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STENDÖRREN utsätts löpande för olika risker som 
kan få betydelse för bolagets resultat och finansiella 
ställning. Det finns en rad faktorer som påverkar, 
eller skulle kunna påverka Stendörrens verksam-
het både direkt och indirekt. God internkontroll, 
ändamålsenliga administrativa system, rutiner, 
policyer och kompetensutveckling är metoder för att 
kontrollera och minimera riskerna som verksamheten 
utsätts för. För att säkerställa att Stendörren har en 
ändamålsenlig riskhantering och god intern kon-
troll har bolaget, utöver styrande dokument såsom 
styrelsens arbetsordning, instruktion för VD med 
tillhörande delegationsordning och attestinstruktion, 
antagit en rad interna riktlinjer, arbetsprocesser och 
rutiner. Styrelsen har det övergripande ansvaret för 
riskhantering och interna kontroller medan det ope-
rativa ansvaret delegeras till VD. För att säkerställa 
så långt som möjligt att rätt risker identifieras och 
att bolagets kontrollrutiner adresserar dessa risker 
på ett adekvat sätt genomförs årligen en inventering 
och rating av vilka risker av finansiell-, operationell-, 
strategisk- samt regelefterlevnadkaraktär som bolaget 
är utsatt för. Ett av huvudsyftena med detta arbete är 
att identifiera risker och potentiella felkällor samt att 
identifiera och dokumentera befintliga kontrollrutiner 
och, där så funnits nödvändigt, tillsätta nya rutiner 
och/eller IT-baserade kontroller. 

Nedan anges några av de riskområden som enligt 
bolagets egen bedömning kan, om de inträffar, med-
föra betydande påverkan på bolagets framtida verk-
samhet, resultat och finansiella ställning. Faktorerna 
är inte framställda i prioriteringsordning och gör inte 
anspråk på att vara heltäckande. 

FINANSIELLA RISKER

Inom gruppen finansiella risker har bolaget bl.a. iden-
tifierat följande betydande riskområden:
• Fastighetsvärdering. Stendörren redovisar sitt 

innehav av förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde, vilket innebär att fastigheternas koncern-
mässigt bokförda värde motsvarar det bedömda 
marknadsvärdet enligt redovisningsstandarden IAS 
40 Förvaltningsfastigheter. En nedgång i fastig-
heternas marknadsvärde medför således en direkt 
negativ påverkan på koncernens resultat och finan-
siella ställning även om koncernens kassaflöde inte 
påverkas förrän fastigheten säljs. För att säkerställa 
att en rättvisande och trovärdig bedömning av fast-
igheternas marknadsvärde görs, anlitar Stendörren 

externa, oberoende och välrenommerade värde-
ringsföretag som på årlig basis utför marknadsvär-
deringar av koncernens samtliga fastigheter. 

• Finansiering. Stendörrens verksamhet finansieras, 
förutom av eget kapital, av externt tillhandahål-
let kapital. Kapitalkostnaden utgör Stendörrens 
enskilt största kostnad. Som en följd av detta är 
bolaget exponerat för finansierings-, ränte- och 
kreditrisker. Det är vidare sannolikt att huvuddelen 
av erforderligt kapital för finansieringen av såväl 
utvecklingen av befintliga fastigheter som tillkom-
mande förvärv kommer att tillhandahållas av ban-
ker, kreditinstitut eller andra långivare. Stigande 
kapitalkostnader kommer således att medföra en 
negativ påverkan på Stendörrens kassaflöde, resul-
tat och finansiella ställning. Det kan ej garanteras 
att långivarna kommer att förlänga Stendörrens 
krediter vid krediternas slutförfall. Det kan ej 
heller garanteras att alternativa kreditfaciliteter då 
kommer att stå till förfogande. 

Koncernens huvudsakliga finansiering består av 
bilaterala finansieringsavtal med svenska banker 
och kreditinstitut. I normalfallet löper dessa avtal 
med åtaganden om att upprätthålla miniminivåer 
avseende räntetäckningsgrad och belåningsgrad. 
Det innebär att kreditgivare kan ges rätt att 
påkalla återbetalning av lämnade krediter i förtid 
eller att begära ändrade villkor för det fall dessa 
särskilda åtaganden ej uppfyllts av låntagaren. 
För att minimera risker att ingångna låneavtal ej 
förnyas på skäliga villkor, strävar Stendörren efter 
att teckna låneavtal med långa kapitalbindningsti-
der. Därtill strävar bolaget efter att sprida de olika 
lånefaciliteternas förfallo datum jämnt över tiden så 
att endast en mindre del av kreditstocken förfaller 
till omförhandling varje år. Vid räkenskapsår-
ets utgång uppfyller bolaget med god marginal 
samtliga finansiella åtaganden i befintliga kreditav-
tal. Förfallostrukturen på bolagets räntebärande 
skulder per 31 december 2018 framgår av not 17 
och not 18.

• Skatterisker. En förändring i skattelagstiftning, 
eller en förändring av rättspraxis, kan medföra en 
förändrad framtida skattesituation för bolaget. Fel-
aktig beräkning av och därmed felaktigt deklarerad 
inkomstskatt kan även medföra betydande skat-
tetillägg och straffavgifter. För att dels säkerställa 
att förändringar i skattelagstiftningen efterlevs och 
dels att beräkning och deklaration  av inkomstskatt 

RISKER OCH RISKHANTERING
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och förbättringar av fastigheternas tekniska funk-
tion. Betydande belopp investeras även i om-, till- 
och nybyggnationer. Risker som kan identifieras i 
samband med projektutveckling utgörs dels av rena 
felkalkyleringsrisker där kostnaden för projekten 
kan felbedömas, oförutsedda omständigheter som 
medför negativa ekonomiska konsekvenser samt 
risk för väsentliga förseningar av projekt som kan 
leda till viteskostnader och andra oförutsedda 
kostnader. Dessa risker strävar Stendörren att 
minimera genom att ha tydliga projektrutiner med 
täta kontroller och uppföljning. Av stor vikt är även 
att den initiala projektplanen och kostnadsberäk-
ningen görs noggrant och att tidsaspekter beaktas 
på ett realistiskt sätt vid avtalsskrivningen.

• Organisatoriska risker. Inom gruppen operationel-
la risker finns även ett antal risker av HR karaktär, 
såsom ett stort beroende av nyckelpersoner, en hög 
personalomsättning som kan medföra otrivsel på 
arbetsplatsen och en ökad risk för felbeslut av per-
soner med kort erfarenhet, förhöjd stressnivå som 
kan leda till ökad psykosocial påfrestning (stress/
utbrändhet). Stendörren möter dessa risker genom 
ett ökat fokus på personalvård och friskvård men 
också genom regelbundna medarbetarsamtal och 
en årlig medarbetarundersökning där synpunkter 
och förslag från organisationen hanteras.

• IT risker. Bristande IT tillgänglighet och en otydlig 
IT strategi riskerar att leda till sänkt effektivitet 
och fördyringar. Stendörren är ett relativt ungt 
företag som under 2017 och 2018 bytt ut alla vä-
sentliga IT system mot moderna och ändamålsen-
liga system för fastighetsförvaltning, redovisning 
och rapportering.

STRATEGISKA RISKER

Strategiska risker avser bland annat risker samman-
hängande med såväl makroekonomiska faktorer som 
utvecklingen på de lokala fastighetsmarknaderna – 
omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll. 
Dessa faktorer innefattar, men är inte begränsade till, 
tillväxten i bruttonationalprodukt (”BNP”), inflation, 
räntenivåer, befolkningstillväxt och sysselsättnings-
grad. Trender i de makroekonomiska förutsätt-
ningarna påverkar direkt och indirekt den svenska 
fastighetsmarknaden, efterfrågan på kommersiella 
fastigheter och därmed bolagets uthyrningsgrad, 
hyresnivåer, marknadsvärdet av dess tillgångar samt 
tillgången till, och kostnaden för, finansiering.

En nedgång eller svängning i tillväxt på de lokala 
marknader där bolaget är verksamt kan påverka hy-
resnivåer och uthyrningsgrad, vilket kan få en negativ 
inverkan på bolagets resultat för dess operativa seg-
ment och kan negativt påverka bolagets övergripande 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Även 
efterfrågan på bolagets fastigheter kan minska, vilket 

kan få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat. Dessa risker 
hanterar Stendörren genom att ständigt lyssna in 
signaler från marknaden och befintliga och potentiel-
la kunder och anpassa produkterbjudandet.

REGELEFTERLEVNAD

Bolagets verksamhet regleras av och måste upp fylla 
kraven i ett flertal lagar och regleringar. Det finns 
en risk att bolagets tolkning av tillämpliga lagar och 
regler inte är korrekt eller att regelverk kan ändras 
i framtiden. Bolaget kan även komma att behöva 
ansöka om olika tillstånd och registreringar hos 
kommuner eller myndigheter för att kunna bedriva 
sin verksamhet. Stendörren bedömer att bolaget har 
adekvat kompetens och interna processer för att 
kunna identifiera, kvantifiera och hantera dessa risker, 
men det finns ändå en risk att bolaget inte kommer 
att erhålla nödvändiga tillstånd eller beslut eller 
att sådana beslut överklagas, eller på annat sätt är 
förenade med villkor som kan leda till ökade kostna-
der och förseningar för planerade utvecklingsprojekt 
för fastigheter eller i övrigt ha en negativ inverkan på 
bolagets verksamhet och utveckling.

Bolaget riskerar även att involveras i rättsliga eller 
administrativa förfaranden, vilket kan avse omfattan-
de skadeståndsanspråk eller andra krav på betalning-
ar, inklusive skadeståndsanspråk från kunder eller 
konkurrenter för brott mot konkurrenslagstiftning. 
Förberedelser inför, bestridanden utav samt utfallet 
av initierade förfaranden kan bli långvariga och kost-
samma. Utfallet av sådana förfaranden är svåra att 
förutse. Vid negativt utfall i ett större rättsligt eller 
administrativt förfarande, oavsett om det grundas på 
en dom eller en förlikning, kan Stendörren åläggas ett 
betydande betalningsansvar. Dessutom kan kostna-
der i samband med tvister och skiljedomsförfaranden 
bli betydande.

HÅLLBARHETSRISKER

Stendörren mest väsentliga hållbarhetsrisker finns 
inom följande områden; arbetsmiljö, mänskliga rät-
tigheter, affärsetik, anti-korruption samt miljö.
Förutom de policys och styrdokument som redan 
finns har en särskild uppförandekod för leverantörer, 
kunder och affärspartners utvecklats 2018. Denna 
kod kommer under 2019 ska skickas ut till bolagets 
mest väsentliga leverantörer för påskrift, baserat på 
volym och risker inom Bolagets strategiska fokusom-
råden kring hållbarhet.

Dessa innefattar bl.a Bolagets ställningstagande 
och riktlinjer vad avser miljö, arbetsmiljö, mänskliga 
rättigheter och anti-korruption.
• Arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Som fastig-

hetsägare medför det ett ansvar för de människor 
som vistas i fastigheterna. Det kan vara medarbeta-
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re, hyresgäster eller leverantörer. Genom oaktsam-
het kan bolaget göra sig skyldig till psykologiska 
som fysiska skador på person för vilka Bolaget 
blir ansvarig. Bolaget hanterar dessa risker genom 
förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete och 
arbetsmiljöinventeringar i våra fastigheter. Det fö-
religger även risker i de fall bolaget har nyproduk-
tion eller renoveringar av fastigheter som involverar 
leverantörer och underleverantörer. Undermålig 
uppföljning av arbetsförhållanden kring hälsa och 
säkerhet samt mänskliga rättigheter, som dåliga 
arbetsvillkor och tvångsarbete för personer med 
utomeuropeisk härkomst, kan leda till ryktesris-
ker, badwill risker och varumärkesrisker. Bolaget 
hanterar dessa risker genom sin uppförandekod 
vilken även täcker in leverantörer och utvärdering 
av leverantörer som Bolaget ingår samarbete med.

• Affärsetik och anti-korruption. Att bryta mot 
lagstadgad och vedertagen affärsetik är en risk för 
Stendörren. Allvarliga överträdelser som inciden-
ter av korruption, mutor och överträdelser kan 
långvarigt skada Bolagets förtroende och förmåga 
att verka på marknaden. 2016 antogs en Uppfö-
randekod i bolaget som även täcker in leverantörer 
samt en Personalhandbok som inkluderar Bolagets 
ställningstagande och agerande för att motverka 
att mutor och korruption ska förekomma.

• Miljö. Fastighetsförvaltning och fastighetsexploate-
ring medför miljöpåverkan. Enligt miljöbalken har 
den som bedrivit en verksamhet som har bidragit 
till föroreningar även ett ansvar för efterbehandling 
och eventuell sanering. Om inte verksamhetsutöva-
ren kan utföra eller bekosta efterbehandling av en 
fastighet är den som förvärvat fastigheten, och som 

vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt 
föroreningarna, ansvarig. Det innebär att krav, 
under vissa förutsättningar, kan komma att riktas 
mot Stendörren för marksanering eller efterbehand-
ling avseende förekomst eller misstanke om föro-
rening i mark, vattenområden eller grundvatten, 
för att ställa fastigheten i sådant skick som följer 
av miljöbalken. Sådana krav kan påverka Bolagets 
resultat, kassaflöde och finansiella ställning nega-
tivt. För att minimera denna potentiella miljörisk 
gör Stendörren miljöundersökningar där så är 
påkallat inom ramen för förvärvsprocessen av de 
fastigheter som bolaget överväger att förvärva. För 
närvarande finns inga nuvarande eller historiskt 
kända miljökrav av något slag riktat mot något av 
koncernbolagen. Föroreningar kan vidare upptäck-
as på fastigheter och i byggnader, och särskilt vid 
renoveringsprocesser eller när byggnader uppgra-
deras för miljöcertifiering. Åtgärder som hänför 
sig till sådana föroreningar är en del av Stendör-
rens pågående verksamhet och bolaget bedömer 
att det har adekvat kompetens och processer för 
att bedöma och kvantifiera risker i samband med 
renoveringar och uppgraderingar. Bolaget är och 
kan även bli föremål för ytterligare reglering kring 
exempelvis arbetsmiljö och arbetssäkerhet, hante-
ring av asbest och sanering samt lagar som reglerar 
utsläpp av växthusgaser, bland annat genom 
energi- och elförbrukning. Bristande efterlevnad av 
sådana lagar och regler kan resultera i utfärdande 
av verkställighetsåtgärder, avgifter eller böter, och 
även i vissa fall restriktioner avseende bolagets 
verksamhet, som kan vara påtagliga.
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