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Helåret 2012
• Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767 (1 704) Mkr.

• Driftöverskottet uppgick till 1 354 (1 300) Mkr, en förbättring med 54 Mkr, huvudsakligen 
hänförlig till ökade intäkter. 

• Årets resultat ökade till 1 328 (686) Mkr, främst beroende på ökade intäkter, högre positiv 
värdeförändring på förvaltningsfastigheter, lägre finanskostnader samt lägre skattekostna-
der. Sänkt bolagsskattesats har medfört en engångsintäkt om 324 Mkr avseende uppskju-
ten skatt.

• Marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter uppgick till 18 712 (17 230) Mkr.

• Den orealiserade värdeförändringen för förvaltningsfastigheter blev 410 (192) Mkr.

• Bruttoinvesteringar inklusive fastighetsförvärv uppgick till 1 117 (901) Mkr. 

• Volymen för pågående projekt uppgick till 1 919 (1 793) Mkr.

Specialfastigheter i sammandrag - Mkr
Fastighetsrelaterade Helår 2012 Helår 2011

Intäkter från fastighetsförvaltning 1 767 1 704

Hyra per kvadratmeter, kr 1 472 1 422

Lokalarea, kvm/1000 1 110 1 120

Uthyrningsgrad, % 98,7 98,6

Överskottsgrad, % 76,7 76,3

Investeringar inklusive fastighetsförvärv 1 117 901

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 18 712 17 230

Balansomslutning 19 383 17 663

Eget kapital 6 628 5 612

Finansiellt relaterade Helår 2012 Helår 2011

Resultat före skatt 1 381 936

Direktavkastning, % 7,5 7,8

Räntetäckningsgrad, kassaflödesbaserad, ggr 4,7 3,1

Avkastning på eget kapital, % 24,3 13,5

Soliditet, % 34,2 31,8

Omslagsbilder samt innehållsbilder från anstalten Kumla.

Fjärde kvartalet 2012
• Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 447 (428) Mkr. 

• Driftöverskottet uppgick till 327 (311) Mkr.

• Periodens resultat ökade till 477 (207) Mkr, främst till följd av minskade finanskostnader 
och lägre skattekostnad. 

• Förvärv av fastigheten Tegeludden 8 i Stockholm.

• Specialfastigheter certifierades i december enligt ledningssystem för informations-
säkerhet ISO/IEC 27001:2005. 

• Standard & Poor’s har bekräftat betyget AA+/Stable outlook för Specialfastigheters 
långa upplåning och behållit A-1+ för den korta upplåningen.



3

Vd kommenterar
Fortsatt stabilt resultat
Specialfastigheter uppvisar en fortsatt stabil utveckling av driftsö-
verskottet. Driftöverskottet från den löpande förvaltningen ökade 
till 1 354 (1 300) Mkr och är huvudsakligen hänförlig till ökade in-
täkter 1 767 (1 704) Mkr. Årets resultat blev 1 328 (686) Mkr vilket 
är nästan en fördubbling jämfört med föregående år. Den stora ök-
ningen kommer främst från tre områden; värdeförändringar fastig-
heter, minskade finansiella kostnader samt en engångsintäkt som 
konsekvens av den sänkta bolagsskatten till 22 procent.  

Fastighetsbestånd
Vårt fastighetsbestånd har i stort sett varit oförändrat under året 
och våra hyresgäster visar på en fortsatt god efterfrågan på lokaler 
vilket bidragit till låga vakanser. Efterfrågan av samhällsfastigheter 
har ökat ytterligare under året. Värdet på våra fastigheter har ökat 
till 18 712 (17 230) Mkr. Ökningen beror framförallt på nya tillkom-
mande hyresavtal och hyresfinansierade investeringar samt sänkt 
kalkylränta. 

Finansiering
Vi kan konstatera att Standard & Poor´s efter sin årliga genomgång 
av Specialfastigheter i december 2012 bekräftat bolagets starka ra-
ting” AA+/A-1+” med stabila utsikter. En årlig uppdatering av vårt 
MTN-program på 10 000 Mkr har godkänts av Finansinspektionen 
i januari 2013. Under 2012 var Specialfastigheter, som företagsemit-
tent, en av de största låntagarna på den svenska obligationsmarkna-
den. Vi kommer även fortsättningsvis aktivt arbeta med att finan-
siera oss på kapitalmarknaden. Under 2012 har vår kreditspread 
gått ned, delvis till följd av vår höga rating. Tillsammans med fal-
lande marknadsräntor, har detta bidragit till vår resultatförbättring 
genom lägre finansnetto.

Säkerhet i fokus
I december certifierades vårt ledningssystem för informationssäker-
het enligt ISO 27001:2005. Det innebär att vi tar ytterligare ett steg 
mot vår ambition att vara en säker värd. Vi kommer att fortsätta vår 
specialisering inom just säkerhet och även ännu tydligare rikta vårt 
fastighetsbestånd mot denna nisch. Ett ytterligare bevis på detta var 
det förvärv som genomfördes i november av fastigheten Tegeludden 
8 i Stockholm. Försvarsmakten är i huvudsak den enda hyresgästen 
i fastigheten och har därmed höga säkerhetskrav, vilket gör att den 
passar väl in i vår fastighetsportfölj.

Kundnära organisation
Från den 1 januari har vi ändrat vår organisation från fyra regioner 
till tre affärsområden. Detta gör vi för att ännu bättre kunna följa 
våra kunders utveckling och behov av framtida lokaler. Genom att 
arbeta med tydligare kundansvar inom väl avgränsade segment är vi 
övertygade om att öka effektiviteten i förvaltningen ytterligare. 

Hållbarhet en självklarhet
Specialfastigheter har under 2012 fortsatt sitt aktiva arbeta med 
hållbart företagande. Vi fortsätter följa vår verksamhet enligt GRI 
och för ett fastighetsbolag är det väsentligt att följa energiförbruk-
ning och koldioxidutsläpp. 

Under 2012 minskade vi våra koldioxidutsläpp med 18 procent en-
bart från användandet av fossila energislag. Det är ett led i en mål-
medveten satsning samt duktiga medarbetares arbete. Under 2012 
har vi stärkt vår HR-avdelning som ett led att bland annat  kunna 
strategiskt utveckla vår organisation samt medarbetare vidare.

2013 ett spännande år
Utredningen av omstruktureringen av statens bestånd av försvars-
fastigheter pågår intensivt just nu och skall i september 2013 presen-
tera sina slutsatser. Specialfastigheter följer utredningen noggrant 
och bistår i den utsträckning vi kan. Genom att bla certifiera oss, 
organisera om samt renodla vårt fastighetsbestånd strävar vi mot 
att kunna erbjuda ägaren (staten) en totaleffektiv lösning vad gäller 
fastigheter med höga säkerhetskrav. 

Jag fick förmånen att ta över som VD den 1 november 2012 och har 
kunnat konstatera under denna korta tid, att jag kommit till ett väl-
skött bolag med en stark fastighetsportfölj innehållande stabila kun-
der och långa affärsrelationer/avtal. Tillsammans med engagerade 
medarbetare ger detta oss en unik position på marknaden och myck-
et goda förutsättningar att skapa en effektiv förvaltning av fastighe-
ter med höga säkerhetskrav.  Jag ser fram emot ett spännande 2013 
tillsammans med våra kunder, ägare, styrelse och medarbetarna.

 
Håkan Steinbüchel
Tf Verkställande direktör
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Verksamheten

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv ägare med fokus på 
långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster 
definierar vi vad som krävs idag och i framtiden.
Specialfastigheter äger och förvaltar allt från kriminalvårdsfastig-
heter till domstolsbyggnader, polisfastigheter och ungdomshem. 
Hyresgäster med speciella verksamheter som ställer höga krav, 
inte minst på säkerhet. 
Vår ägare är staten och vi förvaltas genom Finansdepartementet. 
Ägaren ställer krav på verksamheten, något som styr våra mål och 
strategier. Idag är vi 117 medarbetare fördelade från nord till syd i 
Sverige. Huvudkontoret är beläget i Linköping.

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

Det är framförallt utredningen inom försvarsområdet som troligen 
kommer att beröra Specialfastigheter. Utredningen ska syfta till 
omstrukturering för att skapa en ändamålsenlig, kundorienterad, 
kompetent och effektiv organisation för förvaltning av statens be-
stånd av försvarsfastigheter. På sikt ska detta bidra till att varaktigt 
sänka kostnaderna inom förvaltningen av försvarsfastigheter.
Flera av våra hyresgäster har känt av budgetrestriktioner. Följden 
har blivit att vissa projekt flyttats framåt i tiden och vissa har stop-
pats helt. Vår långsiktighet i såväl affär som kundrelation är dock 
en styrka, oavsett konjunktur.

Kriminalvården utreder för närvarande sitt lokalbehov och hur 
den framtida fastighetsstrukturen för framför allt södra Sverige 
ska utformas. Vi förser kriminalvården med underlag för att de ska 
kunna spegla verksamhetsnyttan av olika alternativ. Under hösten 
har Kriminvården flyttat in i nyrenoverade lokaler på Kumla, en 
renovering som kostat totalt cirka 180 Mkr.

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

Under våren godkände regeringen ett nytt 10-årigt hyresavtal för 
Försvarsmakten inom kvarteret Kavalleristen 3 i Stockholm. Spe-
cialfastigheter har under november förvärvat kontorsfastigheten 
Tegeludden 8 i Stockholm. Fastigheten omfattar 650 kvadratmeter 
lokalarea och är i huvudsak uthyrd till Försvarsmakten.

Säkerhet
Som ett led i säkerhetsarbetet har vi under 2012 arbetat mot att 
certifiera ledningssystemet för informationssäkerhet. Från och 
med december 2012 tillhör Specialfastigheter den exklusiva skaran 
av företag som är certifierade enligt ISO/IEC 27001:2005. Vidare 
så arbetar vi med ständig utveckling av varje medarbetares bidrag 
till en ökad säkerhet. Detta sker bland annat genom utbildningar, 
riskanalyser, incidenthantering och utveckling av säkerheten i 
samtliga våra processer. 

Under året har vi fortsatt vårt arbete inom säkerhetområdet i sam-
verkan med våra hyresgäster, partners och myndigheter och be-
driver ett systematiskt förbättringsarbete för ”Specialfastigheter en 
säker värd”.

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

Socialt - kompetenta och engagerade medarbetare
Vi har under lång tid arbetat fokuserat med personalfrågor och 
enligt GRI (Global Reporting Initiative) handlar det främst om in-
dikatorer inom områdena anställning och arbetsmiljö. Våra med-
arbetare ges möjlighet att utöva inflytande både på det egna arbetet 
och på företagets verksamhet bland annat genom systematiskt ar-
betsmiljöarbete, samverkan, medbestämmande och kommunika-
tion.

Mätningar i form av NMI (Nöjd medarbetarindex) hjälper oss att 
aktivt arbeta med förbättringar. Årets NMI uppgick till 73 (75) vil-
ket fortfarande är ett starkt NMI. Måltalet för 2012 års NMI var 74. 
Kompetenta, nöjda, delaktiga och engagerade medarbetare öppnar 
upp för starka relationer såväl med hyresgäster som med kollegor. 
För att uppnå detta ser vi friskvård som en viktig del. Detta åter-
speglas i den frisknärvaro som vid periodens slut var 98,0 (98,0) 
procent. Vårt mål för 2012 var att frisknärvaron inte skulle under-
stiga 97,0 procent.

Vi är tydliga med att våra medarbetare ska kunna kombinera ar-
betsliv och privatliv. Under perioden har 30 (26) medarbetare varit 
lediga med stöd av föräldraförsäkringen, 20 (17) män och 10 (9)
kvinnor.
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Koldioxidbelastning, Ton

Q1-Q3 Q1-Q4

2011
2012

3 437

Miljö - minska vår miljöpåverkan
För att skapa en långsiktig ekonomisk tillväxt inom företaget ar- 
betar vi kontinuerligt med de indikatorer enligt GRI som är vä-
sentliga för oss. Två av företagets mest väsentliga indikatorer är 
energiförbrukningen (EN 3) från vårt fastighetsbestånd och dess 
koldioxidbelastning (EN 16). Energianvändningen har en direkt 
påverkan på rörelsekostnaderna som påverkas av variationer i  
energiåtgång och energipris.

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

Koldioxidbelastningen från vår användning av olja och gas har 
minskat med 18 procent jämfört med samma period föregående år 
(767 ton CO2). Orsaken till det minskade koldioxidutsläppet är att 
vi målmedvetet arbetar med att konvertera våra anläggningar från 
fossila bränslen till mindre koldioxidbelastande energislag. Under 
året har sju anläggningar konverterats från fossila bränslen till  
energislag såsom fjärrvärme eller pellets. En anläggning baserad 
på olja är såld. 
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Koncernen

Koncernens resultaträkning - Mkr
Okt-Dec 2012 Okt-Dec 2011 Helår 2012 Helår 2011

Hyresintäkter 412 403 1 631 1 592

Övriga intäkter 35 25 136 112

Intäkter från fastighetsförvaltning 447 428 1 767 1 704

Fastighetskostnader 1) -120 -117 -413 -404

Driftöverskott 327 311 1 354 1 300

Administration -16 -18 -54 -51

Resultat fastighetsförsäljningar -1 1 -11 -2

Värdeförändring förvaltningsfastigheter -39 174 410 192

Rörelseresultat 271 468 1 699 1 439

Finansiella intäkter 13 2 58 86

Finansiella kostnader -79 -186 -376 -589

Finansnetto 2) -66 -184 -318 -503

Resultat före skatt 205 284 1 381 936

Skatt 272 -77 -53 -250

Årets resultat 477 207 1 328 686

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 477 207 1 328 686

Rapport över totalresultat - Mkr
Okt-Dec 2012 Okt-Dec 2011 Helår 2012 Helår 2011

Årets resultat 477 207 1 328 686

Summa övrigt totalresultat för året,  

netto efter skatt

- - - -

Summa totalresultat för året 477 207 1 328 686

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 477 207 1 328 686

1) Fastighetskostnader

Driftkostnader 100 92 340 328

Underhåll 16 18 48 45

Fastighetsskatt 4 7 25 31

2) Finansnetto

Varav värdeförändring finansiella instrument 11 -69 -48 -108
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Kommentarer resultaträkning

Intäkter från fastighetsförvaltning 
Intäkter från fastighetsförvaltning uppgick till 1 767  (1 704) Mkr, 
varav hyresintäkterna ökade till  1 631 (1 592) Mkr. Ökningen av 
hyresintäkterna förklaras huvudsakligen av tillkommande hyra för 
avslutade projekt. Övriga intäkter, som avser fakturering av media 
och tjänster till hyresgästerna, ökade med 24 Mkr och uppgick till 
136 (112) Mkr.

Fastighetskostnader 
Våra fastighetskostnader uppgick till 413 (404) Mkr. Om vi tittar på 
nyckeltal för jämförbart bestånd så har vi fortsatt att effektivisera 
våra energi- och mediaförbrukningar.

Driftöverskott 
Sammantaget har ovanstående resulterat i att driftöverskottet upp-
gick till 1 354 (1 300) Mkr, vilket är 54 Mkr högre än motsvarande 
period föregående år.

Överskottsgrad
Specialfastigheters målsättning är att erbjuda bästa möjliga kund- 
nytta, kombinerat med utveckling av fastigheternas värde och 
avkastningsförmåga. God lönsamhet ger oss möjlighet att agera 
långsiktigt för ett hållbart byggande och en effektiv fastighets- och 
kapitalförvaltning till en för verksamheten väl anpassad nivå på 
den finansiella risken. Överskottsgraden uppgick till 76,7 (76,3) 
procent.

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

Värdeförändring förvaltningsfastigheter
Värdeökningen förklaras väsentligen av något sänkt kalkylränta 
samt nya och omförhandlade hyresavtal. För mer information se 
sidan 9.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet uppgick till 1 699 (1 439) Mkr, 260 Mkr högre än 
föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet förklaras främst av 
högre intäkter och värdeförändringen av fastigheterna.

Finansiella intäkter och kostnader 
Det finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt 
uppgick till -318 (-503) Mkr, varav värdeförändringar i derivatin-
strument uppgick till -48 (-108) Mkr. För mer information se sid 14.

Resultat efter skatt 
Resultatet efter skatt uppgick till 1 328 (686) Mkr, vilket innebär en 
ökning med 642 Mkr. Ökningen är hänförlig till ett förbättrat driftö-
verskott 1 354 (1 300) Mkr, orealiserad värdeförändringar för för-
valtningsfastigheter 410 (192) Mkr, bättre finansnetto -318 (-503) 
Mkr samt lägre skattekostnad -53 (-250). Posten skatt består av be-
tald skatt -116 (-79) Mkr och uppskjuten skatt 63 (-171) Mkr. Sänkt 
bolagsskattesats har medfört en engångsintäkt om 324 Mkr avse-
ende uppskjuten skatt.

Q1-Q2Q1

Överskottsgrad, %

74,0 75,1 76,7 76,9 77,8 77,5 76,3

Q1-Q3 Q1-Q4

2011
2012

Mål 75%
76,7

Ägarens ekonomiska mål

Ägarens övergripande långsiktiga ekonomiska 

mål för Specialfastigheter är: 

• Avkastningen (årets resultat efter skatt) på genom-

snittligt eget kapital ska motsvara den riskfria räntan, 

definierad som den 5-åriga statsobligationsräntan 

plus 2,5 procentenheter, över en konjunkturcykel. 

• Utdelningen bör uppgå till 50 procent av årets re-

sultat efter skatt efter återläggning av årets värdeför-

ändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. Vid 

beslut om utdelning tas hänsyn till koncernens eko-

nomiska ställning. 

• Soliditeten bör uppgå till mellan 25 och 35 procent.

För 2012 har ägarens ekonomiska mål uppfyllts.
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Koncernen 

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

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 18 712 17 230

Övriga materiella anläggningstillgångar 3 3

Finansiella placeringar 55 129

Uppskjutna skattefordringar - 6

Övriga långfristiga fordringar 10 -

Summa anläggningstillgångar 18 780 17 368

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 186 123

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 18

Övriga fordringar 166 153

Kortfristiga placeringar 50 1

Likvida medel 191 0

Summa omsättningstillgångar 603 295

Summa tillgångar 19 383 17 663

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital 6 628 5 612

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 6 626 5 556

Övriga långfristiga skulder 140 222

Uppskjutna skatteskulder 1 659 1 728

Summa långfristiga skulder 8 425 7 506

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 3 462 3 717

Leverantörsskulder 92 148

Skatteskuld 36 2

Övriga skulder 142 100

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 598 578

Summa kortfristiga skulder 4 330 4 545

Summa skulder 12 755 12 051

Summa eget kapital och skulder 19 383 17 663

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

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

Belopp vid årets ingång 5 612 5 266

Totalresultat för året 1 328 686

Utdelning -17 -263

Nedsättning och återbetalning av aktiekapital -295 -77

Belopp vid årets utgång 6 628 5 612

Anm: Aktiekapitalet består av 2 000 000 aktier

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 6 628 5 612

Minoritetsintressen - -
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Kommentarer balansräkning

Investeringar 
Koncernens investeringar från projekt uppgick vid årets slut till 
786 (821) Mkr.

Pågående projekt
Antalet pågående investeringsprojekt var vid årets slut 42 (44). To-
tal volym för pågående projekt har beräknats till 1 919 (1 793) Mkr, 
varav 1 548 Mkr har upparbetats per 2012-12-31.

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

Nybyggnadsprojekt:

• Nytt huvudkontor för Säkerhetspolisen i Solna

Förvärv
Förvärv av fastigheten Tegeludden 8 i Stockholm gjordes genom 
bolag.

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

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

Marknadsvärdering
Det bedömda värdet på Specialfastigheters förvaltningsfastigheter 
har fastställts genom en intern värdering baserat på interna data 
avseende hyror och driftkostnader. Information om kalkylräntor, 
direktavkastningskrav och aktuella marknadshyror har stämts av 
med en extern värderare. Med hänsyn till de säkra hyresintäkterna 
ligger kalkylräntan under kontraktsperioden mellan 5,35 och 6,00 
procent. År 2011 låg kalkylräntan mellan 5,50 och 5,75 procent. 
Direktavkastningskravet ligger mellan 5,75 och 12,00 procent be-
roende på var fastigheterna är belägna. År 2011 låg direktavkast-
ningskravet mellan 5,25 och 11,50 procent. Vi ser ett fortsatt stort 
intresse för vår typ av fastigheter, så kallade samhällsfastigheter 
på marknaden.

För att kvalitetssäkra den interna värderingen, har den i kvartal 2 
och 4 stämts av mot en extern värdering av 49 objekt, motsvarande 
86 procent av det totala värdet. Skillnaden mellan extern och 
intern värdering uppgår till mindre än 1 procent totalt på de 
fastigheter som är externt värderade. Värdeförändringen specifi-
ceras enligt nedanstående tabell. Marknadsvärdet har påverkats 
dels av justerade marknadsförutsättningar och dels av fastighets-
specifika händelser som nytecknade hyresavtal och investeringar. 

Marknadsvärdet uppgick per 2012-12-31 till 18 712 (17 230) Mkr, 
vilket är en ökning med 1 482 Mkr. Periodens redovisade orealise-
rade värdeförändring uppgår till 410 (192) Mkr.

Värdeförändring förvaltningsfastigheter jan-dec 2012, Mkr

Marknadsvärde 31 december 2011 17 230

+ Investeringar inkl. aktiverade ränteutgifter 787

+ Förvärv 329

- Försäljningar -44

+ Orealiserad värdeförändring 410

Marknadsvärde 31 december 2012 18 712

Orealiserad värdeförändringar 410

varav förändrad kalkylränta och direktavkastning 321

varav nya och omförhandlade hyresavtal 110

varav förändring återstående löptid -200

varav övrigt, främst driftnettoeffekt 179
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Koncernen

Koncernens kassaflödesanalys - Mkr
Helår 2012 Helår 2011

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital

934 883

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -57 -14

Kassaflöde från den löpande verksamheten 877 869

Investeringsverksamheten

Förvärv av förvaltningsfastigheter -214 -70

Investeringar i anläggningstillgångar -904 -818

Försäljning av anläggningstillgångar 24 31

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 094 -857

Finansieringsverksamheten

Förändring av kort- och långfristig upplåning 720 195

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -17 -263

Återbetalning av aktiekapital -295 -77

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 408 -145

Årets kassaflöde 191 -133

Likvida medel vid årets början 0 133

Likvida medel vid årets slut 191 0

Kommentar
Löpande verksamheten

Specialfastigheters kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 877 (869) Mkr. Kassaflödet från den löpande verk-
samheten före förändring i rörelsekapital, ökade till 934 (883) 
Mkr. Ökningen förklaras av ett högre rörelseresultat samt lägre 
räntekostnader. Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet 
under året uppgick till -57 (-14) Mkr.

Investeringsverksamheten

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 094 
(-857) Mkr. Förvärv har under året uppgått till -214 (-70) Mkr.
Investeringar i anläggningstillgångar ökade till -904 (-818) Mkr. 
Försäljningar under året uppgick till 24 (31) Mkr efter avdrag för 
transaktionskostnader.

Finansieringsverksamheten

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 408 (-145) 
Mkr förklarat av ökad kort- och långfristig upplåning. 

Kassaflödet uppgick till 191 (-133) Mkr och likvida medel uppgick 
till 191 (0) Mkr vid utgången av året.
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Kommentar
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Segmentsredovisning

Koncernen
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 18 712 17 230

Intäkter från fastighetsförvaltning 1 767 1 704

Driftöverskott 1 354 1 300

Rörelseresultat * 1 699 1 439

Resultat före skatt 1 381 936

Tillgångar 19 383 17 663

Skulder 12 755 12 051

LOA, kvm/1 000 1 110 1 120

* Varav värdeförändring 410 Mkr

Kriminalvården
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 7 002 6 504

Intäkter från fastighetsförvaltning 780 771

Driftöverskott 595 588

Rörelseresultat * 752 568

Resultat före skatt  633 341

Tillgångar 7 206 6 619

Skulder 4 770 4 543

LOA, kvm/1 000 458 477

* Varav värdeförändring 167 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Rättsvårdande
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 6 811 6 190

Intäkter från fastighetsförvaltning 437 421

Driftöverskott 344 328

Rörelseresultat * 444 407

Resultat före skatt 329 283

Tillgångar 6 978 6 277

Skulder 4 562 4 231

LOA, kvm/1 000 195 195

* Varav värdeförändring 110 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Marknadsvärde, Mkr

6 811

7 002

18 712
Eventuella elimineringar redovisas inte i respektive segment, men ingår i 
totalen för koncernen.



13

Försvarsfastigheter
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 2 919 2 536

Intäkter från fastighetsförvaltning    225 220

Driftöverskott 199 194

Rörelseresultat  * 430 337

Resultat före skatt 380 272

Tillgångar 3 150 2 727

Skulder 1 968 1 746

LOA, kvm/1 000 155 142

* Varav värdeförändring 238 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Statens institutionsstyrelse
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 1 460 1 486

Intäkter från fastighetsförvaltning 216 187

Driftöverskott 145 124

Rörelseresultat * 34 94

Resultat före skatt 9 38

Tillgångar 1 508 1 513

Skulder 1 006 1 041

LOA, kvm/1 000 197 200

* Varav värdeförändring -99 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Specialskolor
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 354 350

Intäkter från fastighetsförvaltning 65 64

Driftöverskott 48 46

Rörelseresultat * 51 52

Resultat före skatt 45 33

Tillgångar 367 359

Skulder 249 250

LOA, kvm/1 000 48 49

* Varav värdeförändring 1 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

Räddningsskolor
Helår 

2012

Helår 

2011

Marknadsvärde förvaltningsfastigheter 166 164

Intäkter från fastighetsförvaltning 44 41

Driftöverskott 23 20

Rörelseresultat * 13 -18

Resultat före skatt 10 -30

Tillgångar 174 168

Skulder 121 121

LOA, kvm/1 000 57 57

* Varav värdeförändring -7 Mkr

Marknadsvärde, Mkr

166

354

1 460

2 919
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Finansförvaltning

Upplåningen sker på svensk och internationell kreditmarknad 
genom obligations- och certifikatprogram samt på svensk och in-
ternationell bankmarknad. Upplåningen till Specialfastigheter 
görs mot balansräkningen och utan pantsättning av fastigheterna. 
Företagets låneavtal innehåller en ägarklausul, vilket stärker lån- 
givarnas ställning. Klausulen innebär att långivare har rätt att för- 
tidsinlösa lån om statens ägarandel skulle understiga 100 procent.

Specialfastigheter använder derivat för att hantera ränterisk och 
därmed uppnå önskad räntebindningsstruktur samt för att hantera 
valutarisk och säkra lån upptagna i utländsk valuta. Målsättningen 
med vald struktur är att uppnå ett långsiktigt stabilt och kostnads- 
effektivt finansnetto, inte att optimera finansnettot på kort sikt. 
IFRS-reglerna för redovisning av finansiella instrument innebär 
bland annat att derivatportföljens marknadsvärde ska resultatre-
dovisas. Detta medför betydande resultatpåverkan och variation 
mellan olika rapporttillfällen.

Det finansiella nettot, efter aktiverad räntekostnad på projekt och 
med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick 
till -318 (-503) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument 
uppgick till -48 (-108) Mkr. Värdeförändringen hänförs till finan-
siella derivat med -50 (-84) Mkr och elterminer med 2 (-24) Mkr. 
På balansdagen har verkligt värde på derivatinstrument bestämts 
enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument 
eller bestämts utifrån direkt observerbara marknadsdata.

Finansieringskostnaden för rapportperioden uppgick till 3,29 
(5,45) procent. Operativt finansnetto låg på 2,87 (4,34) procent. 
Den 31 december 2012 var portföljens snittränta för lån och derivat 
3,06 (3,50) procent.

Finansnettots sammansättning

Mkr %

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Räntekostnad lån -254,1 -291,8 -2,63 -3,16

Valutakurs förändring på 
utländsk upplåning

28,7 -63,6 0,30 -0,69

Räntenetto derivat -58,7 -52,4 -0,61 -0,57

Övriga ränteintäkter och 
kostnader

7,1 7,1 0,07 0,08

Operativt finansnetto -277,0 -400,7 -2,87 -4,34

Övriga finansiella kost-
nader

-14,0 -8,3 -0,14 -0,09

Aktiverad räntekostnad 
projekt

21,6 14,4 0,22 0,16

Värdeförändring finan-
siella derivat

-48,3 -108,3 -0,50 -1,18

Redovisat finansnetto -317,7 -502,9 -3,29 -5,45

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

Redovisat värde räntebärande skulder var 10 088 (9 273) Mkr. 
Genomsnittlig räntebindningstid var 2,9 (3,4) år. Kapitalbind-
ningstiden var 3,8 (3,7) år, med hänsyn taget till garanterade out-
nyttjade kreditlöften.

Förfallostruktur för räntebindning och kapitalbindning
År Kapital- 

bindning,  
Lån

Ränte-
bindning, 

Lån

Ränte-
bindning, 

Derivat

Ränte-
bindning, 

Summa

2013 3 462 4 812 – 1 965 2 847

2014 1 814 1 414 750 2 164

2015 1 004 604 500 1 104

2016 1 655 1 405 395 1 800

2017 700 400 250 650

2018 200 200 - 200

2019 449 449 – 449

2020 199 199 – 199

2021 200 200 – 200

2022 och senare 405 405 70 475

Summa 10 088 10 088 0 10 088

Koncernens likvida medel uppgick vid bokslutstidpunkten till 191 
(0) Mkr och 4 500 (4 455) Mkr i garanterade outnyttjade kredit-
löften.

Lånefaciliteter, nominellt belopp

Låneram, Mkr Utnyttjat, Mkr

   2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Deposition enligt CSA - - 50

Garanterade kreditlöften 4 500 4 500 -191 45

Företagscertifikat 4 000 4 000 1 500 2 250

MTN-program 10 000 10 000 7 435 5 898

Private Placements 1 025 1 037 1 025 1 037

Reversfordran -169 -169 -169 -169

Total 19 356 19 368 9 650 9 061

Den kassaflödesbaserade räntetäckningsgraden var 4,7 (3,1) ggr.

Q1-Q2Q1

Kassa�ödesbaserad räntetäckningsgrad, ggr

4,3

3,7

4,2

3,5

5,0

3,8

3,1

Q1-Q3 Q1-Q4
2011
2012

4,7
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Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning - Mkr
Okt-Dec 2012 Okt-Dec 2011 Helår 2012 Helår 2011

Hyresintäkter 406 398 1 615 1 580

Övriga intäkter 36 26 137 115

Nettoomsättning 442 424 1 752 1 695

Driftkostnader -288 -290 -1 020 -992

Bruttoresultat 154 134 732 703

Central administration -16 -18 -54 -51

Resultat fastighetsförsäljningar -1 1 14 -2

Rörelseresultat 137 117 692 650

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 18 15 78 112

Räntekostnader och liknande resultatposter -83 -190 -394 -598

Resultat efter finansiella poster 72 -58 376 164

Bokslutsdispositioner -63 -59 -63 -59

Skatt på periodens resultat -15 28 -110 -32

Årets resultat -6 -89 203 73

Rapport över totalresultat - Mkr
Okt-Dec 2012 Okt-Dec 2011 Helår 2012 Helår 2011

Årets resultat -6 -89 203 73

Summa övrigt totalresultat för året,  
netto efter skatt

- - - -

Summa totalresultat för året -6 -89 203 73

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare -6 -89 203 73

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

Helår 2012 Helår 2011

Försäljning till dotterbolag 3 3

2012-12-31 2011-12-31

Fordran dotterbolag 1 563 896

Aktier i dotterbolag 225 109

Kommentar
Specialfastigheter Sverige AB är moderbolag i koncernen. Vår 
huvudsakliga verksamhet ligger i moderbolaget. Vi har sex dot-
terföretag där vi bedriver en mindre del av verksamheten. Netto-
omsättningen uppgick till 1 752 (1 695) Mkr, varav hyresintäkterna 
ökade till 1 615 (1 580) Mkr. Driftskostnaderna uppgick till 1 020 
(992) Mkr och kostnaden för central administration ökade till 54 
(51) Mkr. 

Vårt resultat för avyttrade fastigheter uppgick till 14 (-2) Mkr. 
Detta bidrog till att rörelseresultatet ökade till 692 (650) Mkr. Det 
finansiella nettot, efter aktiverade räntekostnader på projekt och 
med hänsyn till övriga finansiella intäkter och kostnader, uppgick 
till -316 (-486) Mkr, varav värdeförändringar i derivatinstrument 
uppgick till -48 (-108) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 203 
(73) Mkr. Posten skatt uppgick till -110 (-32) Mkr.
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Moderbolaget

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

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Byggnader, byggnadsinventarier, mark, markanläggningar,  
markinventarier

10 675 10 184

Maskiner och inventarier 3 3

Pågående nyanläggningar 98 97

Finansiella anläggningstillgångar 1 847 1 189

Summa anläggningstillgångar 12 623 11 473

Omsättningstillgångar

Skattefordran - 0

Kundfordringar 174 116

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 18

Kortfristiga fordringar 167 166

Kortfristiga placeringar 51 1

Kassa och bank 191 0

Summa omsättningstillgångar 592 301

Summa tillgångar 13 215 11 774

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 102 611

Obeskattade reserver 970 908

Skulder

Räntebärande skulder

Låneskulder 10 088 9 273

Icke räntebärande skulder

Skatteskuld 35 -

Övriga skulder 356 410

Uppskjutna skatteskulder 96 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 568 572

Summa skulder 11 143 10 255

Summa eget kapital och skulder 13 215 11 774

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

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

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

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

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

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

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

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

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

bidrar till ett effektivt kvalitetsarbete med ständiga förbättringar.  

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 ”Delårsrappor-
tering”. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överens 
stämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper 
som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.
Moderbolaget, Specialfastigheter Sverige AB, tillämpar RFR 2
Redovisning för juridisk person. 
   
Ändrade redovisningsprinciper
Nya standards och tolkningar som trätt i kraft 2012 har inte haft
någon inverkan på de finansiella rapporterna.

Udelning
Styrelsen i Specialfastigheter Sverige AB kommer att besluta om 
förslag till utdelning vid sitt sammanträde den 22 mars 2013.

Linköping den 14 februari 2013
Specialfastigheter Sverige AB

Håkan Steinbüchel
Tf Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning. 
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Definitioner

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

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

Driftöverskott, Mkr 
Intäkter från fastighetsförvaltning minus fastighetskostnader. 

Eget kapital, Mkr  
Redovisat eget kapital. 

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

LOA, kvm  
Beräknad uthyrningsbar lokalarea i kvadratmeter. 

Operativt finansnetto, Mkr 
Räntekostnader minus ränteintäkter under året.

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

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

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

Överskottsgrad, % 
Driftöverskott dividerat med intäkter från fastighetsförvaltning. 

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

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

Planerade rapporttillfällen
Årsredovisning 2012    22 mars 2013
Annual Report 2012    april 2013

Delårsrapport januari-mars 2013  25 april 2013
Delårsrapport januari-juni 2013  11 juli 2013
Delårsrapport januari-september 2013   18 oktober 2013

Årsstämma
World Trade Center, Stockholm  24 april 2013

Information
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