bostadsprojekt har Sveafastigheter ett förvaltningsavtal med köparen.
Förvaltningsavtalet faktureras och intäktsredovisas löpande under avtalstiden. Vid försäljning av outvecklade fastigheter erhålls
vanligen hela köpeskillingen i samband med frånträde. Övriga

intäkter, såsom hyra och fakturering till projekten, redovisas och
faktureras löpande.
Hyres- och serviceintäkter hänför sig till förvaltningssegmentet,
viss överlappning kan dock ske inför överlämning av bostadsprojekten då inflyttning sker före Sveafastigheters frånträde.

5.1 Nettoomsättning
Mkr

KONCERNEN
2019

Hyres- och serviceintäkter
Förvaltningsintäkter
Intäkter projektförsäljning
Övriga intäkter
Summa

MODERBOLAGET
2018

2019

2018

18,0

3,4

–

–

4,7

0,9

–

–

439,2

266,1

–

–

2,5

1,3

0,0

–

464,4

271,7

0,0

–

5.2 Redovisningstidpunkt
Mkr

KONCERNEN
2019

2018

2019

2018

Försäljning projektfastigheter

439,2

266,1

–

–

Summa intäkter redovisade
vid en tidpunkt

439,2

266,1

–

–

Hyresintäkter

18,0

3,4

–

–

Förvaltningsintäkter

4,7

0,9

–

–

Övriga rörelseintäkter

2,5

1,3

0,0

–

25,2

5,6

0,0

–

464,4

271,7

0,0

–

Summa intäkter
redovisade över tid
Summa intäkter
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Leasingavtal där företaget är leasegivare
Hyresavtalen i bolaget är ur ett redovisningsperspektiv att
betrakta som operationella leasingavtal. Avtalen avser uthyrning
av lokaler och bostäder. Nedan anges avtalade framtida minimileaseavgifter inom respektive intervall.

inte överför de betydande risker och förmåner som är förknippade
med ägandet av den underliggande tillgången.
Nedan presenteras en löptidsanalys av leasingavgifter, vilken
visar de odiskonterade leasingavgifterna som ska mottas efter
balansdagen.

Koncernen hyr ut förvaltningsfastigheter. Koncernen klassificerar
dessa leasingavtal som operationella eftersom leasingavtalen

Mkr

2019-12-31
KONTRAKTSÅRSHYRA

ANDEL

ANTAL KONTRAKT

568,0

Inom ett år

38,6

9%

Mellan ett och två år

51,3

11%

572,0

Mellan två och tre år

75,2

17%

572,0

Mellan tre och fyra år

75,3

17%

570,0

Mellan fyra och fem år

93,9

21%

570,0

114,7

26%

570,0

449,0

100%

Senare än fem år
Summa odiskonterade leasingavgifter

Mkr

2018-12-31
KONTRAKTSÅRSHYRA

ANDEL

ANTAL KONTRAKT

Inom ett år

0,2

33%

2

Mellan ett och två år

0,2

33%

2
2

Mellan två och tre år

0,2

33%

Mellan tre och fyra år

–

–

–

Mellan fyra och fem år

–

–

–

Senare än fem år
Summa odiskonterade leasingavgifter

–

–

–

0,6

100%

–

Summan av hyres- och serviceintäkter som ingår i koncernens resultaträkning uppgår till 18,0 (3,4) mkr.
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Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernens materiella anläggningstillgångar utgörs både av ägda och av leasade tillgångar.
Mkr

Materiella anläggningstillgångar som ägs
Nyttjanderättstillgångar, ej förvaltningsfastighet

2019

2018

0,3

0,2

13,5

3,2

13,9

3,4

Sveafastigheter leasar flera typer av tillgångar så som tomträtter, kontor, parkeringsplatser
och bilar. Inga leasingavtal innehåller kovenanter eller andra begränsningar utöver säkerheten i den leasade tillgången.

Nyttjanderättstillgång
Mkr

KONTOR/PARKERING

TOMTRÄTTER

FORDON

TOTALT

Ingående balans 2018-01-01

2,0

25,8

1,2

29,0

Nyanskaffning

1,2

20,6

–

21,9

Avskrivningar under året

-1,0

-

-0,2

-1,2

Utgående balans 31 december 2018

2,2

46,5

1,0

49,7

Nyanskaffning

0,0

11,5

0,2

11,7

–

-14,4

-0,2

-14,6

-1,0

-

-0,2

-1,2

1,2

43,6

0,9

45,6

Försäljning
Avskrivningar under året
Utgående balans 31 december 2019

Leasingskulder
Mkr

2019

2018

Leasingskulder som ingår i balansräkningen
Kortfristiga leasingskulder

0,8

0,3

Långfristiga leasingskulder

44,8

49,4

45,6

49,7

För löptidsanalys av leasingskulderna, se not 3- Finansiella risker, riskhantering
och kategoriindelning i avsnittet om likviditetsrisk.
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Belopp redovisade i resultatet
Mkr

2019

2018

Ränta på leasingskulder

-0,7

-0,4

Avskrivningar

-1,2

-1,2

Mkr

2019

2018

Summa kassautflöden hänförliga till leasingavtal

-2,2

-1,6

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden

Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp som betalas för
variabla leasingavgifter, korttidsleasing och leasar av lågt värde.
Kassaflöde hänförligt korttidsleasar och leasar av lågt värde bedöms uppgå till en oväsentlig storlek och redogörs således inte
för på egen rad i ovan tabell. Koncernen kostnadsför korttidsleasar och leasar av lågt värde.
Fastighetsleasing
Koncernen leasar sina kontorslokaler. Leasingavtalen för
kontorslokaler har normalt en löptid på tre år. Vissa leasingavtal
innehåller en option att vid leasingperiodens slut förnya leasingavtalet med ytterligare en period med samma löptid.
Vissa leasingavtal innehåller leasingavgifter som baseras på
förändringar i lokala prisindex. Dessa belopp fastställs årligen.
Förlängningsoptioner
Vissa leasingavtal innehåller förlängningsoptioner respektive termineringsoptioner som Koncernen kan utnyttja respektive inte
utnyttja upp till ett år innan utgången av den icke-uppsägningsbara leasingperioden. När det är praktiskt försöker Koncernen att
inkludera sådana optioner i nya leasingavtal eftersom det bidrar
till operativ flexibilitet. Optionerna kan endast utnyttjas av Koncernen, inte av leasegivaren. Huruvida det är rimligt säkert att en
förlängningsoption kommer att utnyttjas eller ej fastställs på leasingavtalets inledningsdatum. Koncernen omprövar huruvida det
är rimligt säkert att en förlängningsoption kommer att utnyttjas
eller ej om det sker en viktig händelse eller betydande förändringar i omständigheter som ligger inom Koncernens kontroll.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER
LOREM IPSUM

Koncernens hyresavtal för kontorslokaler består i huvudsak av ej
uppsägningsbara perioder om tre år, som förlängs med ytterligare
perioder om tre år om Koncernen inte säger upp avtalet med 9
till 12 månaders uppsägningstid. För kontor bedömer Koncernen i
majoriteten av fallen att det inte är rimligt säkert att avtalen kommer
att förlängas bortom den första perioden – d v s leasingperioden
bedöms vanligen till en period. Redovisad leasingskuld för dessa
avtal uppgår till 1,2 mkr.
Tomträtter
Koncernen äger inte marken i alla projekt och förvaltningfastigheter.
I dessa fall är tomträttsavtal träffade med vederbörande kommun.
Tomträttsavgälder inkluderas i leasingskulden och bedöms
ha en evig leasingperiod.
Övriga leasingavtal
Koncernen leasar fordon och utrustning med leasingperioder
på tre till fem år. I vissa fall har Koncernen en möjlighet att köpa
tillgången vid leasingperiodens slut. I andra fall garanterar Koncernen den leasade tillgångens restvärde vid leasingperiodens slut.
Förlängningsoptioner förekommer endast i oväsentlig omfattning.
Koncernen övervakar användningen av dessa fordon och utrustningar och omprövar de uppskattade restvärdesgarantierna vid
varje balansdag för att omvärdera leasingskulden och nyttjanderättstillgången. Den 31 december 2019 uppskattar Koncernen att
restvärdesgarantier uppgår till 0,4 mkr.
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Upplysning om revisionsarvode

Revisionsuppdraget avser granskning av årsredovisning och bokföring samt förvaltningen av bolaget. Utöver revisorernas standarduppdrag ingår även uppgifter
så som transaktionsrådgivning samt konsultation rörande hållbarhetsredovisning.
Mkr

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019

2018

2019

2018

Revisionsuppdrag

-1,9

-1,3

-0,2

0,0

Revisionsuppdrag utöver
revisionsverksamhet

-0,9

–

-0,7

–

Summa

-2,8

-1,3

-0,9

0,0

ERNST & YOUNG

Not 10

Ersättningar till anställda

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader
Mkr

KONCERNEN
2019

2018

Styrelse och ledning

Övriga anställda

Styrelse och ledning

Övriga anställda

-4,3

Löner och andra ersättningar

-8,0

-6,0

-5,8

Sociala kostnader

-2,7

-3,0

-1,8

-2,1

Pensionskostnader inklusive
särskild löneskatt

-1,6

-1,0

-2,1

-0,2

-12,3

-10,0

-9,7

-6,6

Summa

Moderbolaget har inga anställda och inga styrelsearvoden utgår.

Medelantal anställda
KONCERNEN
2019

2018

17

14

Medelantal anställda
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Könsfördelning i styrelse och företagsledning
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019

2018

2019

2018

Styrelsen

7

4

7

4

(varav män)

7

4

7

4

13

11

–

–

9

7

–

–

Ledande
befattningshavare
(varav män)

Pension
FÖRMÅNSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda
pensionsåtaganden för ålders- och familjepension genom en
försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell
rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som
finansieras genom försäkring i Alecta är detta en förmånsbestämd
plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2019
har bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa
sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit möjlig
att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP
2 som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför
som en avgiftsbestämd plan. Premien för den förmånsbestämda
ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland
annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad
återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till
0,6 mkr (2019 0,6 mkr). Koncernens andel av de sammanlagda
avgifterna till planen och koncernens andel av det totala antalet
aktiva medlemmar i planen uppgåt till 0,0029 respektive 0,00138
procent (2018: 0,00301 respektive 0,00111 procent). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt
Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte
överensstämmer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån
ska normalt tillåtas variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas
kollektiva konsolideringsprocent understiger 125 procent eller
överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfta att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet.
Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade
priset för nyteckning och utökning av befintliga förmåner. Vid hög
konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiereduktioner. Vid
utgången av 2019 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 procent (2018: 142 procent)
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Premierna till Alecta fastställs genom antaganden om ränta,
livslängd, driftskostnader och avkastningsskatt och är beräknad
så att betalning av konstant premie till pensionstidpunkten räcker
för hela målförmånen, som baseras på den försäkrades nuvarande pensionsmedförande lön, då ska vara intjänad. Det saknas
ett fastställt regelverk för hur underskott som kan uppkomma
ska hanteras, men i första hand ska förluster täckas av Alectas
kollektiva konsolideringskapital, och leder således inte till ökade
kostnader genom höjda avtalade premier. Det saknas även regelverk för hur eventuella överskott eller underskott ska fördelas vid
avveckling av planen eller företags utträde ut planen.
AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
I Sverige har koncernen avgiftsbestämda pensionsplaner
för arbetare som helt bekostas av företagen.
Betalning till dessa planer sker löpande enligt reglerna
i respektive plan.
Mkr

2019

2018

Koncernen
Kostnader för avgiftsbestämda planer1

-2,6

-2,0

–

–

Moderbolaget
Kostnader för avgiftsbestämda planer
Häri ingår 0,6 mkr (0,6 mkr) avseende ITP-plan
finansierad i Alecta, se ovan.

1) 
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Mkr

Produktions- och driftkostnader
Central adminstration
Summa
Mkr

Produktion
Driftkostnader
förvaltningsfastigheter
Personalkostnader

Rörelsens kostnader
fördelade på kostnadsslag
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019

2018

-409,1

-229,5

–

–

-61,7

-36,9

-8,3

-1,1

-470,8

-266,4

-8,3

-1,1

KONCERNEN

2019

MODERBOLAGET

2019

2018

2019

2018

-403,6

-227,8

–

–

-5,5

-1,7

–

–
–

-23,3

-17,2

–

Av -och nedskrivningar

-1,3

-1,3

–

–

Övriga rörelsekostnader

-37,1

-18,4

-8,3

-1,1

-470,8

-266,4

-8,3

-1,1

Summa

Central administration omfattar personalkostnader, not 10, av- och nedskrivningar
samt övriga rörelsekostnader så som revisions-, not 9, och redovisningskostnader,
externa konsulttjänster och resekostnader. I produktionskostnader ingår inköpt
material, kostnader för underentreprenad, kostnader för konsulttjänster och övriga
produktionskostnader.
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Not 12

Finansiella intäkter
Mkr

KONCERNEN

Ränteintäkter

MODERBOLAGET

2019

2018

2019

2018

0,0

1,2

0,0

1,1

Ränteintäkter, koncernföretag

–

–

0,1

–

Utdelning från koncernföretag

–

–

1,7

36,3
–

Utdelning från externa innehav

1,1

0,2

–

Värdeförändring externa innehav

2,3

3,0

–

–

Nedskrivning andelar i koncernföretag

–

–

–

-4,0

4,5

3,3

2,9

32,3

Summa

Ränteintäkter är hänförliga till fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde.

Not 13

Finansiella kostnader
Mkr

KONCERNEN
2019

MODERBOLAGET
2018

2019

2018

Räntekostnader

-3,8

-5,6

–

–

Ränta leasingskuld

-0,7

-0,4

–

–

Övriga finansiella kostnader

0,0

–

–

–

Summa

-4,5

-6,0

–

–

Räntekostnader är hänförliga till skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
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Not 14

Skatt

Redovisat i resultaträkning
Mkr

KONCERNEN
2019

MODERBOLAGET
2018

2019

2018

Aktuell skattekostnad (-)
Årets skattekostnad/ -intäkt

-0,6

–

–

–

-0,6

–

–

–

Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-15,9

-0,3

–

–

Uppskjuten skatt till följd av förändringar av
skattesatser och ändrade skatteregler

0,1

–

–

–

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i underskottsavdrag

2,9

–

–

–

Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i kvarstående negativt räntenetto

0,7

–

–

–

-12,2

-0,3

–

–

-12,8

-0,3

–

–

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen

Avstämning av effektiv skatt
Mkr

KONCERNEN
2019

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

110,3
21,4%

-23,6

25,8
22,0%

-5,7

Ej avdragsgilla kostnader

-8,3%

-9,1

-3,5%

-0,9

Ej skattepliktiga intäkter

38,8%

42,8

32,2%

8,3

Resultat från andelar i intresseföretag

0,3%

0,3

0,2%

0,1

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt

-7,0%

-7,7

-8,2%

-2,1

Ökning av kvarstående negativt räntenetto utan
motsvarande aktivering av uppskjuten skatt

-18,5%

-20,4

0,0%

–

Skatteeffekt aktiverade underskottsavdrag

3,4%

3,7

0,0%

–

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag

0,6%

0,7

0,0%

0,0

Effekt av ändrade skattesatser/skatteregler

0,1%

0,1

0,0%

–

Övrigt

0,3%

0,3

0,0%

–

-11,6%

-12,8

-1,2%

-0,3

Redovisad effektiv skatt
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Mkr

MODERBOLAGET
2019

Resultat före skatt

2018

-5,4

31,2

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget

21,4%

1,2

22,0%

-6,9

Ej avdragsgilla kostnader

0,0%

0,0

-2,8%

-0,9

Ej skattepliktiga intäkter

-6,5%

0,4

25,6%

8,0

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt

27,9%

-1,5

-0,8%

-0,2

0%

–

0%

–

Redovisad effektiv skatt

Skattekostnaden avviker från 21,4 (22) procent beroende på att vissa redovisade intäkter
(främst försäljning av bolag) ej är skattepliktiga och på att uppskjuten skatt ej redovisas
på samtliga underskottsavdrag. Underskottsavdrag utgörs av tidigare års skattemässiga
förluster. Förlusterna, som inte är tidsbegränsade, rullas vidare till nästkommande år och
nyttjas genom kvittning mot framtida skattemässiga vinster. Från och med 2021 sänks
bolagsskatten ytterligare till 20,6 procent.

Uppskjuten skatt
Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Uppskjuten skattefordran hänförlig till skattemässiga underskott

3,7

–

Uppskjuten skattefordran hänförlig till förväntade kreditförluster

0,3

–

Uppskjuten skattefordran hänförlig till leasingskuld

0,0

0,0

Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad mellan
redovisat och skattemässigt värde på byggnader uppkommen efter förvärv

14,4

–

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till aktiverade kostnader
Summa

0,5

0,6

10,9

0,6

Totalt underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skattefordran uppgår
till 145,2 mkr (20,4), vilket motsvarar en uppskjuten skattefordran om 31,1 mkr (4,4) vid en
skattesats om 21,4 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019

85

Not 15

Resultat per aktie
MODERBOLAGET
2019

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, mkr

18,9

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier, st

401 063

74 676

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning, st

401 063

74 676

Antal utestående aktier på balansdagen, st

13 220 982

98 950

Resultat per aktie före utspädningseffekter, kr

16,5

253,7

Resultat per aktie efter utspädningseffekter, kr

16,5

253,7

Not 16

Maskiner och inventarier

Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

0,4

0,2

Inköp

0,2

0,1

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0,5

0,4

Ingående avskrivningar enligt plan

-0,1

-0,1

Årets avskrivningar enligt plan

-0,1

-0,1

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

-0,2

-0,1

0,3

0,2

Utgående planenligt restvärde
Till utgående balans tillkommer 0,9 (1,0) mkr hänförliga till nyttjanderättstillgångar
klassificerade som maskiner och inventarier under IFRS 16.
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Not 17

Förvaltningsfastigheter
KONCERNEN

2019-12-31
FASTIGHET SOM
ÄGS AV KONCERNEN

2018-12-31
NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNG

FASTIGHET SOM ÄGS
AV KONCERNEN

NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNG

Ingående verkligt värde

–

–

–

–

Utgående verkligt värde

552,0

11,5

–

–

Koncernen
Avstämning av ingående och utgående balans
Mkr

2019
FASTIGHETER SOM ÄGS
AV KONCERNEN

NYTTJANDERÄTTSTILLGÅNG

677,8

11,5

4,0

–

-215,0

–

85,2

–

552,0

11,5

32,1

–

Anskaffningsvärde förvaltningsfastigheter, tillgångsförvärv
Investeringar
Verkligt värde sålda förvaltningsfastigheter
Värdeförändringar redovisade i resultatet
Verkligt värde vid årets slut
Värdeförändringar hänförliga till fastigheter som innehas vid
årets slut

Annan påverkan på periodens resultat än från värdeförändringar
Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Hyresintäkter

18,0

3,4

Direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som genererat hyresintäkter under
perioden (drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och tomträttsavgäld)

-5,5

-1,7
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Verkliga värden är för samtliga förvaltningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligtvärdehierarkin. Verkligt värde har bedömts
av externa, oberoende fastighetsvärderare, med relevanta, professionella kvalifikationer och med erfarenhet av området samt
kategori av fastigheter som värderats. Den oberoende värderaren
tillhandahåller koncernen värderingar på årlig basis. Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligtvärdemetoden. Ingen skillnad
föreligger mellan verkligt värde och hantering i redovisningen.
Alla förvaltningsfastigheter har värderats av externa oberoende
värderare från Forum under sista kvartalet 2019. Förvaltningsfastigheter redovisas i enlighet med IFRS till verkligt värde. I normalfallet används en kassaflödesmodell där driftsöverskotten minus
återstående investeringar nuvärdeberäknas under en fem- eller
tioårig kalkylperiod för att fastställa verkligt värde. Kalkylräntan
utgör ett nominellt räntekrav på totalt kapital före skatt. Räntekravet är baserat på bedömningar av marknadens förräntningskrav
för likartade objekt. Kalkylräntan för förvaltningsfastigheterna

ligger i ett intervall mellan 4,6 procent till 9,7 procent och det
viktade genomsnittet uppgår till 6,3 procent. Direktavkastningskravet i genomförda värderingar ligger inom intervallet 2,6 – 7,5
procent och det viktade genomsnittet uppgår till 4,3 procent.
En individuell bedömning görs av hyresnivåerna samt hyresutvecklingen. För uthyrda lokaler används en bedömd marknadshyra i kassaflödeskalkylerna efter hyreskontraktets utgång.
Bedömning görs av marknadshyror, framtida normaliserade driftkostnader, investeringar, vakanser med mera. Drift- och underhållskostnader baseras på historiska utfall samt på budgetsiffror
och statistik över likartade fastigheter. Förvaltningsfastigheter
under uppförande värderas utifrån färdigt projekt med avdrag
för kvarstående investeringar. Beroende på i vilken fas projektet
befinner sig finns ett riskpåslag. I värderingarna har ett långsiktigt
inflationsantagande om 2,0 procent använts.

Känslighetsanalys
PARAMETER

ÄNDRING INDATA
ENHET

VÄRDEFÖRÄNDRING
ANTAL

TKR

Marknadshyra lokaler

%

10

12 090

2%

Vakansgrad

%-enheter

10

-88 521

-17%
-4%

Drift och underhåll

%

10

-19 421

Inflation

%-enheter

1

41 455

8%

Kalkylränta & direktavkastning

%-enheter

1

-107 654

-21%

Kalkylränta & direktavkastning

%-enheter

-1

201 624

38%

INDATA
VIKTAT GENOMSNITT

2019-12-31

Förväntad hyra/kvm

985

Förväntad driftkostnad/kvm

88

%

-389

Förväntat driftnetto/kvm

596

Förväntad inflation, %

2,0

Direktavkastning restvärde, %

4,3

Kalkylränta för skattning av restvärde, %

6,3
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Not 18

Andelar i intresseföretag
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärde

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

–

–

–

–

29,9

–

–

–

0,3

–

–

–

Avyttring

-0,3

–

–

–

Utgående redovisat värde

29,9

–

–

–

ORG.NR

SÄTE

KAPITALANDEL I PROCENT

REDOVISAT VÄRDE

8606-9167-5851-3644

Luxemburg

40%

25,0

559003-7304

Kalmar

50%

4,9

Förvärv
Årets andel av intressebolags resultat

Koncernen
FÖRETAGETS NAMN

Marnix Luxembourg Holding S.a.r.l.
PPE Holding AB

Marnix Luxemburg Holding S.a.r.l. avyttrade alla sitt indirekta
innehav i ett fastighetsbestånd i Bryssel under 2019. I transaktionen ingår klausuler om framtida tilläggsköpeskillingar
och hyresgarantier för tre vakanta lokaler, samt åtaganden om
renoveringar för nyligen uthyrda lokaler. Beroende på lokalernas

uthyrningsgrad kommer en tilläggsköpeskiling att utbetalas till
tidigare aktieägare. Den nuvarande sannolika storleken på denna
tilläggsköpeskilling är 34 mkr. Uthyrningen är pågående, om än
långt framskriden för alla tre lokalerna. Bedömningen är att de
kommer att hyras ut under första halvåret 2020.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Mkr

Not 19
KONCERNEN

Ingående verkligt värde

2019-12-31

2018-12-31

26,2

15,2

Förvärv YVA Holding 9,9%

0,1

–

Aktieägartillskott Hemvist

12,5

8,0

Värdeförändring Hemvist
Utgående redovisat värde

Andra långfristiga värdepappersinnehav i koncernen avser Sveafastigheter Bostad ABs ägande av 1 000 preferensaktier i Sveafastigheter Hemvist Holding AB. Andelarna värderas till verkligt värde
och består av tillskjutet kapital, årlig avkastning samt resultatandel
hänförlig till innehavet i Hemvistkoncernen.
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2,3

3,0

41,0

26,2

Värdeförändring under året är hänförlig till värdeförändring på
underliggande tillgångar i Sveafastigheter Hemvist Holding AB.
Verkligt värde för innehavet i Sveafastigheter Hemvist Holding
AB har bedömts enligt nivå 3 i verkligt värde-hierarkin då värdet
baseras på andra indata än noterade priser.
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Not 20
Mkr

Fordran fastighetsförsäljning
Skattefordran
Fordran intressebolag
Depositioner
Summa

Andra långfristiga fordringar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

14,8

14,5

8,0

–

3,4

–

–

–

25,6

–

–

–

0,2

0,2

–

–

43,9

14,8

8,0

–

Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

14,8

14,5

Fordran fastighetsförsäljning
Ingående balans
Skattefordran

3,4

–

Avgående till övriga fordringar

25,8

0,2

Utgående balans

43,9

14,8

Motparter är främst svenska institutioner eller andra välrenommerade samarbetspartners.
Fordringar på köpare förfaller vanligen till betalning i samband med att fastigheten är
färdigbyggd och projektöverlämning sker.

Not 21

Projekt- och exploateringsfastigheter

Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Ingående värde

522,6

367,0

Nyanskaffningar

613,9

270,0

Pågående ackvisition
Omklassificeringar, mark och tomträtter
Försäljning
Summa

39,1

1,0

6,2

107,7

-397,2

-223,1

784,6

522,6

Räntekostander hänförliga till byggnadskreditiv om 3,4 mkr har aktiverats i pågående projekt.
Definitioner

90

Förvaltning

Förvaltningsobjekt där slutbesked erhållits

Byggstartat/pågående produktion

Projekt där entreprenadavtal tecknats, bygglov beviljats och startbesked erhållits

Projektutveckling

Projekt där kommunalt beslut om markanvisning fattats eller förvärvsavtal tecknats

SVEAFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER

Not 22

Kundfordringar
Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Kundfordningar brutto

2,7

4,1

Utgående redovisat värde

2,7

4,1

Ej förfallna kundfordringar

2,2

2,4

Förfallna < 30 dagar

0,2

–

Förfallna 31 - 90 dagar

0,3

1,7

Förfallna > 91 dagar

0,0

–

Summa ej nedskrivna kundfordringar

2,7

4,1

Åldersfördelade kundfordringar

Not 23

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Mkr

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda kostnader

1,5

0,3

–

–

Skatt

0,4

0,0

–

–

Upplupna ränteintäkter

1,4

0,0

1,1

0,0

Övriga poster

0,2

1,2

–

–

Summa

3,6

1,5

1,1

0,0
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Not 24
Mkr

Övriga fordringar
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Fordran fastighetsförsäljning

0,6

–

–

–

Erlagd handpenning

2,0

–

–

–

Kortfristiga fordringar

42,7

–

32,5

–

Momsfordran

6,5

0,8

–

–

Övriga poster

2,1

4,3

–

4,3

53,9

5,1

32,5

4,3

Summa

Not 25
Mkr

Likvida medel
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

Kassa och bank

437,0

122,4

83,2

72,0

Summa

437,0

122,4

83,2

72,0

Likviditet placeras i SEB och SHB med kreditbetyg A+ respektive AA-.
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Not 26

Eget kapital
EGET KAPITAL I MODERBOLAGET
Aktiekapital
Per 31 december 2019 uppgick antalet A-aktier till 4 951 800
stycken och antalet B-aktier till 8 269 182 stycken.

Innehavare av stamaktier är berättigade till utdelning som
fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till rösträtt vid
bolagsstämman med en röst per aktie. Alla aktier har samma rätt
till Bolagets kvarvarande nettotillgångar.

Totalt antal utestående aktier per årets utgång var: 13 220 982

Aktiekapitalets utveckling
STAMAKTIER

ANTAL AKTIER

KVOTVÄRDE/ AKTIE, KR

AKTIE KAPITAL, KR

50 000

Ingående balans 2018-01-01

50 000

1,0

Nyemission

48 950

–

48 950

Utgående balans 2018-12-31

98 950

1,0

98 950

Ingående balans 2019-01-01

98 950

1,0

98 950

Nyemission

16 292

–

16 292

13 105 740

-1,0

16 968

13 220 982

0,0

132 210

Nyemission och aktiesplit
Utgående balans 2019-12-31

Utdelning
Under 2019 utbetalades utdelning om 433,9 kr per aktie. Efter
balansdagen har styrelsen föreslagit en utdelning om 50 mkr,
3,78 kr per aktie, till moderbolagets aktieägare. Utdelningen blir
föremål för fastställelse på årsstämman den 14:e april.
Aktiekapitalet i moderbolaget Sveafastigheter Bostad Group AB
uppgår till 132 210 (98 950) kr och fördelar sig på 13 220 982
stamaktier (4 951 800 A-aktier och 8 269 182 B-aktier). Aktierna
har ett kvotvärde på 0,01 kr per aktie. Varje A-aktie motsvaras
av 10 röster och varje B-aktie av en röst. Alla per balansdagen
registrerade aktier är fullt betalda.
EGET KAPITAL I MODERBOLAGET
Aktiekapital
I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet. Antalet
aktier per 31 december 2019 uppgår till 13 220 982 st (98 940)
och kvotvärdet är 0,01 kr per aktie.
Överkursfond
Överkursfond utgör en del av fritt eget kapital. Posten uppkommer
då en nyemission tecknas till överkurs.
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Balanserat resultat
Balanserat resultat motsvarar ackumulerade vinster och förluster
som genererats i bolaget med tillägg/avdrag för avsättning till
reservfond, utdelningar samt övriga tillskott från aktieägarna.
EGET KAPITAL I KONCERNEN
Aktiekapital
I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet. Antalet
aktier per 31 december 2019 uppgår till 13 220 982 st (98 940)
och kvotvärdet är 0,01 kr per aktie.
Övrigt tillskjutet kapital
I posten ingår kapital som tillskjutits av ägarna, såsom överkursfond vid nyemission och erhållna aktieägartillskott.
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
Balanserat resultat motsvarar ackumulerade vinster och förluster
som genererats i bolaget med tillägg/avdrag för avsättning till
reservfond samt utdelningar.
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Not 27
Mkr

Ränterbärande skulder och
övriga långfristiga skulder
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

546,4

181,4

–

–

44,8

49,4

–

–

401,2

183,7

–

–

Långfristiga räntebärande
skulder
Banklån
Leasingskuld
Övriga externa skulder
Vinstandelslån
Summa

12,7

–

–

–

1 005,1

414,5

–

–

Kortfristiga räntebärande
skulder
Banklån

22,3

–

–

–

Aktieägarlån

37,1

4,6

–

0,0

Skuld till intresseföretag

15,0
–

Leasingskuld

0,8

0,3

–

Säljarreserver

–

–

–

–

75,1

4,9

–

0,0

Summa

Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

2018-12-31

Avsättningar för uppskjuten skatt

14,9

0,6

Garantiavsättningar

3,0

1,2

Avsättning framtida utbetalning konvertibelt lån

12,4

–

30,3

1,8

Övriga långfristiga skulder

Summa
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Mkr

KONCERNEN
2019-12-31

Not 28
MODERBOLAGET

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Upplupna personalkostnader

2,5

0,8

–

–

Upplupna räntekostnader

2,8

0,6

–

–

Upplupna projektkostnader

8,1

13,6

–

–

Upplupna driftkostnader

2,1

3,3

0,1

0,3

Förutbetalda intäkter

6,2

0,1

–

–

Övriga poster

1,8

–

–

–

23,4

18,4

0,1

0,3

Summa

Specifikationer till rapport
över kassaflöden

Not 29

Likvida medel - koncernen
Mkr

2019-12-31

2018-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och banktillgodohavanden

437,0

122,4

Summa enligt balansräkningen

437,0

122,4

Summa enligt rapporten över kassaflöden

437,0

122,4

2019-12-31

2018-12-31

Kassa och banktillgodohavanden

83,2

72,0

Summa enligt balansräkningen

83,2

72,0

Summa enligt kassaflödesanalysen

83,2

72,0

Likvida medel - moderbolaget
Mkr

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
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Betalda räntor och erhållen utdelning
Mkr

2019

2018

Koncernen
Erhållen utdelning

1,1

0,2

Erhållen ränta

1,2

0,0

-4,5

-6,0

Erhållen utdelning

1,7

36,3

Erhållen ränta

1,2

0,0

–

–

2019

2018

Erlagd ränta
Moderbolaget

Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Mkr

Koncernen
Avskrivningar
Orealiserade kursdifferenser
Förändringar i värdet av förvaltningsfastigheter
Resultatandelar i intresseföretag
Realisationsresultat vid försäljning av materiella anläggningstillgångar
Garantiavsättningar
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1,3

1,3

-0,1

–

-32,8

–

-3,8

–

-54,8

0,0

1,8

0,0

-88,5

1,3
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Avstämning av skulder som uppkommer från finansieringsverksamheten
Mkr

LÅN

LEASINGSKULDER

292,5

29,0

171,4

-1,2

2,0

–

Koncernen
Ingående balans 2018
Kassaflöden
Icke-kassaflödespåverkande förändringar
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av dotterbolag

-100,9

–

–

21,9

Utgående balans 2018

365,1

49,7

Kassaflöden

641,8

-1,4

Nya leasingavtal

Icke-kassaflödespåverkande förändringar
Förvärv av dotterbolag
Försäljning av dotterbolag
Nya leasingavtal
Valutakursdifferenser
Utgående balans 2019
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391,1

–

-415,3

-14,4

–

11,7

-0,1

–

982,6

45,6
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Not 30
Mkr

Fastighetsinteckningar
Pantsatta aktier i dotterbolag
Summa

Ställda säkerheter
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

1 435,5

290,2

–

–

185,0

86,8

–

–

1 620,5

376,9

–

–

För banklån har koncernen ställt säkerheter uppgående till 1 620,5 mkr (376,9).

Not 31

Eventualförpliktelser och övriga åtaganden
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Borgensförbindelser till förmån
för koncernföretag

–

–

172,4

–

Summa

–

–

172,4

–

I vissa tillgångsförvärv förekommer tilläggsköpeskillingar som ska utgå om särskilda
händelser inträffar i framtiden. Dessa tilläggsköpeskillingar redovisas när den
underliggande händelsen som gör att en tilläggsköpeskilling ska utgå inträffar.
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Not 32

Andelar i koncernföretag
Mkr

MODERBOLAGET
2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

960,7

–

Nyanskaffningar

226,4

960,7

Aktieägartillskott
Utgående anskaffningsvärde

FÖRETAGETS NAMN

ORG.NR

Sveafastigheter Bostad AB

SÄTE

KAPITALANDEL
I PROCENT

REDOVISAT
VÄRDE

32,0

–

1 219,0

960,7

KAPITALANDEL
I PROCENT

REDOVISAT
VÄRDE

556985-1271

Stockholm

75%

697,0

75%

727,0

Sveafastigheter Utveckling AB

559093-4526

Stockholm

87,5%

248,9

87,5%

230,5

Sveafastigheter Vård AB

559050-6019

Stockholm

100%

0,1

100%

0,1

559147-9414

Stockholm

50,1%

46,6

50,1%

3,0

Brunswick Invest II AB

559010-5093

Stockholm

95%

72,7

–

–

Brunswick Invest III AB

559014-6493

Stockholm

100%

25,7

–

–

VR II Bostad AB

Brunswick Invest VI AB

559074-8413

Stockholm

100%

128,0

–

–

Sveafastigheter Prisvärd Bostad AB

559210-8251

Stockholm

100%

0,1

–

–

Sveafastigheter Lägenheter AB

559218-8444

Stockholm

100%

0,1

–

–

För specifikation av indirekta dotterbolagsandelar, se årsredovisning
för direktägda dotterbolag ovan.
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Not 33

Närståendetransaktioner

Följande juridiska och fysiska personer har identifierats som
närstående till Sveafastigheter Bostad Group AB:

är styrelseledamöter i både Sveafastigheter Bostad Group AB
och i Brunswick Invest Advisory AB.

Samtliga bolag inom Sveafastigheter-koncernen, se not 32 för
specifikation över de närmsta dotterbolagen.

Sveafastigheter-koncernen köper marknadsanalyser av Evidensgruppen. Katarina Wallin, styrelseledamot i Sveafastigheter
Utveckling AB, är partner på Evidensgruppen.

Sveafastigheter-koncernen köper arkitekttjänster av Belatchew
Arkitekter som ägs och drivs av Rahel Belatchew, styrelseledamot
i Sveafastigheter Utveckling AB, dotterbolag till Sveafastigheter
Bostad Group AB. Under 2019 uppgick köp av arkitekttjänster från
Belatchew Arkitekter till 6,9 mkr (9,7).
Sveafastigheter-koncernen köper rådgivningstjänster av
Brunswick Invest Advisory. Willem De Geer och Viktor Mandel

Koncernen säljer bostadsprojekt till Sveafastigheter Hemvist Holding AB, Sveafastigheter Bostad AB äger 10% av Sveafastigheter
Hemvist Holding AB.
Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga
villkor.

Sammanställning över närståendetransaktioner
NÄRSTÅENDERELATION

KONCERNEN
År

Försäljning av
varor/tjänster till
närstående

Inköp av varor
och tjänster från
närstående

Övrigt (ex. Ränta och
utdelning)

Utestående fordran
på närstående per
31 december

Utestående skuld till
närstående per
31 december

Intresseföretag

2019

–

–

0,3

25,6

15,0

Intresseföretag

2018

–

–

–

–

–

Andra närstående

2019

439,2

9,6

–

–

–

Andra närstående

2018

266,1

9,7

–

–

–

NÄRSTÅENDERELATION

MODERBOLAGET
År

Försäljning av
varor/tjänster till
närstående

Inköp av varor
och tjänster från
närstående

Övrigt (ex. Ränta och
utdelning)

Utestående fordran
på närstående per
31 december

Andra närstående

2019

–

2,5

–

–

–

Andra närstående

2018

–

–

–

–

–

Not 34

Händelser efter balansdagen

Sveafastigheter Vrenen har förvärvat 271 lägenheter för 206 mkr i Rimbo, Norrtälje.
Vid denna tidpunkt, mars 2020, är det svårt att förutsäga såväl omfattning och varaktighet av coronavirusets spridning som vilka effekter detta kommer att få på vårt samhälle och enskilda företag. Sveafastigheter väljer att hantera denna osäkerhet proaktivt och har organisationsgenomgående tillsatt extra
resurser för att möjliggöra en intern analys av potentiella utfall i samtliga projekt och processer. Med
en försiktighetsprincip som utgångspunkt har Sveafastigheter garderat sig för utmaningar, främst inom
produktionssegmenten, med mer konservativa likviditetsprognoser. Framförallt förutspår man negativa
effekter på leverans- och produktionstakt. Inom förvaltningssegmentet återstår det att se vad COVID-19
får för effekt på tillgångarnas värdeutveckling och den löpande förvaltningen.

100

Utestående skuld till
närstående per
31 december
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Alternativa nyckeltal

Not 35

Riktlinjer för alternativa nyckeltal har getts ut av The European Securities and
Markets Authority, ESMA. Riktlinjer för alternativa nyckeltal syftar till att underlätta
förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användarbarheten. IFRS 16-effekter
ingår i samtliga beräkningar.

FINANSIELLA NYCKELTAL,
EJ REGLERADE AV IFRS

DEFINITION

BAKGRUND TILL ANVÄNDNING

Belångingsgrad

Räntebärande låneskulder i procent av
förvaltnings- och projektfastigheter.

Nyckeltalet ger en bild av hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Finansnetto

Nettot av finansiella intäkter och finansiella
kostnader.

Nyckeltalet ger en bild av vinst/förlust genererad
av bolagets finansieringsverksamhet.

Resultat efter finansiella
poster

Rörelseresultat plus finansiella intäkter minus
finansiella kostnader.

Nyckeltalet visar bolagets resultat före skatt.

Räntebärande nettoskulder

Räntebärande skulder minus likvida medel.

Nyckeltalet är ett användbart mått för att
presentera den finansiella ställningen.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat exklusive värdeförändringar
på förvaltningsfastigheter, med återläggning
av ränteintäkter, dividerat med finansiella
kostnader.

Räntetäckningsgraden visar bolagets förmåga
att täcka räntekostnader.

Rörelsemarginal, %

Rörelsemarginal före värdeförändring
i procent av nettoomsättning.

Nyckeltalet mäter den operativa lönsamheten
i bolaget.

Rörelseresultat

Nettoomsättning minus kostnader för
produktion- och drift, central administration,
av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar och
resultat från andelar i intresseföretag.

Rörelseresultat och rörelsemarginal
presenteras för att ge en bild av vinst/förlust
genererad i den löpande verksamheten.

Soliditet, %

Eget kapital inklusive innehav utan
bestämmande inflytande i procent av
balansomslutningen.

Soliditeten visar hur stor del av bolagets tillgångar som är finansierade med egna medel.

Substansvärde, EPRA NAV

Eget kapital med återläggning av uppskjuten
skatteskuld, samt nettoeffekt av orealiserad
värdeförändring derivatinstrument efter skatt.

EPRA NAV är ett mått för att spegla det långsiktiga värdet på ett fastighetsbestånd.

Vinstmarginal, %

Årets resultat i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal presenteras för att ge en bild
av vinst/förlust genererad av den löpande
verksamheten och dess finansiering.

Direktavkastning, eget kapital

Föreslagen utdelning i relation till eget kapital
före utdelning.

Nyckeltalet visar aktieägarnas direktavkastning.
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Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana
de antagits av EU och ger en rättvisande bild av
koncernens ställning och resultat.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
god redovisningssed och ger en rättvisande bild
av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 26 mars 2020

Willem De Geer
Styrelseordförande

Viktor Mandel
Styrelseledamot

Per-Olof Persson
Styrelseledamot

Jonathan Willén
Styrelseledamot

Fredrik Cronqvist
Styrelseledamot

Anders Nylander
Styrelseledamot

Erik Widmark
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har angivits den 27 mars 2020
Ernst & Young AB

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Sveafastigheter Bostad Group AB, org.nr 559126–5979

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sveafastigheter Bostad Group
AB för år 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 46–101 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS),
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS
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såsom de antagits av EU. Styrelsen ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
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het som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• s
 kaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• u
 tvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• d
 rar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• u
 tvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen
för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
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visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens
förvaltning av Sveafastigheter Bostad Group AB för år
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH RÄKENSKAPER

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och
koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Vidare sköter styrelsen den löpande förvaltningen och
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
• f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• p
 å något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 27 mars 2020
Ernst & Young AB

Ulf Strauss
Auktoriserad revisor

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
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Projekt- och
exploateringsfastigheter
Tyresö

Amaryllis
Antal lägenheter: 241 st
Area: 14 600 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Link Arkitektur

Älta

Apelvägen
Antal lägenheter: 30 st
Area: 1 500 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Älta

Björnvägen
Antal lägenheter: 6 st
Area: 500 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Link Arkitektur

Kalmar

Botanikern
Antal lägenheter: 46 st
Area: 3 500 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
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Uppsala

Cykelkungen
Antal lägenheter: 99 st
Area: 6 100 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Hauschild + Siegel Arkitekter

Nacka

Discus
Antal lägenheter: 400 st
Byggstart: 2027
Inflyttning: 2030
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Upplands Väsby

Drabanten
Antal lägenheter: 157 st
Area: 12 200 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Växjö

Dalbo
Antal lägenheter: 429 st
Area: 34 800 m2
Byggstart: 2020-2026
Inflyttning: 2022-2027
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Stockholm

Flora
Antal lägenheter: 37 st
Area: 1 900 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Kalmar

Flodhästen
Antal lägenheter: 60 st
Area: 4 300 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020

Stockholm

Hagsätra Hub
Antal lägenheter: 129
Area: 6 400 m2
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Västerås

Hydran
Antal lägenheter: 96 st
Area: 4 400 m2
Byggstart: 2018
Inflyttning: 2020
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form
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Haninge

Jordbro
Antal lägenheter: 548 st
Area: 26 400 m2
Byggstart: 2021-2023
Inflyttning: 2022-2025
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Vallentuna

Kristineberg
Antal lägenheter: 174 st
Area: 9 800 m2
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Kjellgren Kaminsky Architecture

Kalmar

Linnéstaden
Antal lägenheter: 466 st*
Area: 31 400 m2 *
Byggstart: 2020-2026
Inflyttning: 2022-2028
* Mot bakgrund av delägarskap med PEAB redogörs
endast för 50 % av estimerat antal lägenheter och m2.

Stockholm

Mälaräng
Antal lägenheter: 137 st
Area: 8 800 m2
Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter
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Nacka

Nya gatan
Antal lägenheter: 174 st
Area: 12 200 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter och Urban Design

Stockholm

Nytorps gärde
Antal lägenheter: 40 st
Byggstart: 2023
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Nytorps gärde
Antal lägenheter: 320 st
Area: 18 900 m2
Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Riksby
Antal lägenheter: 208 st
Area: 11 900 m2
Byggstart: 2024
Inflyttning: 2027
Arkitekt: Kirsh+Dereka Arkitekter
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Uppsala

Rudbeckia
Antal lägenheter: 75 st
Area: 4 300 m2
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Nacka

Sarvträsk
Antal lägenheter: 118 st
Area: 7 400 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Urban Design

Stockholm

Sjöstadshöjden
Antal lägenheter: 195 st
Area: 13 300 m2
Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Sothönan
Antal lägenheter: 37 st
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
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Uppsala

Svanen
Antal lägenheter: 58 st
Area: 2 500 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Salem

Södra Hallsta
Antal lägenheter: 216 st
Area: 12 200 m2
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Uppsala

Ulleråker
Antal lägenheter: 159 st
Area: 11 300 m2
Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Tyresö

Wättinge
Antal lägenheter: 230 st
Area: 13 600 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter
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Enköping

Älvdansen 2-3
Antal lägenheter: 173 st
Area: 13 000 m2
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Backhans & Hahn Arkitekter

Stockholm

Östberga
Antal lägenheter: 160 st
Area: 10 300 m2
Byggstart: 2023
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Urban Design

Uppsala

Östra Sala Backe
Antal lägenheter: 90 st
Area: 5 700 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter
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Förvaltningsfastigheter
Stockholm

Autopiloten 1
Adress: Tätorpsvägen 21 A-B
Antal lägenheter: 30
Snittstorlek lägenheter: 97 m2
Byggår: 1990

Stockholm

Autopiloten 6
Adress: Tätorpsvägen 17 A
Antal lägenheter: 16
Snittstorlek lägenheter: 65 m2
Byggår: 1990

Stockholm

Autopiloten 8
Adress: Tätorpsvägen 7 A-B
Antal lägenheter: 12
Snittstorlek lägenheter: 66 m2
Byggår: 1990

Västerås

Focken
Antal lägenheter: 196 st
Area: 12 700 m2
Snittstorlek lägenhet: 65 m2
Byggår: 2015
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form
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Gånsta 2:2
Antal lägenheter: 68 st
Area: 6 358 m2
Snittstorlek lägenhet: 92 m2
Byggår: 1982

Landskrona

Herkules 27
Antal lägenheter: 20 st
Area: 1 200 m2
Snittstorlek lägenhet: 60 m2

Landskrona

Herkules 30
Antal lägenheter: 14 st
Area: 1 000 m2
Snittstorlek lägenhet: 70 m2

Helsingborg

Katslösa
Area: 80 000m2 markyta
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Helsingborg

Malen 16
Antal lägenheter: 13 st
Area: 739 m2
Snittstorlek lägenhet: 66 m2
Byggår: 1930
Arkitekt: J. Martin Månsson

Enköping

Myrängen
Antal lägenheter: 100 st
Area: 6 000 m2
Snittstorlek lägenhet: 60 m2
Byggår: 2017
Arkitekt: Voten Arkitekter

Västerås

Neptun
Antal lägenheter: 121 st
Area: 7 000 m2
Snittstorlek lägenhet: 57 m2
Byggår: 2016
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Helsingborg

Nunnan 4
Antal lägenheter: 13 st
Area: 905 m2
Snittstorlek lägenhet: 66 m2
Byggår: 1937
Arkitekt: Alfred Arvidsson
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Helsingborg

Pinjen 6
Antal lägenheter: 24 st
Area: 1 562 m2
Snittstorlek lägenhet: 65 m2
Byggår: 1934

Helsingborg

Prästkragen 5
Antal lägenheter: 10 st
Area: 900 m2
Snittstorlek lägenhet: 90 m2
Byggår: Tidigt 1900-tal

Landskrona

Sten Sture 11
Antal lägenheter: 9 st
Area: 942 m2
Snittstorlek lägenhet: 104 m2

Enköping

Tillinge- Hummelsta 3:7
Antal lägenheter: 26 st
Area: 2 047 m2
Snittstorlek lägenhet: 77 m2
Byggår: 1989
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Enköping

Tillinge- Myrby 3:15
Antal lägenheter: 44 st
Area: 3 507 m2
Snittstorlek lägenhet: 79 m2
Byggår: 1991

Uppsala

Tryffeln
Antal lägenheter: 71 st
Area: 4 900 m2
Snittstorlek lägenhet: ca 65 m2
Byggår: 2017
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter
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Sveafastigheters
GRI-Redovisning
Sveafastigheters vision är att vara en ledande
utvecklare och förvaltare av hållbara bostäder.
Att verka som bostadsutvecklare innebär ett stort
ansvar och stora möjligheter att påverka människors
liv. Därför arbetar Sveafastigheter aktivt för att utveckla
hållbara bostäder, till förmån för människan, staden
och planeten.
Lika självklart som det är för Sveafastigheter att bygga
och förvalta energismarta bostäder är det också att
integrera social hållbarhet i verksamheten. Sveafastigheter vill ta hand om sina hyresgäster och se till att de
känner sig trygga i sitt område, i sin bostad och med
sina förvaltare. Genom att införa innovativa boendeformer, samtidigt som man skapar miljöer som kan svara
på olika gruppers behov, vill Sveafastigheter också
bidra till ökad gemenskap i samhället.
Under 2019 har Sveafastigheter genomfört ett omfattande arbete för att under 2020 kunna hållbarhetsrapVÄSENTLIGT FOKUSOMRÅDE

portera i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI),
nivå Core. Detta arbete inleddes med en väsentlighetsanalys, där en intressentdialog bidrog till att identifiera åtta
väsentliga fokusområden inom hållbarhet: Arbetsvillkor
& arbetsmiljö, Hållbara material, Energieffektivitet, Diskriminering, Trygg miljö, Växthusgasutsläpp, Bostäder för
alla och Mutor & korruption. Utifrån dessa områden utvecklades Sveafastigheters hållbarhetsstrategi under
hösten 2019. Implementeringen av denna resulterade
strax innan årsskiftet i antagandet av en rad styrdokument för hållbarhetsområdet, såsom en miljöpolicy och
två uppförandekoder, en för den interna organisationen
och en för leverantörer. Hållbarhetsstrategin beräknas
vara fullständigt implementerad under 2020.
För verksamhetsåret 2020 och framåt avser Sveafastigheter att rapportera på följande områdesspecifika
GRI-upplysningar samt två egna upplysningar som är
specifika för Sveafastigheter:

UPPLYSNING

Mutor och korruption
205 Antikorruption

205-2	Kommunikation och utbildning om antikorruption
205-3	Incidenter av korruption och dess hantering

Hållbara material
301 Material

301-1	Materialanvändning i vikt eller volym
301-2	Återvunnet material i procent av materialanvändningen

Energieffektivitet
302 Energi

302-1	Energianvändning inom organisationen
302-2	Energianvändning utanför organisationen

Växthusgasutsläpp
305-1	Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1)
305 Utsläpp till luft

305-2	Indirekta växthusgasutsläpp från energianvändning (Scope 2)
305-3	Andra indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3)

Arbetsvillkor och arbetsmiljö
403 Hälsa och
säkerhet i arbetet

403-9 Arbetsrelaterade skador
403-10 Arbetsrelaterad ohälsa

Diskriminering
406 Diskriminering

406-1	Diskrimineringsincidenter och vidtagna åtgärder

Trygg miljö
SB-1 Trygg miljö

SB-1	Andel av hyresgäster som svarar att de känner sig trygga i sitt boende
och i sin närmiljö (datainsamling via befintlig enkät)

Bostäder för alla
SB-2 Bostäder för alla

SB-2	Andel hyreskontrakt som förmedlats via socialförvaltningen eller som
Sveafastigheter erbjudit socialförvaltningen
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Kontaktuppgifter
Sveafastigheter Bostad Group AB
Jakobsgatan 6, 111 52 Stockholm
Organisationsnummer: 559126-5979
www.sveafastigheter.se
info@sveafastigheter.se
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Design och produktion: Holland & Philipson
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