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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Hyresintäkterna ökade till 537 miljoner kronor (453)
• Driftnettot uppgick till 355 miljoner kronor (316) 
• Förvaltningsresultatet ökade till 174 miljoner  

kronor (161)
• Periodens resultat ökade till 419 miljoner kronor (396)
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 15,00 

kronor (14,32) och resultat efter utspädning uppgick 
till 14,92 (14,23)

• Styrelsens förslag till årsstämman är att aktieut-
delningen slopas till förmån för återinvestering i 
projektportföljen.

• Under året förvärvades och tillträddes 24 fastigheter 
med en total uthyrningsbar yta om ca 142 000 m2. 
De förvärvade fastigheterna ligger huvudsakligen i 
Stockholms och Västerås kommun, men tilläggsför-
värv har även gjorts i Uppsala, Enköping, Upplands 
Bro, Täby och Upplands Väsby kommun. Vidare 
avyttrades och frånträddes 3 fastigheter om totalt 
24 000 m2 i uthyrningsbar yta, belägna i Stockholm, 
Huddinge och Järfälla kommun. Netto utökades den 
uthyrningsbara ytan med 118 000 m2 under 2018.

• Under året tecknades även förvärvsavtal avseende två 
fastigheter i Haninge samt Enköping, tillsammans 

omfattande ca 7 000 m2 uthyrningsbar area och med 
det samlade förvärvsvärdet 108 miljoner kronor. 
Dessa fastigheter tillträddes efter årets utgång.

• Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real 
Estate ett kontant uppköpserbjudande till aktie- 
ägarna i Stendörren omfattande samtliga A- och 
B-aktier i bolaget. Vid det tillfället hade avtal ingåtts 
om aktieförvärv med fem av Stendörrens aktieägare 
(bl. a Kvalitena AB), omfattande totalt 26,13 % av 
aktierna och 50,06 % av rösterna i bolaget. Efter ut-
gången av den förlängda budfristen den 28 februari 
2019 kontrollerar EQT Real Estate totalt 40,67% av 
aktierna och 58,14% av rösterna i Stendörren.

• Vid en extra bolagstämma den 23 januari 2019 
valdes två nya styrelseledamöter, Henrik Orrbeck 
och Anders Tägt, in i styrelsen som ledamöter och 
Jenny Wärmé, Hans Runesten och Knut Pousette 
lämnade styrelsen. Seth Lieberman utsågs samtidigt 
till ny styrelseordförande och efterträder därmed 
Knut Pousette på den positionen. Den 29 januari 
utsåg den nya styrelsen Mikael Nicander till ny VD 
i Stendörren. Nicander ersätter Fredrik Brodin som 
varit bolagets VD sedan börsnoteringen i november 
2014.

VERKSAMHETEN

FÖRVALTNINGSRESULTAT:

174 MKR
DRIFTNETTO:

355 MKR

RESULTAT EFTER SKATT:

419 MKR
HYRESINTÄKTER:

537 MKR

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Stendörren Fastigheter 
AB valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten 
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhets-
rapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som års-
redovisningen. Hållbarhetsrapporten återfinns på sidorna 
13, 72–91, 98-99, 112, 166–169 i detta tryckta dokument.
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STYRELSEN OCH verkställande direktören för Sten-
dörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren” eller ”bo-
laget”), med organisationsnummer 556825-4741, med 
säte i Stockholm, Sverige, avger härmed årsredovisning 
för koncernen och moderbolaget för verksamhetsåret 
2018. Årsredovisningen är upprättad i miljoner kronor. 
Numeriska uppgifter inom parantes avser föregående 
räkenskapsår.

VERKSAMHETEN I KORTHET

Stendörren Fastigheter AB (publ) (”Stendörren” 
eller ”bolaget”) är ett fastighetsbolag med fokus på 
fastigheter för lager och lätt industri i Stockholmsregi-
onen och Mälardalen. Per 31 december 2018 uppgick 
marknadsvärdet på bolagets fastighetsbestånd till 
8 476 miljoner kronor fördelat på 121 fastigheter. 
Stendörren har sitt ursprung i ett av huvudsakligen 
två verksamhetsområden inom Kvalitena AB (publ) 
(”Kvalitena”), ett bolag som grundades vid mitten av 
1990-talet. Under 2013 delade Kvalitena upp huvudde-
len av sin fastighetsportfölj i Storstockholmsregionen 
i två delportföljer, en delportfölj med enbart bostads-
fastigheter och en delportfölj med fastigheter för lager 
och lätt industri. Bostadsportföljen separerades från 
Kvalitena under våren 2014 genom börsnoteringen 
av D. Carnegie & Co AB (sedermera namnändrat 
till Hembla AB (publ)). Portföljen för lager och lätt 
industri börsnoterades av Kvalitena genom att en extra 
bolagsstämma i Header Compression Sweden Holding 
AB (”HCS Holding”) den 5 november 2014 fattade 
beslut om en affär där HCS Holding förvärvade samt-
liga aktier i Stendörren Stockholm 1 AB samtidigt som 
Effnetplattformen AB (publ) (”Effnetplattformen”) de-
lades ut till aktie ägarna i HCS Holding, som därefter 
övertog namnet Stendörren Fastigheter AB (publ). 
B-aktierna i Stendörren handlas sedan den 6 november 
2014 på First North, Nasdaq Stockholm (med ticker 
STEF B). Den 7 maj 2015 flyttades aktien till First 
North Premier och sedan 10 april 2018 handlas aktien 
på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Stendörren skapar långsiktig tillväxt och värde-
ökning genom att förvärva, utveckla och förvalta 
fastigheter. Bolaget ska primärt verka i Storstock-
holm och övriga Mälardalen med fokus på fastigheter 
för lager och lätt industri. Stendörren ska skapa en 
hög riskjusterad avkastning för sina aktieägare ge-
nom att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter.

Stendörrens finansiella mål är:
•  Att uppvisa en genomsnittlig årlig avkastning på 

eget kapital om lägst 10 % (2018 uppgick avkast-
ningen på eget kapital till 16 %)

•  Att räntetäckningsgraden långsiktigt ska uppgå 
till lägst 2,0 gånger (2018 uppgick räntetäcknings-
graden till 2,3 gånger)

•  Att soliditeten långsiktigt ska uppgå till 35 % och 
aldrig understiga 20 %. (2018 uppgick soliditeten 
till 32 %)

Koncernen bestod per den 31 december 2018 av 107 
stycken aktiebolag (80) där Stendörren Fastigheter 
AB (publ) är moderbolag. Samtliga fastigheter ägs  
via dotterbolag.

FASTIGHETSBESTÅND

Stendörrens fastighetsbestånd bestod per 31 decem-
ber 2018 av 121 fastigheter. Samtliga fastigheter är 
belägna inom Stockholmsregionen och Mälardalen 
med ett sammanlagt marknadsvärde om 8 476 
miljoner kronor (6 494 per 31 december 2017). De 
tio största hyresavtalen svarade för ca en tredjedel 
av den samlade årshyran. Bolagets största hyresavtal 
med Coop Sverige som hyresgäst, representerar ca 
9 % av den samlade årshyran. Fastighets beståndet 
omfattade totalt ca 718 000 m2 lokalyta. Ytslagen 
lager, lätt industri och logistik svarade för ca 71  % av 
den totala uthyrningsbara ytan. Stendörren hade per 
samma datum 21 fastigheter helt eller delvis bestå-
ende av byggrätter som vid full exploatering bedöms 
kunna tillskapa ca 617 000 m2 BTA (total byggarea), 
huvudsakligen för lätt industri-, logistik och han-
delsändamål, men också bostäder. Inom befintligt 
fastighetsbestånd arbetar bolaget med framtagande 
av nya detaljplaner för bostäder. De nya planerna för-
väntas ge byggrätter för upp till 1 500 nya bostäder. 
Marknadsvärdet på byggrättsportföljen uppgår per 
rapportdatumet till ca 1 054 miljoner kronor. 

FINANSIERING

Per 31 december 2018 uppgick koncernens egna 
kapital till 2 780 miljoner kronor (2 399). Koncernens 
räntebärande skulder uppgick till 5 288 miljoner 
kronor (3 713) motsvarande en belåningsgrad om 
61 % (56). Den genomsnittliga kapitalbindningen på 
de räntebärande skulderna uppgick till 2,6 år (2,4)
och den genomsnittliga räntebindningen på skulder 
till kreditinstitut till 2,0 år (2,2). Den genomsnittliga 
räntan på bolagets totala räntebärande lån uppgick 
(inklusive derivatens påverkan) till 2,4 % (2,3) och 
räntan på lån i kreditinstitut, per rapportdatum, till 
1,8 % (1,7). Stendörren hade vid periodens utgång två 
utestående obligationslån. Det första obligationslånet 
(2017–2020) uppgår till totalt 710 miljoner kronor  >
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och löper med en ränta om Stibor 90 plus 4,00 %. Det 
andra obligationslånet (2018–2021) uppgår till 650 
miljoner kronor och det löper med en ränta om Stibor 
90 plus 4,25 %. Räntan på säljarreverserna uppgår till 
i genomsnitt 2,9 %

ORGANISATION

Stendörren hade per 31 december 2018 51 anställda 
(39) med fördelningen 26 män (19) och 25 kvinnor 
(20). För att Stendörren ska kunna fortsätta växa som 
bolag är det en förutsättning att bolaget erbjuder en 
god arbetsmiljö som präglas av öppenhet och respekt, 
högt i tak och bra utvecklingsmöjligheter. Stendörrens 
verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos 
Stendörren inte drabbas av ohälsa eller kommer till 
skada på grund av arbetet, och att de trivs och kan 
utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Ar-
betsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas 
och alla aktiviteter som genomförs.

Jämställdhet i arbetslivet är inte enbart en rättvi-
sefråga, utan även en företagsekonomisk fråga. Det 
handlar om att tillvarata kompetens hos medarbetarna 
och att attrahera de mest kompetenta personerna vid 
rekrytering, vare sig de är män eller kvinnor. 

Styrelsen har föreslagit riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare som ska gälla till slutet av 
årsstämman 2020 som innebär följande. Ersättnings-
frågor behandlas av styrelsens ersättningsutskott och 
beslutas av styrelsen i sin helhet. Ledande befatt-
ningshavare är verkställande direktör, CFO, fast-
ighetschef, transaktionschef, affärsutvecklingschef 
samt bolagsjurist. Dessa ska erbjudas en marknads-
mässig kompensation som ska beakta den enskildes 
ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen ska 
bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra 
sedvanliga förmåner. För att uppmuntra till långsik-
tig samsyn med bolagets aktieägare, ska utöver lön, 
pension och övriga ersättningar, även incitament 
kunna erbjudas i form av aktierelaterade instrument.

HÅLLBARHET

Sedan starten 2014 har Stendörren haft en ambition 
att införliva ett aktivt hållbarhetsarbete i verksam-
heten. Bolagets affärsidé är att skapa långsiktig till-
växt och värdeökning genom att förvärva, utveckla 
och förvalta fastigheter på ett ansvarstagande sätt. 
För att göra det behöver bolaget möta framtidens 
krav från intressenter på ekonomisk, miljömässig 
och social hållbarhet. Under 2017 accelererade 
Stendörren hållbarhetsarbetet genom en systematisk 
intressentdialog och materialitetsanalys samt ett 
omfattande strategiarbete. Detta har mynnat ut i fyra 
fokusområden för bolaget med ett antal olika väsent-
liga frågor inom varje fokusområde;
1. Operationell excellens

2. Aktiv partner för hållbart samhällsbyggande
3. Resurseffektivitet
4. Attraktiv arbetsgivare

I april 2018 släppte Stendörren sin första hållbarhets-
rapport, för räkenskapsår 2017, enligt GRI Standards 
och i enlighet med det lagstadgade kravet på hållbar-
hetsrapportering enligt ÅRL. Stendörrens mål med 
hållbarhetsarbetet är inte bara att möta förvänt-
ningar från olika grupper av intressenter. Bolaget 
vill även ligga i framkant när det gäller att skapa 
hållbara lösningar för de verksamheter som bedrivs 
i våra fastigheter och därigenom bidra till att lösa de 
utmaningar samhället står inför. Därför har bolaget 
utvecklat en strategi för proaktivitet och positivt vär-
deskapande som utgår från vårt fokusområde Aktiv 
partner för hållbart samhällsbyggande:
• Stendörren söker partnerskap med transportföretag 

och infrastrukturbyggare för att skapa smarta ser-
vice- och logistiklösningar för bolagets fastigheter, 
Stendörren ska samarbeta med branschorganisatio-
ner som delar bolagets syn på en mer hållbar och 
effektivare industri, lager och logistik

• Stendörren samarbetar med kommuner för att lyfta 
de områden där bolaget verkar och bidrar till att 
dessa kommuner kan blir hållbara och framtidsin-
riktade föredömen

• Genom nära dialog skapar Stendörren, tillsam-
mans med sina kunder, hållbara lokallösningar för 
våra hyresgäster.

Stendörren har satt ett strategiskt ramverk för hur 
bolaget ska arbeta med ambitionen att utveckla 
hållbarhet som del av affären. Fokus de närmsta åren 
kommer vara att följa bolagets affärsidé och integrera 
hållbarhet som kärnvärde i ett ansvarsfullt företag 
men också med fokus på positivt värdeskapande och 
hur vi kan leverera samhällsnytta genom vår kärn-
verksamhet.

MODERBOLAG 

Verksamheten i moderbolaget utgörs av lednings-
funktioner av koncernens alla bolag och fastigheter. 
Dessa funktioner inkluderar bland annat fastighets-
förvaltning, projektledning och finansiering. All 
personal är anställd i moderbolaget. Inga fastigheter 
ägs direkt av moderbolaget. Moderbolagets intäkter 
under perioden utgörs huvudsakligen av 91 miljoner 
kronor i utdebitering av tjänster som utförts av egen 
personal. Räntenettot består av netto debiterad  
ränta på koncerninterna lån samt extern räntekost-
nad för bolagets obligationslån. Likvida medel 
uppgick per 31 december 2018 till 42 miljoner kronor 
(14) och det egna kapitalet uppgick till 965 miljoner 
kronor (1 061).

>

96 |  årsredovisning 2018



>

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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Stendörren Fastigheter redovisar sina fastighetsvärden till verkligt värde. Fastigheterna 
utgör den väsentligen största tillgången i koncernens balansräkning och förändrade  
marknadsvärden av fastigheterna har potentiellt betydande påverkan på koncernens  
redovisade resultat och substansvärde.

PER BOKSLUTSDATUM 31 DECEMBER 2018 består 
Stendörrens portfölj av förvaltningsfastigheter av 121 
registerfastigheter som sammantaget marknadsvärde-
rats till 8 476 miljoner kronor. 

Alla fastigheter värderas kvartalsvis internt. Därtill 
externvärderas varje fastighet minst en gång per 
kalenderår. 

Värderingsmodellen som används av såväl de exter-
na värderarna som Stendörren, är avkastningsbaserad 
enligt kassaflödesmodell, och kompletteras även av 
ortsprisanalyser, (se nedan). Både orealiserade och 
realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträk-
ningen. Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas 
i enlighet med de principer som beskrivs i not 1. Till-
kommande utgifter som är värderingshöjande aktive-
ras. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som 
kostnad i den period de uppkommer. Reparationer 
och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband med 
att utgiften uppkommer. I större projekt aktiveras 
räntekostnaden under produktionstiden. 

Värderingsmetodik
Stendörrens marknadsvärderingar (både de externa 
värderingarna och interna) är utförda som avkast-
ningsvärderingar enligt kassaflödesmodell i linje med 
MCSI Svenskt Fastighetsindex värderingshandledning. 
Värderingarna grundar sig på kassaflödesanalyser 
innebärande att fastighetens värde baseras på nuvär-
det av prognostiserade kassaflöden jämte restvärde 
under en 10-årig kalkylperiod enligt följande princip:

 

 

 

De värdepåverkande parametrar som används i vär-

deringen motsvarar en sammanvägning av Bolagets 
interna och den externa värderarens tolkning av hur 
en presumtiv köpare på marknaden skulle resonera 
och summan av nuvärdet av driftnetton och restvärde 
kan därmed tas som ett uttryck för marknadsvärdet. 
Samtliga fastigheter besiktigas fysiskt av värderings-
man vid första värderingstillfälle och ombesiktigas 
vid behov (exempelvis efter om- eller tillbyggnad eller 
efter större hyresgästanpassningar). Det ska dock 
aldrig gå mer än 3 år mellan besiktningstillfällena. 
Byggrätter och potentiella byggrätter har värderats 
utifrån ortprisstudier, läge i planprocessen och fast-
ställda avyttringsvärden.

Värderingsparametrar
Kassaflödeskalkylerna baseras på antaganden  
om framtida utveckling enligt nedanstående  
parametrar:
• Långsiktigt inflationsantagande
• Antagande om marknadshyra för alla uthyrnings-

bara ytor
• Bedömda driftkostnader utifrån historiska  

kostnader, budgeterade kostnader och tillgänglig 
statistik för jämförbara objekt

• Bedömda kostnader för hyresgästanpassningar  
per lokal

• Bedömd vakanstid mellan hyresgäster
• Bedömt lång- och kortsiktigt underhållsbehov
• Bedömning av marknadens avkastningskrav  

för det specifika objektet

Det långsiktiga inflationsantagandet motsvarar 
Riksbankens långsiktiga mål om 2 % i årstakt under 
kalkylperioden. Kalkylperioden för respektive vär-
deringsobjekt löper över 10 år. Analysen av framtida 
driftnetton grundas på gällande hyresavtal samt en 
analys av den gällande hyresmarknaden. I de fall hy-
resvillkoren bedöms som marknadsmässiga antas de 
möjliga att förlänga till oförändrade villkor. I de fall 
den kontrakterade hyran bedöms avvika från gällande 
marknadshyra antas den justeras till marknadsmässig 
nivå vid kontraktsutgång. På motsvarande sätt antas 
fastighetens uthyrningsgrad över tid anpassas till en 
bedömd marknadsmässig nivå.

Drift- och underhållskostnader baseras dels på 
en analys av respektive fastighets historiska och 
budgeterade kostnadsnivå, dels på erfarenheter och 
statistik avseende liknande fastigheter, bland annat 
från statistik redovisad av MCSI.   >
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Byggrätter
Stendörren hade per 31 december 2018 21 fastig-
heter helt eller delvis bestående av byggrätter. Vid 
full exploatering av dessa byggrätter är bedömningen 
att upp till 620 000 m2 byggnadsarea kan tillskapas, 
huvudsakligen för lätt industri, logistik och handels-
ändamål. I ett par av dessa fastigheter pågår även 
planarbete för att omvandla byggrätterna till annat 
användningsområde, såsom bostäder. Dessa byggrät-
ter är redovisade till ett bedömt marknadsvärde om 
1 054 miljoner kronor (motsvarande ca 12 % av det 
samlade fastighetsvärdet). Möjligheterna i byggrätter-
na bedöms som mycket goda då de är koncentrerade 
till flera av Storstockholms mest attraktiva områden 
såsom Stockholms kommun, Botkyrka, Södertälje 
(Stockholm-Syd), Västerhaninge, Upplands-Bro, Sol-
lentuna och Enköping. Utvecklingen inom byggrätter 

och projektfastigheter är primärt kunddriven. Fokus 
ligger på att hitta befintliga och nya hyresgäster som 
är i behov av större eller helt nya lokaler och möta 
detta behov genom att göra kundanpassade tilläggs-
investeringar, alternativt genomföra nybyggnation. I 
syfte att minimera riskexponeringen tecknas vanligen 
långa hyresavtal med kunderna innan investering-
arna initieras. Bolaget avser att löpande under de 
närmaste åren bebygga och utveckla stor del av dessa 
fastigheter.

Känslighetsanalys
Förändringar i kassaflöden och marknadens avkast-
ningskrav har stor betydelse för fastigheternas mark-
nadsvärden. Baserat på Stendörrens bedömda löpande 
intjäningsförmåga per 31 december 2018 skulle en 
förändring om 5 % av driftnettot uppåt eller nedåt 
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FÖRÄNDRING REDOVISAT  

VÄRDE FASTIGHETER, MILJONER KRONOR JAN-DEC 2018 JAN-DEC 2017

Fastighetsbestånd vid årets början 6 494

1 687 436

– 367 – 347

296 225

366 363

Fastighetsbestånd vid periodens slut

påverka det bedömda marknadsvärdet med ca 424 
Mkr uppåt respektive nedåt. En förskjutning uppåt 
eller nedåt med 0,5 % enheter av marknadens direkt-
avkastningskrav skulle på motsvarande sätt påverka 
det bedömda marknadsvärdet med ca –775 miljoner 
kronor uppåt och 949 miljoner kronor nedåt (alla an-
dra värdepåverkande antaganden antas i känslighetsa-
nalysen vara oförändrade) enligt tabellen nedan.

Värdeförändringar under 2018
Den samlade värdeförändringen under perioden upp-
går till 366 miljoner kronor (363), varav –40 miljoner 

kronor (–10) avser realiserade värdeförändringar vid 
fastighetsförsäljningar (se tabell nedan). 

Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet drivs 
under perioden huvudsakligen av stigande bygg-
rättsvärden (främst i området ”GreenHub Bro där 
Stendörren har väsentliga byggrätter för logistik) 
samt förbättrade kassaflöden genom förlängda 
hyresavtal och höjd snitthyra eller sänkta kostnader. I 
viss mån har även justerade avkastningskrav påver-
kat värderingarna. Genomsnittligt avkastningskrav 
i fastighetsvärderingarna per 31 december 2018 var 
6,3 % (6,4).
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AKTIE 

Aktiekapitalet i Stendörren uppgick per 31 december 
2018 till 16 893 384,60 kronor. Stendörren hade vid 
årets utgång totalt 28,2 miljoner utestående aktier 
fördelat på 2,5 miljoner A-aktier av respektive 25,7 
miljoner B-aktier. A-aktier i Stendörren berättigar 
till tio röster per aktie på bolagsstämma och B-aktier 
berättigar till en röst per aktie. A-aktier kan konver-
teras till B-aktier till förhållandet 1:1. A- och B-aktier 
medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och 
överskott. Under 2018 ökade antalet utestående akti-
er med 0,5 miljoner B-aktier i samband med inlösen 
av ett personaloptionsprogram. Enligt bolagsord-
ningen finns härutöver möjligheten för Stendörren att 
utge preferensaktier.

AKTIEKURSENS UTVECKLING OCH AVKASTNING

Börskursen steg under året med 47 % till 100,0 
kronor, sammantaget medförde detta att börsvär-
det ökade med 50 %. Under samma period steg 
fastighetsindex på Stockholmsbörsen med 13  % 
varvid Stendörren för tredje året i rad uppvisar en 
ökningstakt i den genomsnittliga börskursen som 
överstiger fastighetsindex. Aktien handlades till all 
time highkursen 104,5 kronor den 30 november för 
att sedan falla tillbaks till 100,0 kronor (68,0) på 
årets sista handelsdag den 28 december. Årets lägsta 
betalkurs var 65,0 kronor. Under 2018 har totalt 59 

miljoner kronor lämnats i kontant aktieutdelning 
vilket motsvarar en genomsnittlig direktavkastning 
om 2,35 % (2,66).

HANDELSPLATS OCH OMSÄTTNING

Stendörrens aktie handlas från den 10 april 2018 på 
listan för medelstora bolag, MidCap, efter att Nas-
daq Stockholms bolagskommitté under våren 2018 
godkände byte av noteringsplats från Nasdaq First 
North Premier, till Nasdaq Stockholms huvudlista. 
Bolagets kortnamn är STEF B. Bolagets ISIN-kod är 
SE0006543344. 

Under 2018 har totalt 12,9 miljoner aktier omsatts 
till ett värde om1 158 miljoner kronor (exklusive akti-
er omsatta utanför handelsplatsen) vilket motsvarar 
en ökning av den genomsnittliga dagliga omsättning-
en av antal aktier med 87 %. Det förvärv av totalt ca 
8 miljoner aktier som EQT genomförde i december 
2018 från den tidigare huvudägaren Kvalitena (med 
flera) gjordes utanför handelsplatsen och inkluderas 
därför inte i ovan nämnda totalomsättning av aktier 
(och heller ej i nedanstående graf). I samband med 
EQT’s uppköpserbjudande som offentliggjordes 
den 27 november 2018 (se vidare under Aktieägare 
nedan) ökade även omsättningen i Stendörrens aktie 
på börsen. Den 30 november omsattes 141 000 aktier 
och den 3 december omsattes 90 000 aktier.

STENDÖRRENS AKTIE OCH ÄGARE

Stendörren är ett fastighetsbolag med ett börsvärde vid utgången av 2018 om 2 816 miljoner 
kronor. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Stendörrens börs- 
värde steg med 50 % under 2018.
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STÖRSTA AKTIEÄGARE BASERAT PÅ UPPGIFTER FRÅN  
EUROCLEAR SWEDEN AB PER 31 DECEMBER 2018

ÄGARE
ANTAL  

AKTIER A-AKTIER B-AKTIER
INNEHAV 

( %)
RÖSTER 

( %)

 10 972 872     2 000 000     8 972 872    38,97 % 57,20 %

 2 901 720     500 000     2 401 720    10,31 % 14,61 %

 3 529 074    –  3 529 074    12,53 % 6,97 %

 1 775 611    –  1 775 611    6,31 % 3,51 %

 840 379    –  840 379    2,98 % 1,66 %

 663 349    –  663 349    2,36 % 1,31 %

 659 615    –  659 615    2,34 % 1,30 %

 546 844    –  546 844    1,94 % 1,08 %

 533 638    –  533 638    1,90 % 1,05 %

 363 348    –  363 348    1,29 % 0,72 %

 5 369 191    –  5 369 191    19,07 % 10,59 %

Total  28 155 641    2 500 000  25 655 641    100  % 100  %

STENDÖRRENS AKTIEÄGARE

Antalet aktier och röster i Stendörren ökade med 
535 655 stycken från och med den 15 maj 2018. De 
nya B-aktierna har tillkommit genom påkallande av 
teckningsoptioner inom ramen för det incitaments-
program som Stendörrens extra bolagsstämma antog 
den 5 november 2014.

Styrelsen i Stendörren har ett bemyndigande från 
årsstämman att, vid ett eller flera tillfällen före nästa 
årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt, besluta om nyemission motsvaran-
de sammanlagt högst 10 % av totalt antal utestående 
aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 
(bemyndigandet omfattar B-aktier, preferensaktier, 
konvertibler samt teckningsoptioner).

Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real 
Estate, genom Stendörren Real Estate AB, ett kontant 
uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren om-
fattande samtliga A- och B-aktier i Stendörren. 

Vid det tillfället hade Stendörren Real Estate AB 
ingått avtal om aktieförvärv med fem av Stendörrens 
aktieägare (bl.a. Kvalitena AB (publ), omfattande 
totalt 26,13 % av aktierna och 50,06 % av rösterna i 
Stendörren. Därtill hade Kvalitena AB (publ) utfärdat 
en köpoption till EQT Real Estate omfattande 0,99 % 
av rösterna i Stendörren. Vid erhållandet av erforder-
liga regulatoriska tillstånd fullföljde Stendörren Real 
Estate AB tillträdet av aktier i Stendörren den 14 
december 2018. Vid utgången av året hade ytterligare 
aktieägare accepterat erbjudandet varvid Stendörren 
Real Estate AB kontrollerade 57,2 % av rösterna och 
39,0 % av kapitalet i Stendörren.

Av Stendörrens knappt 4 300 aktieägare äger 88  % 
500 eller färre aktier. Denna grupps innehav utgör 
dock bara ca 1 % av det totala antalet utestående 
aktier. Omvänt innehar 1 % av aktieägarna ca 94 % 
av det totala aktieantalet.

AKTIEÄGARE STORLEKSKLASSER PER 31 DECEMBER 2018

INNEHAV AKTIER

ANTAL  
AKTIE- 
ÄGARE

ANDEL 
AV ANTAL A-AKTIER B-AKTIER

INNEHAV 
( %)

RÖSTER  
( %)

MARKNADS-
VÄRDE 
(KSEK)

1 – 500  3 775    88 % –  190 863    1 % 0 %  19 086    

501 – 1 000  154    4 %  128 825    0 % 0 %  12 882    

1 001 – 5 000  211    5 %  533 051    2  % 1  %  53 305    

5 001 – 10 000  47    1 %  347 337    1  % 1 %  34 734    

10 001 – 15 000  13    0  %  168 358    1 % 0 %  16 836    

15 001 – 20 000  16    0 %  293 034    1 % 1 %  29 303    

20 001 –  60    1 %  2 500 000     23 994 173    94 % 97 %  2 402 563    

Total  4 276    100  %  2 500 000     25 655 641    100  % 100  %  2 568 709    

>
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INCITAMENTSPROGRAM FÖR  

STENDÖRRENS MEDARBETARE 

Under året har ett personaloptionsprogram som 
lanserades 2014 löpt ut varvid totalt 535 655 B- 
aktier emitterades. Totalt tillfördes bolaget härige-
nom kapital uppgående till 22,8 miljoner kronor. 
Vid Stendörren Fastigheter AB:s årsstämma den 23 
maj 2017 beslutades om antagande av ett långsik-
tigt incitamentsprogram, innefattande emission av 
teckningsoptioner. Vid teckningstidens utgång den 
30 juni 2017 hade totalt 395 800 teckningsoptioner 
förvärvats mot kontant betalning till moderbolaget. 
Deltagarna äger rätt att under perioden från och med 
den 1 maj 2020 till och med den 31 maj 2020 för en 
teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget för en 
teckningskurs som motsvarar 125 % av genomsnit-
tet av aktiens volymvägda senaste betalkurs under 
perioden från och med den 9 maj 2017 till och med 
den 22 maj 2017. 

Vid årsstämman i maj 2018 beslutades om anta-
gande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram 
innefattande emission av teckningsoptioner. Stäm-
man beslutade att bolaget, med avvikelse från aktie- 
ägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 100 000 
teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av 
högst 100 000 nya B-aktier på villkor enligt nedan 
(se även bolagets hemsida för närmare presentation 
av villkoren). Baserat på en teckningskurs om 125 % 
av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets 
B-aktie perioden 13–22 augusti 2018 erbjöds bola-
gets anställda personal att förvärva optioner inom 
programmet. Efter teckningsperiodens utgång hade 

totalt 91 582 optioner förvärvats. Vid fullt utnytt-
jande av teckningsoptionerna i båda dessa program 
kommer aktiekapitalet öka med 292 429 kronor 
genom utgivande av 487 382 B-aktier, var och en med 
ett kvotvärde om 0,6 kronor. Utspädningseffekten 
vid fullt utnyttjande motsvarar ca 1,7 % av kapitalet 
och 1,0  % av röstetalet baserat på antalet utestående 
aktier per rapportdatumet.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy har hittills varit att utdel-
ningen långsiktigt ska uppgå till högst 50 % av bo-
lagets förvaltningsresultat efter avdrag för schablon-
skatt. Mot bakgrund av de betydande möjligheter till 
tilläggsinvesteringar i projektportföljen till avkast-
ningsnivåer som överstiger bolagets långsiktiga av-
kastningskrav har dock styrelsen beslutat att föreslå 
2019 års årsstämma att aktieutdelningen slopas till 
förmån för återinvestering i projektportföljen.

INFORMATION TILL AKTIEMARKNADEN

Stendörrens främsta informationskanal är bolagets 
hemsida, www.stendorren.se. Där offentliggörs alla 
finansiella rapporter, bolagspresentationer och press-
meddelanden. 

Stendörrens rapportkalender för 2019 innefattar 
följande datum:
• Delårsrapport jan–mars 2019, 7 maj 2019
• Årsstämma 2019, 22 maj 2019
• Delårsrapport jan–juni 2019, 19 juli 2019
• Delårsrapport jan–sept 2019, 6 november 2019
• Bokslutskommuniké 2019, 21 februari 2020
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STENDÖRREN ÄR ETT svenskt publikt aktiebolag, 
vars B-aktier sedan den 10 april 2018 är noterade 
på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Sedan bolaget togs 
upp till handel på Nasdaq Stockholm grundar sig bo-
lagsstyrningen i Stendörren på gällande lagstiftning, 
Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk 
kod för bolagsstyrning (”Koden”) och andra externa 
styrdokument och rekommendationer samt internt 
fastställda regler och riktlinjer, såsom bolagsordning-
en och styrelsens arbetsordning. Koden bygger på 
principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att bolag 
inte vid varje tillfälle måste följa Koden utan vid ett 
enskilt tillfälle kan välja andra lösningar som anses 
mer ändamålsenliga. Bolag som väljer att avvika 
från Koden måste dock redovisa varje avvikelse 
från Koden och ange vilken lösning man valt istället 
och skälen härtill. Koden finns tillgänglig på www.
bolagsstyrning.se där även den svenska modellen för 
svensk bolagsstyrning presenteras. Stendörren har 
under 2018 avvikit från Koden i ett avseende efter-
som löptiden för det teckningsoptionsprogram för 
anställda som antogs på årsstämman 2017 understi-
ger tre år. Beslutet om teckningsoptionsprogrammet 
fattades på årsstämman den 23 maj 2017, vid vilken 
tidpunkt bolaget inte var upptaget till handel på Nas-
daq Stockholm och således inte omfattades av någon 
skyldighet att följa Koden. 

Före noteringen på Nasdaq Stockholm handlades 
bolagets B-aktier under perioden 6 november 2014 – 
6 maj 2015 på Nasdaq First North och sedan den 7 
maj 2015 på Nasdaq First North Premier. Före note-
ringen på Nasdaq Stockholm utgick bolagsstyrningen 
i Stendörren från gällande lagstiftning, Nasdaq First 
Norths regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholms 
regelverk rörande noterade skuldebrev samt internt 
fastställda regler och riktlinjer såsom bolagsordning-
en och styrelsens arbetsordning. Sedan noteringen på 
Nasdaq Stockholm First North Premier har bolaget 
strävat efter att även tillämpa Koden. 

Denna bolagsstyrningsrapport redogör för Sten-
dörrens bolagsstyrning under 2018 och är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen och Koden.

AKTIER OCH ÄGANDE

Aktiekapitalet i Stendörren uppgick per den 31 
december 2018 till 16 893 384,60 kronor, fördelat 
på 2 500 000 aktier av serie A respektive 25 655 641 
aktier av serie B. A-aktier i Stendörren berättigar till 
tio röster på bolagsstämma och B-aktier berättigar 

till en röst på bolagsstämma. Samtliga aktier medför 
samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 
Antalet aktieägare uppgick per den 31 december 
2018 till 4 276 stycken och kvotvärdet per aktie upp-
gick till 0,60 kronor. 

På sidan 106 i denna årsredovisning anges detaljer 
om ägarspridningen vid utgången av 2018.

BOLAGSORDNING 

Bolagets företagsnamn är enligt bolagsordningen 
Stendörren Fastigheter AB (publ) och bolaget är 
publikt (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, för-
valta och driva handel med fast egendom samt driva 
därmed förenlig verksamhet. Stendörrens bolags-
ordning innehåller inga särskilda bestämmelser om 
tillsättande och entledigande av styrelseledamöter 
eller om ändring av bolagsordningen.

BOLAGSSTÄMMA 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande 
organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman 
utövar aktieägarna sin rösträtt i för bolaget viktiga 
frågor såsom utdelning, fastställande av resultat- och 
balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande 
och revisorer samt arvode till styrelse och reviso-
rer. Utöver årsstämman kan bolaget kalla till extra 
bolagsstämma. 

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel 
majoritet. Vissa beslut, till exempel ändring av bolags-
ordningen, kräver enligt aktiebolagslagen kvalificerad 
majoritet. 

Stendörrens bolagsordning innehåller inga begräns-
ningar i fråga om hur många röster varje aktieägare 
kan avge vid bolagsstämma. Enligt bolagsordningen 
ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering 
i Post- och Inrikes tidningar och genom att kallelse 
hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har 
skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet. 

Årsstämman 2018 
Årsstämman 2018 hölls den 23 maj 2018 i Stock-
holm. Vid årsstämman fanns totalt 62,33 % av bola-
gets röster och 47,93 % av bolagets kapital represen-
terat. Årsstämman fattade beslut om bemyndigande 
för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa 

Bolagsstyrning avser det regelverk och den struktur som etablerats för att effektivt och  
kontrollerat styra och leda verksamheten i ett aktiebolag. Genom en god bolagsstyrning 
kan Stendörren tillförsäkra sina aktieägare att bolaget sköts på ett ansvarsfullt, effektivt 
och hållbart sätt.

>
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årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägar-
nas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot 
betalning genom kvittning eller med apportegendom, 
eller annars med villkor, besluta om emission av 
aktier av serie B, konvertibler avseende aktier av serie 
B eller teckningsoptioner avseende aktier av Serie 
B, samt preferensaktier, dock att sådana emissioner 
inte får medföra att bolagets registrerade aktieka-
pital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än 
totalt 10 % beräknat per dagen för årsstämman. Om 
styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt 
för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda 
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning 
av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genom-
föra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra 
anskaffning av kapital för företagsförvärv.
Vidare fattade årsstämman bland annat följande 
beslut:
• Disposition avseende bolagets resultat
• Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvars- 

frihet
• Val av antalet styrelseledamöter och revisorer
• Omval av Seth Lieberman, Knut Pousette, Hans 

Runesten, Carl Mörk, Jenny Wärmé, Andreas Phi-
lipson och Helena Levander som styrelseledamöter

• Nyval av Knut Pousette som styrelseordförande 
• Omval av Ingemar Rindstig (personval) och Ernst 

& Young AB, med Oskar Wall som huvudansvarig 
revisor, som bolagets revisorer 

• Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
• Beslut om emission av teckningsoptioner
• Beslut om fastställande av principer för utseende av 

valberedning
• Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande 

befattningshavare
• Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta 

om återköp och överlåtelser av egna aktier 

Protokoll från årsstämman 2018 och stämmohand-
lingar finns tillgängliga på bolagets webbplats.  
Årsstämman 2019 kommer att hållas den 22 maj 
2019 i Stockholm.

Extra bolagsstämma den 23 januari 2019
Stendörren höll den 23 januari 2019 extra bolags-
stämma. Vid den extra bolagsstämman fanns totalt 
74,13 % av bolagets röster och 53,46 % av bolagets 
kapital representerat. Den extra bolagsstämman be-
slutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan 
suppleanter. Vidare beslutades om nyval av Henrik 
Orrbeck och Anders Tägt till styrelseledamöter för 
tiden intill slutet av nästa årsstämma, vilka ersatte 
styrelseledamöterna Knut Pousette, Hans Runesten 
och Jenny Wärmé som ställt sina platser till förfo-
gande. Seth Lieberman valdes till styrelseordförande 
för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga 

frågor som behandlades på den extra bolagstämman 
var arvode till styrelsen och justerade principer för 
utseende av valberedningen.

VALBEREDNING 

För att säkerställa att val och arvodering av styrelse 
och revisor bereds genom en av ägarna styrd, struk-
turerad och välkänd process, ska varje bolag som 
tillämpar Koden ha en valberedning. Valberedningen 
ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, 
styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med 
uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamö-
ter, ersättning för utskottsarbete, arvode till bolagets 
revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag 
till ändrade principerna för utseende av valberedning. 

Aktieägarna i Stendörren beslutade på den extra 
bolagsstämman den 23 januari 2019 om uppdaterade 
principer för utseende av valberedning. De uppdate-
rade principerna innebar en förändring gentemot de 
principerna som antogs på årsstämman den 23 maj 
2018 på så sätt att styrelsen inom sig ska ha möjlighet 
att utse ledamot till valberedningen, och att sådan le-
damot därmed inte behöver vara styrelsens ordföran-
de. Stendörrens uppdaterade principer för utseende av 
valberedning lyder enligt följande: 

Inför varje årsstämma ska valberedningen bestå av 
en styrelseledamot vilken styrelsen ska välja inom sig 
och representanter för de per den 31 augusti direkt 
föregående år till röstetalet tre största aktieägarna 
enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 
Om en eller flera av dessa tre aktieägare väljer att 
avstå från att utse representant till valberedningen, 
skall ledamot utses av den eller de största aktieäga-
ren(na) på tur. Den inom styrelsen utsedda ledamoten 
ska sammankalla det första mötet i valberedningen. 

Valberedningen ska inom sig utse en av ledamö-
terna till ordförande, vilket inte ska vara den av 
styrelsen inom sig utsedda ledamoten. Om en eller 
flera aktieägare som utsett representanter till valbe-
redningen inte längre tillhör de tre största ägarna 
i bolaget vid en tidpunkt mer än två månader före 
aktuell årsstämman, ska representanterna för dessa 
aktieägare frånträda sitt uppdrag och nya ledamö-
ter utses av de nya aktieägare som då tillhör de tre 
största aktieägarna. Om en ledamot i valberedningen 
avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete 
är avslutat ska samma aktieägare som utsåg den 
avgående ledamoten, om det anses nödvändigt, äga 
rätt att utse en ny ledamot, eller om aktieägaren inte 
längre är bland de tre största aktieägarna, den största 
aktieägaren på tur. Förändringar i valberedningens 
sammansättning ska omedelbart offentliggöras. 
Valberedningens sammansättning för årsstämmor 
ska offentliggöras senast sex månader före stämman. 
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valbe-
redningen. Bolaget ska betala de nödvändiga utgifter 
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som valberedningen kan komma att ådra sig inom 
ramen för sitt arbete. Mandattiden för valberedning-
en avslutas när den där påföljande valberedningen 
har offentliggjorts. 

När Stendörrens valberedning inför årsstämman 
den 22 maj 2019 ursprungligen tillsattes, bestod den 
av Harald Pousette, ordförande (utsedd av Kvalite-
na AB), Oscar Christensson, (utsedd av Altira AB), 
Johannes Wingborg (utsedd av Länsförsäkringar 
Fondförvaltning AB) och Knut Pousette (dåvarande 
styrelseordförande i Stendörren). Till följd av ägarför-
ändringar i Stendörren har Harald Pousette seder-
mera avträtt sitt uppdrag och Stendörren Real Estate 
AB har, i egenskap av ny aktieägare i bolaget, utsett 
Henrik Orrbeck till dess representant i valberedning-
en. Vidare avträdde Knut Pousette sitt uppdrag inom 
valberedningen i samband med den extra bolags-
stämma som hölls den 23 januari 2019. 

Stendörrens valberedning inför årsstämman den 22 
maj 2019 består sålunda av Johannes Wingborg, ord-
förande (utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning 
AB), Henrik Orrbeck (styrelseledamot samt utsedd av 
Stendörren Real Estate AB) och Oscar Christensson 
(utsedd av Altira AB). 

STYRELSEN 

Styrelsens ansvar
Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter 

bolagstämman. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen 
ansvarig för bolagets förvaltning och organisa-
tion. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat 
att fastställa övergripande mål och strategier för 
bolaget samt väsentliga policys och strategiska planer 
för bolaget och den koncern som bolaget tillhör. 
Styrelsen ska även fortlöpande övervaka efterlevna-
den av dessa. Styrelsen ska säkerställa att det finns 
ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll 
av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som 
dess verksamhet är förknippad med. Styrelsen ska 
också avge delårsrapporter och bokslut. Styrelsen 
ska följa den ekonomiska utvecklingen, säkerstäl-
la kvaliteten i den finansiella rapporteringen och 
internkontrollen samt utvärdera bolagets verksamhet 
baserat på de fastställda mål och policys som antagits 
av styrelsen. Slutligen fattar styrelsen även beslut om 
större investeringar samt organisations- och verksam-
hetsförändringar i bolaget. 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som antas 
på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbets-
ordningen revideras löpande. I styrelsens arbetsord-
ning regleras bland annat styrelsens uppgifter och 
arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD:n. Till 
styrelsens arbetsordning finns instruktionen för VD 
och instruktionen för finansiell rapportering bifogad. 

NAMN BEFATTNING STYRELSE- 
LEDAMOT  

SEDAN 

OBEROENDE I FÖR- 
HÅLLANDE TILL BOLAGET 
OCH BOLAGSLEDNINGEN 

OBEROENDE I FÖR- 
HÅLLANDE TILL BOLAGETS 

STÖRRE AKTIEÄGARE

2014 Ja

2014 Ja

2017 Ja Ja

2016 Ja

2016 Ja Ja

2014 Ja Ja

2016 Ja

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING MELLAN 23 MAJ 2018 FRAM  
TILL DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 23 JANUARI 2019

NAMN BEFATTNING STYRELSE- 
LEDAMOT  

SEDAN 

OBEROENDE I FÖR- 
HÅLLANDE TILL BOLAGET 
OCH BOLAGSLEDNINGEN 

OBEROENDE I FÖR- 
HÅLLANDE TILL BOLAGETS 

STÖRRE AKTIEÄGARE

2014 Ja

2017 Ja Ja

2016 Ja

2019 Ja

2016 Ja Ja

2019 Ja Ja

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING FRÅN OCH MED DEN EXTRA BOLAGSSTÄMMAN DEN 23 JANUARI 2019
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Styrelsens sammansättning 
Enligt Stendörrens bolagsordning ska styrelsen bestå 
av lägst tre och högst åtta ledamöter, utan supplean-
ter. Ingen representant för koncernen ingår i styrelsen 
och inga arbetstagarrepresentanter har utsetts till 
styrelsen. För mer information om styrelseledamöter-
nas erfarenhet och bakgrund, dess innehav av aktier i 
bolaget och dess väsentliga uppdrag utanför bolaget, 
se avsnittet om Styrelsen, sidorna 116-117.

Valberedningen har i sitt arbete beaktat att en 
jämn könsfördelning ska eftersträvas i styrelsen samt 
att styrelsen i övrigt ska präglas av mångsidighet och 
bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
Valberedningen har lagt tyngd vid att styrelsen ska 
ha god kunskap och erfarenhet om detaljplane-
processer, corporate governance, finansiering och 
kapitalstruktur samt utveckling och förvaltning av 
verksamhetsfastigheter för lätt industri och lager. 
Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat 
regel 4.1 i Koden vid framtagande av sitt förslag till 
val av styrelseledamöter. Som framgår av styrelsepre-
sentationen i avsnittet om Styrelsen, sidorna 116-117, 
har styrelseledamöterna en god mångsidighet och 
bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. 
Vid den extra bolagstämman den 23 januari 2019 
beslutades om en minskning av antalet styrelsele-
damöter från sju till sex ledamöter. Valberedningen  
anser att en mindre styrelse innebär ett mer effektivt 
styrelsearbete. Stendörren strävar efter att över tid 
ytterligare öka andelen kvinnor i styrelsen.  

Enligt Koden ska en majoritet av de stämmovalda 
styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till 
bolaget och koncernledningen. Minst två av dessa 
ska även vara oberoende i förhållande till bolagets 
större aktieägare. Bolagets styrelse uppfyller Kodens 
krav på oberoende. Som framgår av tabellen på sidan 
111 är samtliga sex stämmovalda ledamöterna obero-

ende i förhållande till bolaget och koncernledningen. 
Av dessa är tre ledamöter oberoende i förhållande till 
större aktieägare.

Arvode till styrelsen
Årsstämman 2018 beslutade att arvode till styrelsen 
ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordfö-
rande och att arvode till övriga ledamöter ska utgå 
med 200 000 kronor vardera, samt att ordföranden i 
revisionsutskottet ska erhålla 60 000 och ledamoten 
i revisionsutskottet ska erhålla 30 000 kronor. Dessa 
beslut fastställdes även på den extra bolagsstämman 
i januari 2019. I tabellen ovan anges det arvode som 
varje styrelseledamot kommer att erhålla fram till 
årsstämman 2019.

Ordförandens ansvar 
Styrelsens ordförande ska säkerställa att styrelsen 
genomför sitt arbete på ett effektivt sätt och att 
styrelsen fullgör sina förpliktelser. Ordföranden or-
ganiserar och leder styrelsens arbete i syfte att skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för styrelsens 
uppgifter. Ordföranden samråder med bolagets  VD 
i strategiska frågor och säkerställer att styrelsen får 
tillräcklig information och dokumentation för att 
möjliggöra att styrelsen kan genomföra sitt arbete. 
Ordföranden ansvarar även för kontakter med aktie-
ägarna avseende ägarskapsfrågor.

Styrelseutskott
REVISIONSUTSKOTT

På det konstituerande styrelsemötet den 23 maj 2018 
beslutade styrelsen att inrätta ett revisionsutskott 
bestående av Helena Levander (ordförande) och Hans 
Runesten. Revisionsutskottets uppgifter fullgjordes 
dessförinnan av styrelsen i dess helhet. Revisions-
utskottets arbete och bestämmanderätt regleras i 

>

NAMN BEFATTNING NÄRVARO PÅ 
STYRELSEMÖTEN 

UNDER 2018

STYRELSEARVODE 
(SEK)1)

21 av 23 233 333

21 av 23 260 000

23 av 23 200 000

23 av 23 200 000

22 av 23 153 333

23 av 23 133 333

23 av 23 200 000

76 667

66 667

1 236 667

1) Arvode i enlighet med beslut som fattades vid årsstämma 2018 samt extra bolagsstämma den 23 januari 2019. Detta betyder att
arvodet utgått för perioden mellan årsstämman 2018 och årsstämman 2019 och avser således inte kalenderår. 
2) Frånträdde vid extra bolagsstämma den 23 januari 2019. 
3) Tillträdde vid extra bolagsstämma den 23 januari 2019.
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arbetsordningen och instruktionen för revisions-
utskottet. Revisionsutskottet har som uppgift att 
för styrelsens räkning löpande följa och utvärdera 
revisorernas arbete. Revisionsutskottet ska också 
granska och övervaka revisorns självständighet och 
opartiskhet. Revisionsutskottet ska vidare bereda 
frågor avseende bolagets redovisning och interna 
kontroll, riskhantering, extern revision och finansiell 
information.

Utskottets ledamöter får inte vara anställda av 
bolaget. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller 
revisionskompetens. 

Under 2018 har revisionsutskottet haft två proto-
kollförda möten. Både Helena Levander och Hans 
Runesten närvarande vid dessa möten. Vid mötena 
behandlades bland annat bolagets delårsrapporter, 
den externa revisionens inriktning och bolagets 
interna kontroll. 

Beslutet att inrätta ett revisionsutskott fastslogs 
även på det konstituerande styrelsemötet den 23 
januari 2019. Till ledamot i revisionsutskottet utsågs 
Helena Levander (ordförande) och Henrik Orrbeck.

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Enligt Koden ska styrelsen inrätta ett ersättnings-
utskott. Utskottets huvudsakliga uppgifter består av 
att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättnings-
principer, ersättningar och andra anställningsvillkor 
för bolagsledningen, bevaka och utvärdera pågående 
och under året avslutade program för rörliga ersätt-
ningar för bolagsledningen och bevaka och utvärdera 
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till 
ledande befattningshavare som årsstämman ska fatta 
beslut om samt bevaka och utvärdera bolagets ersätt-
ningsstrukturer och ersättningsnivåer. Ersättnings-
utskottet ska även analysera och följa upp marknads-
mässiga ersättningar för ledande befattningshavare, 
inkluderande fasta och rörliga delar. 

Bolaget beslutade på det konstituerande styrel-
semötet den 23 maj 2018 respektive den 23 januari 
2019 att inte inrätta något separat ersättningsutskott. 
De uppgifter som åligger ersättningsutskottet ska 
istället utföras av styrelsen i dess helhet.

Styrelsens arbete under 2018
Under 2018 har styrelsen haft 23 styrelsemöten, 
varav 8 av dem var ordinarie möten (inklusive konsti-
tuerande styrelsemöte). Vid styrelsens möten har även 
bolagets VD, bolagets CFO och bolagets chefsjurist, 
tillika styrelsens sekreterare, närvarat. 

Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt 
schema och följer i huvudsak en av styrelsen fastsla-
gen årscykel, vilken revideras och fastställs vid varje 
konstituerande styrelsemöte. Nedan presenteras en 
förenklad beskrivning av hur styrelsens arbete varit 
strukturerat under året. Utöver vad som där anges 

finns ett antal stående punkter som behandlas på varje 
ordinarie styrelsemöte. På varje ordinarie styrelsemöte 
lämnar exempelvis bolagets VD ekonomisk rapport 
och informerar om affärsläget och framtidsutsikter. 
Vid behov fattas beslut som förvärv eller försäljning-
ar, andra investeringsbeslut, finansieringsbeslut samt 
beslut i strukturella eller organisatoriska frågor. 

Eftersom att styrelsen fastställer den finansiella 
rapporteringen föregås varje finansiell rapport av ett 
styrelsemöte där aktuell rapport fastställs. På dessa 
möten rapporterar revisionsutskottet om utskottets 
arbete och internkontrollfrågor behandlas. 

Utöver ordinarie styrelsemöten hålls extra styrel-
semöten vid behov, till exempel när ett affärsbeslut 
kräver styrelsens godkännande.

ÅRSCYKEL FÖR 

STYRELSEARBETET UNDER 2018/2019

1. Konstituerande styrelsemöte 
 Styrelsens arbetsår inleds vid det konstituerande 

styrelsemötet som följer direkt på årsstämman. På 
detta möte fastställer styrelsen bland annat relevan-
ta bolagsstyrningsdokument och arbetsordningar. 

2. Möte i juni  
Möte för fastställande av delårsrapporten för årets 
andra kvartal. Avrapportering från revisionsutskot-
tet. Internkontrollfrågor behandlas. 

3. Ordinarie möte i augusti  
Efter sommaren hålls ett ordinarie styrelsemöte. 
Inget specifikt huvudtema. 

4. Ordinarie möte i september 
 I september hålls ett ordinarie styrelsemöte där 

beslut fattas om bolagets mål och långsiktiga stra-
tegiska plan. 

5. Ordinarie möte i november
 Ordinarie möte för fastställande av den tredje 

delårsrapporten för året. På mötet behandlas även 
revisionsfrågor och bolagets revisorer rapporterar 
om den översiktliga granskningen som normalt 
utförs av delårsrapporten för det tredje kvartalet. 
Vidare presenterar bolagets revisorer deras gransk-
ning av bolagets interna kontroller. Bolagets risker 
och interna kontroller utvärderas. 

6. Ordinarie möte i december 
 På detta ordinarie möte antas budget för komman-

de år. Vidare utvärderas styrelsearbetet, inklusive 
utvärdering av utskott och VD. 

7. Ordinarie möte i februari 
 Ordinarie möte där årsbokslut fastställs. På mötet 

behandlas även revisionsfrågor och revisionsrap-
porten samt frågor hänförliga till årsstämma. 
Internkontrollfrågor behandlas. 

8. Ordinarie möte i maj 
 Ordinarie möte för fastställande av delårsrappor-

ten för årets första kvartal. Avrapportering från 
revisionsutskottet. Internkontrollfrågor behandlas. >
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Styrelseutvärdering 
Styrelsen utvärderar årligen styrelsearbetet och VD:s 
arbete i syfte att säkerställa att styrelsens arbete 
bedrivs effektivt och att styrelsens och VD:s arbete 
fortlöpande utvecklas. Detta sker genom en systema-
tisk och strukturerad process. Styrelsens och VD:s 
arbete under 2018 har utvärderats genom en intern 
process. Ett frågeformulär gällande styrelsens och 
VD:s arbete har distribuerats till styrelseledamöterna, 
som fått inkomma med svar på de i formuläret angiv-
na frågorna. Resultatet har därefter sammanställts 
och presenterats för styrelsen på ett styrelsesamman-
träde. Ingen från bolagsledningen närvarade vid detta 
sammanträde. Resultatet har även redovisats för 
valberedningen. 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH  
KONCERNLEDNING

VD ansvarar för den operativa styrningen och ska 
sköta den löpande förvaltningen och leda verksam-
heten i enlighet med de anvisningar som styrelsen 
meddelar. VD:s ansvar och förhållande till styrel-
sen regleras i den instruktion för VD som styrelsen 
antagit. Enligt instruktionen för finansiell rappor-
tering är VD:n ansvarig för finansiell rapportering i 
bolaget och ska följaktligen säkerställa att styrelsen 
erhåller tillräckligt med information för att styrelsen 
fortlöpande ska kunna utvärdera bolagets finansiella 
ställning. Bolagets VD ska löpande hålla styrelsen 
informerad om utvecklingen av bolagets och kon-
cernens verksamhet, omsättningens storlek, prisut-
vecklingar, bolagets resultat och finansiella ställning, 
likviditeten och kreditsituationen, viktigare företags-
händelser samt andra händelser, omständigheter eller 
förhållanden som bedöms vara av väsentlig betydelse 
för bolagets aktieägare. 

Styrelsen har uppdragit åt bolagets VD att 
säkerställa att bolaget följer tillämpliga regler och 
föreskrifter, innefattande bolagets skyldighet när det 
kommer till att offentliggöra insiderinformation och 
bolagets skyldighet att föra en loggbok (insiderför-
teckning) med personer med tillgång till insiderinfor-
mation om bolaget. 

Till sin hjälp har VD Mikael Nicander en koncern-
ledning. För närvarande består koncernledningen av 
följande personer: 
• Mikael Nicander, VD

• Magnus Sundell, vVD och CFO
• Maria Mastej, Affärsutvecklingschef (tidigare 

marknads- och uthyrningschef)
• Frej Adolph, Fastighetschef
• Johan Bråkenhielm, Transaktionschef
• Caroline Gebauer, Bolagsjurist
För mer information om koncernledningen, se  
sidorna 118–119.

Riktlinjer för ersättning till ledande  
befattningshavare 
Enligt de riktlinjer för ersättning till ledande befatt-
ningshavare som antogs på årsstämman 2018 utgörs 
bolagets ledande befattningshavare av VD, CFO, 
marknads- och uthyrningschef, fastighetschef, bolag-
sjurist och transaktionschef. Dessa ska erbjudas en 
marknadsmässig kompensation som ska beakta den 
enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättning-
en ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och 
andra sedvanliga förmåner. Den rörliga ersättningen 
ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara 
kriterier, utformade med syfte att främja bolagets 
långsiktiga värdeskapande. Den rörliga ersättningen 
kan som mest uppgå till ett belopp motsvarande 
sex månadslöner. Styrelsen har rätt att frångå dessa 
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt 
fall finns särskilda skäl som motiverar det.

REVISORER

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsre-
dovisning och räkenskaper samt styrelsens och VD:s 
förvaltning av bolaget. Efter varje räkenskapsår ska 
revisorn lämna en revisionsberättelse och en koncern-
revisonsberättelse till årsstämman. 

Enligt bolagets bolagsordning ska bolaget ha lägst 
en och högst två auktoriserade revisorer. Bolagets 
revisorer är auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig 
och Ernst & Young AB, med auktoriserade revi-
sorn Oskar Wall som huvudansvarig revisor. Även 
Ingemar Rindstig är verksam vid Ernst & Young AB. 
Revisorerna valdes vid årsstämman den 23 maj 2018. 
Ingemar Rindstig och Oskar Wall  är medlemmar av 
FAR. Revisorernas mandatperiod löper ut vid slutet 
av årsstämman som hålls den 22 maj 2019.  

Utöver revisionsuppdraget har Ernst & Young 
AB under 2018 anlitats för rådgivning i samband 
med bolagets årliga riskutvärdering och vid bolagets 

>

KONCERN MODERBOLAG

TKR 2018 2018

VD  6 915     3 114  6 915     3 114

 1 080     990  1 080     990

VICE VD  4 686     1 795  4 686      1 795

 852     401  852    401
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listbyte till Nasdaq Stockholm, inklusive granskning 
av prospekt. Dessa tjänster har lämnats i enlighet 
med bolagets riktlinjer för godkännande av ickerevi-
sionstjänster samt reglerna i revisionslagen och FAR:s 
yrkesetiska regler avseende revisors partiskhet och 
självständighet.

INTERN KONTROLL 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att bolaget 
har en adekvat och effektiv riskutvärdering och intern 
kontroll. Intern kontroll är en process som syftar 
till att säkerställa att ett bolags verksamhet bedrivs 
effektivt och ändamålsenligt och att den finansiella 
rapporteringen är tillförlitlig. Genom den interna 
kontrollen säkerställs även att bolaget efterlever till-
lämpliga regelverk. 

Kontrollmiljö 
Fördelning och delegering av ansvar internt inom 
Stendörren fastställs i styrande dokument såsom 
styrelsens arbetsordning, instruktion för VD med 
tillhörande delegationsordning och attestinstruktion. 
För att säkerställa en ändamålsenlig riskhantering 
och god intern kontroll har bolaget härutöver antagit 
en rad interna policys, riktlinjer och instruktioner 
för internt kontroll. Samtliga interna styrdokument 
revideras löpande. Genom de formaliserade rutinerna 
säkerställs att fastlagda principer för finansiell rappor-
tering och intern kontroll efterlevs. Bolaget genomför 
regelbundet utbildningar för dess anställda i syfte att 
säkerställa att samtliga anställda har erforderlig kun-
skap om interna policys, riktlinjer och instruktioner. 

Riskutvärdering och kontrollaktiviteter 
En förutsättning för att ett bolag ska kunna upprätta 
en effektiv intern kontroll över den finansiella rap-
porteringen är att bolaget är medvetet om vilka risker 
som bolaget utsätts för. Koncernledningen i Sten-
dörren genomför kontinuerligt och minst årligen en 
riskutvärdering, varvid de risker som bolaget utsätts 
för identifieras och utvärderas. För varje enskild risk 
uppskattas dels sannolikheten för dess inträffande, 
dels omfattningen av konsekvensen vid ett eventuellt 
inträffande. Baserat på utfallet av riskutvärderingen 
säkerställs att bolaget har adekvata och effektiva 
kontrollaktiviteter på plats för att minimera sanno-
likheten att identifierade väsentliga risker inträffar. 
Bolagets nyckelkontroller finns beskrivna i process-
beskrivningar och där så tillämpligt checklistor som 
steg för steg listar vilka kontroller som ska utföras. 
Kontrollerna dokumenteras systematiskt. 

Resultatet av koncernledningens riskutvärdering 
och utvärdering av bolagets interna kontroll rap-
porteras till styrelsen, som enligt dess arbetsordning 
årligen har att utvärdera bolagets risker och dess 
interna kontroll. På detta styrelsemöte presenteras 

även utfallet av den granskning av bolagets interna 
kontroll som bolagets revisorer genomfört. 

För att ytterligare stärka bolagets interna kontroll 
antog styrelsen under våren 2018 en internkontroll-
plan. I internkontrollplanen listas bolagets nyckel-
kontroller tillsammans med angivande av hur bolaget 
internt ska testa att dessa processer utförts. Av 
internkontrollplanen framgår vilken identifierad risk 
varje kontroll avser att hantera, vem som ansvarar 
för att testa att kontrollaktiviteten fungerat samt hur 
testningen ska ske och hur ofta. Internkontrollplanen 
revideras löpande och minst årligen. Utfallet av egen-
kontrollen rapporteras kvartalsvis till styrelsen.

Information och kommunikation
Styrelsen har antagit en informationspolicy som 
anger riktlinjerna för all intern och extern kom-
munikation. Syftet med informationspolicyn är att 
klargöra hur informationsansvaret är fördelat och 
att bidra till att en enhetlig kommunikation ges 
såväl inom som utom bolaget. Vidare syftar Stendör-
rens kommunikation till att uppnå en effektiv och 
korrekt informationsgivning avseende den finansiella 
rapporteringen och övriga bolagshändelser. Genom 
bolagets informationspolicy säkerställs att bolagets 
informationsgivning är korrekt och att information 
kommuniceras vid lämplig tidpunkt. Koncernled-
ningen erhåller regelbundet finansiell information om 
bolaget vid dess protokollförda möten. 

Uppföljning
Det övergripande ansvaret för uppföljning av den 
interna kontrollen åligger styrelsen. Löpande uppfölj-
ning av verksamhet och resultat sker på flera nivåer i 
bolaget, såväl på fastighetsnivå som på koncernnivå. 
Resultatet analyseras av ansvariga inom förvalt-
ningen. Avrapportering sker till koncernledning, 
styrelse och revisorer. Bolagets revisorer rapporterar 
sina iakttagelser från dess granskning av bolagets 
interna kontroll direkt till styrelsen. Styrelsen följer 
upp den ekonomiska utvecklingen i samband med 
granskningen och antagandet av varje delårsrapport. 
Vid dessa styrelsemöten rapporterar även koncern-
ledningen utfallet av de egenkontroller som i enlighet 
med bolagets internkontrollplan genomförts under 
aktuell period. 

Utvärdering av behovet av separat  
internrevisionsfunktion 
Någon internrevisionsfunktion finns i dagsläget inte 
inom Stendörren. Styrelsen har utvärderat frågan 
och konstaterat att bolaget har en ändamålsenlig och 
effektiv intern kontroll för en organisation av bolagets 
storlek. Något behov av att inrätta en internrevisions-
funktion har därför inte ansetts föreligga. Styrelsen 
omprövar årligen detta beslut. 
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E FLERÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL 2018 
JAN-DEC

2017 
JAN-DEC

2016 
JAN-DEC

2015 
JAN-DEC

Fastighetsrelaterade
2 718  603 612 585

121  100  95  81

8 476  6 494 5 817 4 889

90 % 92 % 90 % 91 %

89 % 91 % 88 % 91 %

 4,9 % 5,3 % 5,7 % 6,1 %

 9 % 11 % 18 % 13 %

4,0  4,9 5,1 5,2
2 846  803 799 805

Finansiella

537  453 440 356 

355  316 299 246 

174 161 138 118 

66 % 70 % 68 % 69 %

8 735   6 624 5 972 5 024

2,4 % 2,3 % 3,0 % 3,0 %

2,0  2,2 2,2 2,8

 2,6  2,4 3,5 3,1

 2,3  2,5 2,3 2,2

32 % 36 % 34 % 30 %

 16 % 18 % 35 % 25 %

61 % 56 % 57 % 63 %

 46 % 45 % 46 % 53 %

Aktierelaterade

2 816  1 878     1 892     1 381    

100,0  68,0     68,5     50,0    

98,7  86,9     74,4     53,9    

3 195  2 719     2 309     1 563    

113,5  98,5     83,6     56,6    

2 920 2 497     2 078     1 424    

103,7  90,4    75,2     51,6    

15,0 14,3    22,1     12,0    

5,2 7,8    –1,3     3,5    

0,0 2,2     2,0    1,6      

28 155 641 27 619 986 27 619 986

27 950 184 27 619 986 27 619 986

Övriga

51  39  30  17

45  35  24  10

FLERÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL

För definitioner, se sidan 165.  
Förklaringar till nyckeltalen finns även på www.stendorren.se.
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FINANSIELLA  
RAPPORTER
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BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

1, 24

Hyresintäkter 3 537 453

Summa intäkter 537 453

Driftskostnader 4 – 127 – 94

Underhållskostnader 4 – 33 – 24

Fastighetsskatt 4 – 15 – 13

Tomträttsavgäld 4 – 7 – 6

Driftnetto 355 316

Central administration 5, 6 – 51 – 51

Finansiella intäkter 7 1 1

Finansiella kostnader 8 – 131 – 105

Finansnetto – 130 – 104

FÖRVALTNINGSRESULTAT 174 161

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 326 353

– 12 9

Resultat före skatt 488 523

9 – 68 – 123

9 – 1 – 4

Årets resultat 419 396

– – 

 –       – 

Summa totalresultat för året 419    396

Moderbolagets aktieägare 419 396

16 15,00 14,32

16 14,92 14,23

27,95 27,62

 28,09 27,80

RAPPORT ÖVER KONCERNENS  
TOTALRESULTAT
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RESULTAT

Jämfört med 2017 redovisar Sten dörren för januari 
till december 2018 19 % högre hyresintäkter och 
driftnettot steg med ca 13 %. Årets resultat uppgår 
till 419 miljoner kronor (396) motsvarande 15,00 
kronor per aktie (14,32). 

HYRESINTÄKTER

Intäkterna ökade under året med ca 19 % till 537 
miljoner kronor (453). De ökade intäkterna drivs av 
en ökning av hyrorna i beståndet (ca 4 % ökning i 
jämförbart bestånd jämfört med samma period 2017) 
samt intäkter från de fastigheter som förvärvats och 
tillträtts under rapportperioden.

FASTIGHETSKOSTNADER

Fastighetskostnaderna steg med 33 % till 182 miljo-
ner kronor (138). Hälften av kostnadsökningen avser 
fastigheter som förvärvats under perioden medan 
hälften avser jämförbart bestånd. 

Ökningen av fastighetskostnader i jämförbart 
bestånd uppgår till 22 miljoner kronor (22 % ökning 
mot 2017). Ca 17 miljoner kronor av ökningen i 
jämförbart bestånd utgörs av två större takomlägg-
ningar, en omföring av elcertifikatskostnad från 2017 
i en fastighet samt en större reservering för osäker 
hyresfordran. Rensat för dessa större poster motsva-
rar ökningstakten i fastighetskostnader i jämförbart 
bestånd ökningstakten av hyresintäkter.

CENTRAL ADMINISTRATION

Kostnaderna för central administration uppgick 
under perioden till 51 miljoner kronor (51) och utgörs 
av kostnader för central förvaltning och adminis-
tration samt kostnader för bolagsled ning, styrelse 
och revisorer. Under perioden har ca 4 miljoner 
kronor kostnadsförts avseende processen för listbyte 
till börsens huvudlista. Därtill uppstod kostnader i 
samband med processen kring EQT’s uppköpserbju-
dande under det fjärde kvartalet uppgående till ca 3 
miljoner kronor.

FINANSNETTO

Nettot mellan finansiella intäkter och finansiella 
kostnader (Finansnettot) ökade under perioden med 
25 % till – 130 miljoner kronor (– 104) medan den 
totala räntebärande skulden ökade med 42 % per 
rapportdatumet jämfört med året innan (varav större 
delen av ökningen inträffade under årets tredje och 
fjärde kvartal). Därtill belastas finansnettot under 
fjärde kvartalet 2018 av en engångspost om 13 miljo-
ner kronor avseende en kortfristig kreditgaranti om 
1,4 miljarder kronor som upphandlades i samband 
med den ägarförändring som inträffade i Stendörren 
under kvartalet.

FÖRVALTNINGSRESULTAT

Förvaltningsresultatet steg under rapportperioden 
med drygt 8 % till 174 miljoner kronor (161). Rensat 
för de extra kostnader som uppstod i samband med 
uppköpserbjudandet under november och december 
(3 miljoner under central administration samt 13 
miljoner ökad kreditkostnad enligt ovan) uppgår 
ökningen i förvaltningsresultatet till ca 18 %.

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

För året redovisar bolaget en värde uppgång av för-
valtningsfastigheterna om 326 miljoner kronor (353) 
vilket motsvarar 5,0 % av fastighetsportföljens totala 
marknadsvärde vid årets ingång.

Värdeförändringen under året härleds huvudsak-
ligen till förändrade kassaflöden och något justerade 
avkastningskrav. Se även avsnittet om fastighetsvär-
dering på sid 100–103 för uppgifter om värderings-
antaganden.

Räntederivaten marknadsvärderades per rapport-
datumet med en värdeförändring om – 12 (9) miljoner 
kronor. 

SKATT

Skattekostnaden i resultaträkningen utgörs av aktuell 
skatt om – 1 miljoner kronor (– 4) och uppskjuten skatt 
om – 68 miljoner kronor (– 123).

Under det andra kvartalet beslutade Riksdagen om 
sänkning av bolagsskattesatsen i två steg från 22,0 % 
till 20,6 % från och med 1 januari 2021. Då Stendör-
rens investeringshorisont sträcker sig bortom detta 
datum har beräkningen av den uppskjutna skatten 
till övervägande delen justerats till 20,6 %. Denna 
justering medförde en positiv resultatpåverkan under 
perioden om totalt 23 miljoner kronor.
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS  
FINANSIELLA STÄLLNING

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 1, 24

Anläggningstillgångar

10 6  1

11 8 476 6 494

12 3 2 

0  0 

4 13 

Summa anläggningstillgångar 8 489 6 510

Omsättningstillgångar

13 16 10

10 11

14 28 11

15 29 44

163 38

Summa omsättningstillgångar 18 246 114

SUMMA TILLGÅNGAR 8 735 6 624

EGET KAPITAL OCH SKULDER 16

17 17

1 168 1 141

1 595 1 241

Eget kapital hänförligt till Moderbolagets ägare 2 399

SUMMA EGET KAPITAL 2 399

Långfristiga skulder

17 4 251 2 721

11 4

9 419 323

 –      – 

19 4 4

Summa långfristiga skulder 18 4 685 3 053

Kortfristiga skulder

17 1 037 991

41 38

 –      – 

 –      – 

40 39

20 152 104

Summa kortfristiga skulder 18 1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 735 6 624
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Stendörrens anläggningstillgångar består i allt väsent-
ligt av förvaltningsfastigheter. Per 31 december 2018 
uppgick värdet på förvaltningsfastig heterna till  
8 476 miljoner kronor (6 494 miljoner kronor per 31 
december 2017). Samtliga fastigheter har förvärvats 
under perioden 5 november 2014 till 31 december 
2018. För analys och kommen tarer, se avsnittet om 
Stendörrens verksamhet på sidorna 18–68.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar uppgick vid bokslutsdatumet 
till 246 miljoner kronor (114) bestående av likvida 
medel om 163 miljoner kronor (38) samt hyresford-
ringar och övriga kortfristiga fordringar om 83 miljo-
ner kronor (76).

EG ET KAPITAL

Per den 31 december 2018 uppgick koncernens egna  
kapital till 2 780 miljoner kronor (2 399) och  
soliditeten till 32 % (36).

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Det redovisade värdet av koncernens räntebärande 
skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till  
5 287 miljoner kronor (3 713) motsvarande en belå-
ningsgrad om 61 % (56). Skulderna utgörs av lån från 
kreditinstitut om 3 940 miljoner kronor (2 914), två 
obligationslån om totalt 1 360 miljoner kronor (790) 
samt säljarreverser om 15 miljoner kronor (20). – 27 
miljoner kronor (– 11) utgörs av periodiserade låne-
avgifter. Den kortfristiga delen av de räntebärande 
skulderna uppgår till 1 037 miljoner kronor (991) och 
består av lån och amorteringar som förfaller inom de 
kommande 12 månaderna. 

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING

Stendörren strävar efter att reducera ränte- och ka-
pitalanskaffningsrisker i finansieringsverksamheten 
genom att sprida förfallostrukturen för räntor och 
kapitalbindning över flera år. Ränterisker hanteras 
huvudsakligen genom förvärv av räntederivat. För 
närmare beskrivning av ränte- och kapitalbindningen 
av låneportföljen, se även avsnittet om finansiering 
på sidorna 68–70.

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Uppskjuten skatteskuld uppgick per 31 december till  
419 miljoner kronor (323) och avser huvudsakligen 
skatten på den temporära skillnaden mellan fastig-
heternas verkliga värde och deras skattemässiga rest-
värde samt uppskjuten skatt på obeskattade reserver 
och outnyttjade förlustavdrag (se not 9 för beräkning-
en av skatter).

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

Utöver kortfristig del av räntebärande skulder består 
kortfristiga skulder av leverantörsskulder, upplupna 
kostnader och förutbetalda intäkter, skatteskulder 
samt övriga kortfristiga skulder, tillsammans upp-
gående till 233 miljoner kronor (181).
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET  
KAPITAL, KONCERNEN

BELOPP I MILJONER KRONOR AKTIE-
KAPITAL

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

KAPITAL 

BALANSERADE 
VINSTMEDEL  

INKLUSIVE  
PERIODENS  

RESULTAT

TOTALT EGET 
 KAPITAL  

HÄNFÖRLIGT TILL 
FÖRE TAGETS 

ÄGARE

Ingående eget kapital per    2016-01-01 1 140 333 1 489

– 44 – 44

609 609

17 1 140 898 2 054

– 55 – 55

4 4

396 396

1 144 1 239 2 399

– 62 – 62

1 1

0 22 22

419 419

Utgående eget kapital per    2018-12-31 1 596

 

Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 
2018 till 2 780 miljoner kronor (2 399.) Vid års-
stämman 2018 beslutades om utdelning om totalt  
62 miljoner kronor (55).
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RAPPORT ÖVER KONCERNENS 
 KASSAFLÖDE

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

174 161

24 16 11

– 15 2

10 36

– 42 6

143 215

– 296 – 232

– 2 – 1

– 1 626 – 436

349 150

– 518

24 1

2 690 916

– 1 099 – 519

– 6 – 60

7 1

– 59 – 50

290

125 – 13

38 51

125 – 13

Likvida medel vid årets utgång 163 38
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KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital uppgick under januari till 
 december 2018 till 175 miljoner kronor (173). Efter en 
nettoförändring av rörelsekapitalet om – 32 miljoner 
kronor (42) uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till 143 miljoner kronor (215). 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGS- 

VERKSAMHETEN

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick 
till – 1 575 miljoner kronor (– 518) och utgjordes 
primärt av likviditetseffekten vid förvärv av aktier 
och fastigheter i koncernbolag uppgående till – 1 626 
miljoner kronor (– 436), investeringar i befintliga 
fastigheter om – 296 miljoner kronor (– 232) samt lik-
videffekten vid försäljning av fastigheter och aktier i 
koncernföretag som tillsammans medförde ett kassa-
flödestillskott om 349 miljoner kronor (150).

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
under perioden till 1 557 miljoner kronor (290) bestå-
ende av upptagande av fastighets- och obligationslån 
om 2 690 miljoner kronor (917) med emission av 
totalt 1 000 miljoner kronor av obligationslån i tre 
olika emissioner, samt upptagande av nya, säkerställ-
da lån om ca 1690 miljoner kronor samt de huvud-
sakliga posterna. Amorteringar och lösen av befintli-
ga krediter uppgick till – 1 099 miljoner kronor (– 519) 
med återbetalning av ett utgående obligationslån i 
januari om 430 miljoner kronor som den enskilt störs-
ta posten. Inom ramen för bolagets säkerställda skuld 
finns en revolverande kreditfacilitet vilken vid fullt 
utnyttjande uppgår till 250 miljoner kronor.
Nettot av in och utbetalningar från denna facilitet 
inkluderas på raden för amortering av räntebärande 
skulder i kassaflödesanalysen. Aktieutdelning utbeta-
las kvartalsvis och under året har 4 utbetalningar om 
sammanlagt 59 miljoner kronor genomförts.

PERIODENS KASSAFLÖDE

Periodens kassaflöde uppgick till 125 miljoner kronor 
(– 13) och likvida medel uppgick vid årets utgång till 
163 miljoner kronor (38).
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Verksamheten i moderbolaget utgörs av ledningsfunktioner av koncernens alla bolag och
fastigheter. Dessa funktioner inkluderar bland annat fastighetsförvaltning, projektledning
och finansiering. All personal är anställd i moderbolaget. Inga fastigheter ägs direkt av mo-
derbolaget. Moderbolagets intäkter under perioden utgörs huvudsakligen av 91 miljoner 
kronor i utdebitering av tjänster som utförts av egen personal. Räntenettot består av netto 
debiterad ränta på koncerninterna lån samt extern räntekostnad för bolagets obligations-
lån. Likvida medel uppgick per 31 december 2018 till 42 miljoner kronor (14) och det egna 
kapitalet uppgick till 965 miljoner kronor (1 061).

MODERBOLAGETS  
RESULTATRÄKNING

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

1 91 76

5–6 – 93 – 75

– 2 1

7 108 73

8 – 96 – 79

10 – 6

Bokslutsdispositioner

62 105

– 145 – 92

Summa bokslutsdispositioner – 83 13

Resultat före skatt 8

9 12 – 2

9 0 – 0

Årets resultat – 61 6

MODERBOLAGETS RAPPORT  
ÖVER  TOTALRESULTATET

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

– 61 6

– – 

Årets totalresultat – 61 6

*) Ränteintäkter, räntekostnader och uppskjuten skatt för 2017 har justerats.
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MODERBOLAGETS  
BALANSRÄKNING

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

10 6 1

12 2 3

21 870 868

1 594 1 426

0 0

9 15 0

Summa anläggningstillgångar 2 298

Omsättningstillgångar

1 0

517 199

14 3 0

15 2 31

42 14

Summa omsättningstillgångar 18 564 246

SUMMA TILLGÅNGAR 3 051 2 544

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

16 17 17

Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital

1 162 1 139

– 154 – 103

– 61 6

Summa fritt eget kapital 1 044

Summa eget kapital 964 1 061

Obeskattade reserver

0 0

Summa obeskattade reserver 0 0

Långfristiga skulder

17 1 344 354

518 458

Summa långfristiga skulder 18 1 862 812

Kortfristiga skulder

17 – 430

5 6

147 179

34 29

20 39 27

Summa kortfristiga skulder 225

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 051 2 544

130 |  årsredovisning 2018



FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL,  
MODERBOLAGET

BELOPP I MILJONER KRONOR AKTIE-
KAPITAL

ÖVER-
KURSFOND

BALANSERADE 
VINSTMEDEL IN-
KLUSIVE ÅRETS 

RESULTAT

TOTALT EGET 
 KAPITAL HÄNFÖR-

LIGT TILL FÖRE-
TAGETS ÄGARE

Ingående eget kapital per    2016-01-01 1 139 – 4 1 152

– 44    – 44

1 1

1 139 1 108

– 55 – 55

1 1

6 6

1 139 – 95 1 061

– 62 – 62

1 1

0 22 22

3 3

– 61 – 61

Utgående eget kapital per    2018-12-31 1 162 – 215 964
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE, 
 MODERBOLAGET

BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

   

– 2 1

24 2 1

0 32

–52 – 53

0 0

 förändringar av rörelsekapitalet

– 52  – 19

Förändringar i rörelsekapital    

 24 326

 18 – 60

 – 10 

Investeringsverksamheten    

 –5 0

 0 – 1

  – 2  – 

 – 480 – 232

 – – 233

Finansieringsverksamheten    

 24 1

990 360

 –430 – 320

 0

 –59 – 50

 525 – 9

 28 5

 14 9

 28 5

Likvida medel vid årets utgång  42 14
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

ALLMÄNT OM BOLAGET

ÖVERENSSTÄMMELSE MED  

NORMGIVNING OCH LAG

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR  

SOM TRÄTT I KRAFT 2018

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH  

TOLKNINGAR SOM ÄNNU EJ TRÄTT I KRAFT  

FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE  

AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS  

FINANSIELLA RAPPORTER

NOT 1
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KLASSIFICERING

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

 

INTÄKTER

2
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RÖRELSEKOSTNADER SAMT FINANSIELLA 

 INTÄKTER OCH KOSTNADER

SKATTER

FINANSIELLA INSTRUMENT

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
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LIKVIDA MEDEL

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR, KUNDFORDRINGAR 

OCH ÖVRIGA FORDRINGAR

SKULDER

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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UTDELNINGAR

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

AVSÄTTNINGAR

UTLÄNDSK VALUTA

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER
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VIKTIGA UPPSKATTNINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR

HYRESINTÄKTER

MKR KONCERN 
2018

KONCERN 

602 511

7 7

– 59 – 53

– 13 – 12

SUMMA 453

FÖR- 
FALLO- 
ÅR

ANTAL 
AVTAL

AREA, 
KVM

ÅRS- 
HYRA, 

MKR

ANDEL 
  %

2019 78 17 3 %

2020 252 85 15 %

2021 176 80 14 %

2022 153 170 30 %

2023 23 26 4 %

>2023 57 192 34 %

SUMMA 100 %

 

AVTALADE FRAMTIDA  
HYRESINTÄKTER

ÅRSHYRA, 
MKR

566 

 
1 368

1 397

SUMMA 3 330

FASTIGHETSKOSTNADER

MKR
KONCERN 

2018
KONCERN 

– 65 – 45

– 52 – 42

– 33 – 24

– 15 – 13

– 7 – 6

– 9 – 7

SUMMA – 181

NOT 3 NOT 4

NOT 2
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AVTALADE FRAMTIDA 
TOMTRÄTTS AVGÄLDER, MKR 2018

8 6

31 24

205 198

SUMMA 244 228

 

ANSTÄLLDA OCH  
PERSONALKOSTNADER

 

NOT 5
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KONCERN MODERBOLAG

TKR 2018 2018

45 35 45 35

Varav män 24 18 24 18

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE  
BEFATTNINGSHAVARE

7 7 7 7

  Varav kvinnor 2 2 2 2

 

6 6 6 6

  Varav kvinnor 2 2 2 2

KONTANTA LÖNER,  FÖR MÅNER OCH ERSÄTTNINGAR

 266     295     266     295    

 219     185  219     185

 241     185  241     185

 191     165  191     165

 191     165  191  165

 191     165  191     165

 –        165  –        165

 224     –  224   – 

 1 524     1 325  1 524     1 325

VD1)  6 915     3 114  6 915     3 114

 1 080     990  1 080     990

VICE VD1)  4 686     1 795  4 686      1 795

 852     401  852    401

ÖVRIGA LEDANDE
BEFATTNINGS- 
HAVARE1)  9 735     4 235  9 735     4 235

 2 706     1 752  2 706     1 752

 26 310     14 221  26 310     14 221

SOCIALA  
KOSTNADER1)

9 290 9 290

  Varav pensionskostnader 5 179 5 179

8 345 8 345

  Varav pensionskostnader 1 918 1 918

Styrelseledamöterna har inte erhållit bonus eller tantiem enligt ÅRL 5 kap §40.

1) Under 2018 har ett personaloptionsprogram lösts in (se vidare nedan) vilket medfört att deltagarna i programmet påförts 
ett skattepliktigt förmånsvärde vilket för VD uppgår till 3,7 miljoner kronor, för Vice VD till 2,1 miljoner kronor, för 
övriga ledande befattningshavare till 2,7 miljoner kronor och för övriga anställda uppgår till 8,2 miljoner kronor. Dessa 
förmånsvärden har även medfört en ökning av sociala kostnader under året motsvarande 5,3 miljoner kronor.
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INCITAMENTSPROGRAM

AKTIERÄTTER KONCERN MODERBOLAG

Program 2014–2018

 536 956     536 956    

– –

 –1 301     –1 301    

 –535 655     –535 655    

– –

 395 800     395 800    

– –

 395 800     395 800    

Program 2018–2021

– –

 91 582     91 582    

 91 582     91 582    

VERKLIGT VÄRDE TKR

 100,00     100,00    

 6 384     6 384    

 83,87     83,87    

 1,4     1,4    

Program 2018–2021

 –  –

 111,60     111,60    

 2,7     2,7    

1) Aktierätterna kan inlösas mot teckningsrätter efter den 31 maj 2020.
2) Aktierätterna kan inlösas mot teckningsrätter efter den 30 september 2021.
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FINANSIELLA KOSTNADER

KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

FINANSIELLA  
KOSTNADER

 

–  – – 30 – 31

– 44 – 48 – 44 – 48

– 58 – 54  –  – 

– 29 – 3 – 22  – 

SUMMA – 131 – 105 – 96 – 

SKATT

KONCERN MODERBOLAG

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD ELLER SKATTEINTÄKT, MKR 2018 2018

0 – 1 – – 

–1 – 3 0 – 

SUMMA AKTUELL SKATT –1 – 4 0 – 

NOT 8

NOT 9

ERSÄTTNINGAR TILL REVISORER

 

 KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

    

–2 – 3 –2 – 3

– 1 0 – 1 0

SUMMA –3 – 3 –3 – 3

FINANSIELLA INTÄKTER

KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

FINANSIELLA  
INTÄKTER

 

–  – 107 73

1  1 –  – 

SUMMA 1  1

NOT 6

NOT 7
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KONCERN MODERBOLAG

AVSTÄMNING AV REDOVISAD SKATT  
UTIFRÅN SKATTEKOSTNADER, MKR 2018 2018

488 522 – 73 – 6

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT 

– 107 – 115 16 1

– 3 0 – 1 0

0 0 0 0

0 – 5 – 3 0

9 4  –  –     

– 3 – – – 

0   –     

– 1 – 3  –  –     

 

– – 5  –  –     

– 9 – 2  –  –     

17 0  –  –     

28 0 – 

REDOVISAD SKATT – 69 – 126 12 1

14,1  24,1     

SKATTEBERÄKNING, MKR
UNDERLAG   

AKTUELL SKATT

174

–193 

20

0 

0

1

SKATTEPLIKTIGT FÖRVALTNINGSRESULTAT 2

0 

SKATTEPLIKTIGT RESULTAT FÖRE  
UNDERSKOTTSAVDRAG 2

0

4

SKATTEPLIKTIGT RESULTAT 6

22 % SKATT – 1

SKATT ENLIGT RESULTATRÄKNINGEN – 1
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UPPSKJUTEN SKATT

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

1 1 1 1

6 0 6 0

7 1 7 1

0 0 0 0

–1 0 –1 0

–1 0 –1 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 6 1 6 1

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGARNOT 10

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN

Underskottsavdrag

7 2 0 2

9 5 12 –2

– – 3 –

17 7 15 – 

Derivat

–1 12 – –

– 13 – –

–1 – 1 – –

SUMMA UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 16 6 15 0

UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Temporära skillnader på fastigheter

–316 – 206 – –

–75 – 110 – –

–30 –

–421 – 316 – –

–1 – – –

– – – –

–1 – – –

Obeskattade reserver 

–13 –9 – –

–2 –4 0 –

2

–13 –13 0 

SUMMA UPPSKJUTEN SKATTESKULD –435 –330 0 –

UPPSKJUTEN SKATT, NETTO REDOVISAT VÄRDE –419 –323 15 0
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FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

MKR
KONCERN 

2018
KONCERN 

FÖRVALTNINGS- 
FASTIGHETER

6 494 5 817

1 687 436

296 225

– 367 – 347

366 363

UTGÅENDE REDOVISAT 
VÄRDE

VÄRDERINGSMETODIK

 

 

VÄRDERINGSPARAMETRAR

 

 

 

NOT 11
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SAMMANFATTNING AV STENDÖRRENS 

 FASTIGHETSVÄRDERINGAR

VÄRDERINGS- 
PARAMETRAR  
PER 2018-12-31 MIN MAX

VIKTAT 
SNITT

5,2  % 13,8 % 6,3 %

5,0 % 16,0 % 8,2 %

7,3 % 16,0 % 8,4 %

 
3,0 % 25,0 % 6,1 %

VÄRDERINGS- 
PARAMETRAR 

MIN MAX
VIKTAT 

SNITT

5,3 % 10,0 % 6,4 %

5,8 % 12,2 % 8,1 %

7,4 % 12,2 % 8,5 %

 
3,0 % 25,0 % 6,3 %

BYGGRÄTTER

2

 

ra

KÄNSLIGHETSANALYS

– 5,0  % – 2,5  % 0,0  % 2,5  % 5,0  %

– 0,50  % 477,2 712,9 948,5 1184,1 1419,7

– 0,25  % 2,8 226,0 449,1 672,3 895,4

0,00  % –423,8 –211,9 0,0 211,9 423,8

0,25  % –809,6 –607,8 –406,1 –204,3 –2,6

0,50  % –1160,1 –967,6 –775,0 –582,5 –390,0

–5,0  % –2,5  % 0,0  % 2,5  % 5,0  %

–0,50% 348,5 528,6 708,6 888,7 1068,8

– 0,25  % – 5,5 165,2 336,0 506,7 677,5

0,00  % – 324,7 – 162,3 0,0 162,3 324,7

0,25  % – 613,9 – 459,2 – 304,5 – 149,7 5,0

0,50  % – 877,3 – 729,5 – 581,7 – 433,9 – 286,1
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INVENTARIER

KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

 
5 8 4 3 

1 2 0 1 

– 1 – 1 – – 

2 – 4 – – 

UTGÅENDE ACKUMU-
LERADE ANSKAFF-
NINGSVÄRDEN 5 4 4

– 3 – 5 – 1 0 

1 – – – 

– 2 0 – 1 – 1  

0 2 – – 

UTGÅENDE  
ACKUMULERADE  
AVSKRIVNINGAR – 4 – 3 – 2 – 1 

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 3 2 2 3

FINANSIELLA TILLGÅNGAR  
REDOVISADE TILL UPPLUPET  
ANSKAFFNINGSVÄRDE

KONCERN

MKR 2018

34 18

 
– 18 – 8

UTGÅENDE REDOVISAT 
VÄRDE 16 10

KONCERN

MKR 2018

 

11 5

3 1

20 12

 
– 18 – 8

SUMMA 16 10

EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

5 9 0 0 

13 5 – – 

10 – 3 3 0 

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 28 11 3 0

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERN
MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

 
3 2 0 0 

 
22 24 – – 

0 0 – – 

 
4 18 35 31

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 29 44 35 31

NOT 12

NOT 13

NOT 15

NOT 16

NOT 14
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HÄNDELSE
REGISTRERING  
BOLAGSVERKET

ANTAL A 
AKTIER

ANTAL B  
AKTIER

AKTIEKAPITAL,  
KRONOR1)

 –       83 333     50 000    

 –       1 207 816     774 689    

 2 500 000            14 653 837     11 066 991    

 –       9 175 001     16 571 992    

 –  535 655     16 893 385    

SUMMERING HÄNDELSER  25 655 641     16 893 385    

1)  Kvotvärdet per aktie uppgår per årsskiftet till 0,60 kronor per aktie.

RÖSTRÄTTER OCH AKTIEKAPITALANDELAR

AKTIESLAG ANTAL AKTIER RÖSTETAL
TOTALT ANTAL  

RÖSTER
ANDEL AV  

RÖSTER
KAPITAL- 

ANDEL

2 500 000 10 25 000 000 49  % 9  %

25 655 641 1 25 655 641 51  % 91  %

TOTALT 28 155 641 50 655 641 100  %

KONCERNENS EGNA KAPITAL

MODERBOLAGETS BUNDNA OCH  

FRIA EGNA KAPITAL

UTDELNING

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE  
I MODERBOLAGET STÅR:

008 725 747kr

kr

 
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN  
DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

kr

RESULTAT PER AKTIE
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RÄNTEBÄRANDE SKULDER

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

1 360 360 1 360 360

2 791 2 352  – 

 112     –  –        – 

15 19  518    458

– 27 – 10 – 16    – 6

SUMMA RÄNTEBÄRANDE  
LÅNGFRISTIG UPPLÅNING 4 251 1 862 812

0 430 – 430

1 037 561 – – 

– – 179

SUMMA RÄNTEBÄRANDE  
KORTFRISTIG UPPLÅNING 991 0 609

SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER 5 288 1 862

KREDITFACILITET

0  –  – – 

280 30 – – 

NOT 17

RÄNTE- OCH KAPITALBINDNING, PER 31 DECEMBER 2018

Ränte- och kapitalförfall för alla räntebärande skulder fördelar sig över år enligt nedanstående tabell.

FÖRFALLOÅR MKR RÄNTA ANDEL MKR ANDEL

2019 2 568 48 % 960 18 %

2020 8 0 % 1 330 25 %

2021 600 11 % 1 015 19 %

2022 855 16 % 1 001 19 %

2023 1 034 19 % 930 17%

>2023 250 5 % 78 1 %

Summa/genomsnitt 5 315 2,41 % 100 % 5 315 100 %

1)   Räntebindningen för 2019 inkluderar alla lån som löper med Stiborbas och som inte motsvaras av räntebindning via derivat.
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RÄNTEDERIVAT, PER 31 DECEMBER 2018

MOTPART TYP
NOMINELLT,  

MKR VÄRDE, MKR TAKNIVÅ
ÅTERSTÅENDE 

LÖPTID, ÅR

300 0,0 2,0 % 2,1 

300 0,1 2,5 % 3,1 

300 0,0 2,0 % 2,1 

300 0,0 2,5 % 3,1 

300 0,3 2,5 % 4,1 

300 0,6 2,5 % 4,1 

250 0,3 2,3 % 4,7 

250 1,5 2,3 % 5,7 

250 0,2 2,3 % 3,7 

184 1,4 1,5 % 5,0 

Summa 4,3 2,3 % 3,8

FÖRÄNDRINGAR AV SKULDER HÄNFÖRLIGA TILL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN, 2018

KONCERN EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE 
FÖRÄNDRINGAR

MKR 2017 KASSAFLÖDEN FÖRVÄRV
VERKLIGA VÄRDE-

FÖRÄNDRINGAR 2018

1 922 981 – – 2 903

991 46 – – 1 037

–13 –6 – 15 –4

809 566 – – 1 375

– 0 – – 0

Summa räntebärande skulder och derivat – 15 5 311

MODERBOLAGET
EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE 

FÖRÄNDRINGAR

MKR 2017 KASSAFLÖDEN FÖRVÄRV
VERKLIGA VÄRDE-

FÖRÄNDRINGAR 2018

818 1 060 – – 1 878

609 –609 – – 0

Summa räntebärande skulder och derivat 1 451  –     –

150 |  årsredovisning 2018



FINANSIELLA RISKER

KONCERNEN 

 

 

FINANSIELLA TILL-
GÅNGAR REDOVISADE 

TILL UPPLUPET AN-
SKAFFNINGSVÄRDE

FINANSIELLA  
TILLGÅNGAR OCH  

SKULDER VÄRDERADE 
TILL VERKLIGA  

VÄRDEN VIA  
RESULTATRÄKNINGEN

FINANSIELLA  
SKULDER VÄRDERADE  

TILL UPPLUPET  
ANSKAFFNINGSVÄRDE

MKR 2018 2018 2018

16  10  –  –  –  – 

28  11  –  –  –  – 

163  38  –  –  –  – 

–  –  –  – – 5 287 – 3 713

–  –  –  – – 12 – 4

–  – 4  13 –  – 

–  –  –  – – 41 – 38

–  –  –  – – 40 – 39

SUMMA 211  –  – – 5380

NOT 18

VERKLIGA VÄRDEN

FINANSIERING

FÖRÄNDRINGAR AV SKULDER HÄNFÖRLIGA TILL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN, 2017

KONCERN EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE 
FÖRÄNDRINGAR

MKR 2016 KASSAFLÖDEN FÖRVÄRV
VERKLIGA VÄRDE-

FÖRÄNDRINGAR 2017

2 021 – 99 – – 1 922

632 359 – – 991

54 – 60 – – 7  – 13     

773 36 – – 809

 –      0     – –  –     

Summa räntebärande skulder och derivat 3 481 236  0     – 3

 

MODERBLAGET EJ KASSAFLÖDESPÅVERKAN-
DE FÖRÄNDRINGAR

MKR 2016 KASSAFLÖDEN FÖRVÄRV
VERKLIGA VÄRDE-

FÖRÄNDRINGAR 2017

1 208 – 390 – – 818

259 350 – – 609

Summa räntebärande skulder och derivat 1 468 – 40  –     – 1
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MODERBOLAGET FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
REDOVISADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE

FINANSIELLA SKULDER  
VÄRDERADE TILL UPPLUPET 

ANSKAFFNINGSVÄRDE

MKR 2018 2018

2 111 1 611 –  – 

1 0 –  – 

3 0 –  – 

42 14 –  – 

–  – – 1 344 – 784

–  – – 5 – 5

–  – – 665 – 637

–  – – 34 – 30

SUMMA – 2 048

ÅR
LÅNEFÖR-

FALL, MKR1)

ÅRLIG AMORTERING 
TILL FÖRFALL, MKR1)

RÄNTEKOSTNAD/
ÅR, MKR SNITTRÄNTA

TOTAL LIKVIDITETSEFFEKT  
TILL FÖRFALL, MKR

2019 860    100     125    1,7 %  1 085    

2020  1 254     77     111    3,0 %  1 442    

2021  956     59     72    3,5 %  1 087    

2022  951     50    37    1,8 %  1 037    

2023  900     30     19    1,9 %  949    

>2023  76     2     2    2,0 %  80    

 365    2,4 %  5 680    

1) Utgör sammantaget den räntebärande skulden. 

LÖPTIDSANALYS INKLUSIVE RÄNTOR 

 

KREDITRISK

RÄNTOR

(+) (–)

MKR
FÖRÄNDRING, 

STIBOR
UTFALL, 

MKR
UTFALL, 

MKR

20 – 1

 47 – 3

 73  – 4

99 – 5
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UPPLUPNA KOSTNADER  
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

KONCERN MODER- 
BOLAG

MKR 2018 2018

6 9 6 9

11 15 8 9

95 58  –      – 

40 22 25 9

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 152 104 39

ANDELAR I  
KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAG

MKR 2018

868 965

2 2

– – 99

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 868

SPECIFIKATION AV MODERBOLAGETS INNEHAV AV ANDELAR I DOTTERBOLAG

 

BOKFÖRT VÄRDE ANTAL INDIREKT 
ÄGDA DOTTER- 

FÖRETAG

DIREKTÄGDA  
DOTTERBOLAG

ORGANISATIONS- 
NUMMER/SÄTE

ANTAL 
AKTIER/ 

ANDELAR

ÄGD 
ANDEL 

( %)

2018 2018

50 000 100  % 754 754 58 53

10 000 100  % 57 56 6 6

50 000 100  % 46 46 14 9

50 000 100  % 3 3 7 7

50 000 100  % 0 0 3 3

50 000 100  % 5 4 17 0

1 000 100  % 5 5 –  –    

50 000 100  % 0 0 –  –    

SUMMA 868 105

NOT 20 NOT 21

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

– – – –

4 4 – –

UTGÅENDE  
REDOVISAT VÄRDE 4 4 – –

NOT 19
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EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

0 0 3 870 2 542

SUMMA 0 0 2 542

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYS

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

KASSAFLÖDEN

2 1 0 32

–107 –104 –52 –53

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE  
INGÅR I KASSAFLÖDET

2 3 2 2

14 8 0 –1

SUMMA 16 11 2 1

FÖRVÄRV AV TILLGÅNGAR VIA DOTTERFÖRETAG

              KONCERN

MKR 2018

1 674 433

0 0

17 7

9 5

–35 0

–2 –72

–800 –127

SUMMA NETTOTILLGÅNGAR 863 246

–

–

–768 –198

9 5

PÅVERKAN PÅ LIKVIDA MEDEL –1 622 –439

NOT 24

NOT 23

STÄLLDA SÄKERHETER

KONCERN MODERBOLAG

MKR 2018 2018

4 493 3 545 – – 

3 911 2 087 862 856

SUMMA 8 404 5 632 862 856

NOT 22
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

  FÖRSÄLJNING AV  
  VAROR OCH TJÄNSTER    

TILL NÄRSTÅENDE

   INKÖP AV VAROR  
   OCH TJÄNSTER HOS  

   NÄRSTÅENDE

MKR 2018 2018

KONCERNEN

Närståenderelation

– – – – 

3 4 2 3

SUMMA 3 4 2 3

MODERBOLAGET

Närståenderelation

90 76 – – 

– – 2 2

SUMMA 90 2 2

   FORDRINGAR HOS  
   NÄRSTÅENDE

   SKULDER TILL  
   NÄRSTÅENDE

MKR 2018 2018

KONCERNEN

Närståenderelation

– – – 

0 0 0 0 

SUMMA 0 0 0 0 

MODERBOLAGET

Närståenderelation

2 135 1 555 607 611

– – – – 

SUMMA 2 135 611

   RÄNTOR FRÅN  
   NÄRSTÅENDE

   RÄNTOR TILL  
   NÄRSTÅENDE

MKR 2018 2018

KONCERNEN

Närståenderelation

– – – – 

– – – – 

SUMMA – – – – 

MODERBOLAGET

Närståenderelation

107 32 30 5

– – 0

SUMMA 32 30 5

NOT 25
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRET UTGÅNG

NOT 26
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TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE står moder-
bolagets fria egna kapital. Stendörren Fastigheters 
utdelningspolicy är att utdelningen långsiktigt ska 
uppgå till högst 50 % av bolagets förvaltningsresultat 
efter avdrag för schablonskatt. Styrelsen föreslår att 
noll kronor per aktie utdelas och att fritt eget kapital 
i sin helhet balanseras i ny räkning.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

KRONOR

Balanserat fritt eget kapital 1 008 725 747

Årets resultat – 61 405 325

Fritt eget kapital till årsstämmans förfogande 947 320 422

FÖRESLÅS

Till aktieägarna utdelas – 

Balanseras i ny räkning 947 320 422
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* Exklusive sammanlagt 51 662 m2 mark
** Byggrätten fördelas på flera av Almnäs fastigheterna

FASTIGHETSBESTÅND

FASTIGHETS- 
BETECKNING KOMMUN

TOTAL 
AREA*

BYGG-
RÄTT, 

BTA

Nygård 2:17 Upplands-Bro 0 110 000

Nygård 2:6 Upplands-Bro 0 140 000

Olhamra 1:60 Vallentuna 1 943 0

Passaren 1 Täby 3 606 0

Pilbågen 1 Södertälje 2 481 2 250

Rapsbaggen 3 Västerås 7 674 0

Romberga 23:17 Enköping 0 11 729

Sankt Ilian 23:4 Enköping 1 558 0

Sicklaön 107:3 Nacka 14 517 0

Sjöhjälten 2 Sollentuna 2 928 0

Skiringe 1:53 Flen 1 0

Skrubba 1:2 Stockholm 3 451 0

Skälby 2:2 Upplands 
Väsby

4 852 0

Sotaren 1 Täby 9 937 0

Stenskärven 4 Stockholm 8 628 0

Stenskärven 5 Stockholm 2 435 0

Stenvreten 5:68 Enköping 1 981 0

Stenvreten 6:1 Enköping 14 239 0

Stenvreten 6:17 Enköping 0 21 000

Stenvreten 7:51 Enköping 1 500 0

Stenvreten 7:60 Enköping 4 864 0

Stenvreten 7:70 Enköping 1 992 0

Stenvreten 7:74 Enköping 3 864 6 000

Stenvreten 7:87 Enköping 5 920 0

Stenvreten 7:94 Enköping 1 080 0

Stenvreten 8:37 Enköping 480 7 400

Stillbilden 6 Stockholm 3 558 0

Strängnäs 2:34 Strängnäs 4 289 0

Sågaren 2 Flen 1 096 0

Säby 4:1 Järfälla 2 090 0

Söderbymalm 7:35 Haninge 4 107 0

Talja 1:36 Flen 13 121 0

Tegelbruket 1 Botkyrka 21 999 79 662

Traversen 14 Sollentuna 372 0

Traversen 15 Sollentuna 1 701 10 385

Tullinge 19:653 Botkyrka 4 077 1 500

Tunaängen 10 Södertälje 1 694 0

Tunaängen 6 Södertälje 310 0

Vakten 15 Eskilstuna 6 492 0

Varvet 1 Botkyrka 14 705 0

Varvet 2 Botkyrka 0 3 700

Veddesta 2:53 Järfälla 11 287 0

Veddesta 2:54 Järfälla 1 382 0

Viby 19:13 Upplands-Bro 2 700 0

Viby 19:27 Upplands-Bro 3 147 0

Viby 19:28 Upplands-Bro 2 865 0

Viby 19:30 Upplands-Bro 2 200 4 586

Viby 19:66 Upplands-Bro 960 13 656

Vindkraften 2 Stockholm 6 711 0

Vitgröet 12 Stockholm 14 307 0

Åkerby 8 Stockholm 9 693 0

Ånghammaren 2 Västerås 14 116 0

Årsta 72:4 Uppsala 1 997 0

Årsta 72:5 Uppsala 1 304 0

Öja 1:65 Uppsala 8 476 0

Örnäs 1:14 Flen 4 809 4 000

Östhamra 4:33 Upplands-Bro 5 000 0

  718 859 623 018

FASTIGHETS- 
BETECKNING KOMMUN

TOTAL 
AREA*

BYGG-
RÄTT, 

BTA

Almnäs 5:20-5:26 Södertälje 22 968 30 000**

Armaturen 5 Kungsör 9 377 0

Ateljén 1 Västerås 3 534 0

Bergklacken 5 Stockholm 0 0

Bergklacken 6 Stockholm 11 490 0

Blixtlampan 1 Stockholm 5 863 0

Blixtljuset 14 Stockholm 932 0

Blästerugnen 2 Västerås 1 894 0

Bolmängen 1 Flen 7 673 0

Boländerna 35:4 Uppsala 1 885 0

Boländerna 35:5 Uppsala 994 0

Brånberget 2 Stockholm 2 464 1 600

Båglampan 25 Stockholm 1 322 0

Båglampan 35 Stockholm 7 770 0

Bällsta 5:133 Vallentuna 2 013 0

Centrum 26:7 Enköping 4 522 0

Danmarks:Säby 14:2 Uppsala 1 251 0

Degeln 1 Västerås 6 530 0

Diamantsliparen 2 Stockholm 1 405 0

Elementet 1 Stockholm 9 311 0

Fallhammaren 1 Västerås 4 442 0

Filmremsan 1 Stockholm 3 811 0

Filmremsan 2 Stockholm 3 846 0

Filmremsan 9 Stockholm 7 664 0

Flygeleven 2 Stockholm 10 716 0

Fotocellen 2 Stockholm 4 333 0

Fotocellen 5 Stockholm 3 150 0

Fysikern 1 Botkyrka 2 929 1 750

Gjutjärnet 7 Västerås 2 617 0

Glädjen 1:56 Upplands 
Väsby

1 845 0

Grimsta 60:2 Upplands 
Väsby

2 955 0

Gräddö 2 Stockholm 8 351 0

Gräddö 4 Stockholm 5 672 0

Grönsta 2:55 Eskilstuna 21 529 15 000

Hangaren 1 Täby 3 245 0

Hjulsmeden 1 Västerås 1 983 0

Husbyborg 12:5 Uppsala 1 223 0

Husbyborg 12:6 Uppsala 1 236 0

Husbyborg 15:1 Knivsta 1 698 0

Hällsätra 1 Stockholm 9 205 0

Jakobsberg 18:30 Järfälla 1 296 0

Jursta 3:8 Upplands-Bro 6 300 3 500

Kalvsvik 16:17 Haninge 4 120 0

Kalvö 1:24 Nynäshamn 13 000 0

Kokillen 1 Västerås 3 005 0

Korsräven 1 Stockholm 6 612 0

Kälby 1:55 Eskilstuna 19 607 0

Librobäck 18:1 Uppsala 2 300 2 300

Librobäck 21:3 Uppsala 3 433 3 000

Linjalen 63 Täby 2 338 0

Lufthammaren 1 Västerås 7 448 0

Luna 1 Huddinge 6 651 0

Magneten 12 Stockholm 6 892 0

Magneten 18 Stockholm 12 031 0

Magneten 30 Stockholm 8 287 0

Magneten 33 Stockholm 7 072 0

Mörtö 7 Stockholm 2 692 0

Nygård 2:14 Upplands-Bro 129 632 150 000
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Stockholm den 23 april 2019

 Seth Lieberman Carl Mörk Helena Levander
 Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
 

 Andreas Philipson Henrik Orrbeck Anders Tägt
 Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

  Mikael Nicander
  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och  
koncernredovisning har avgivits den 23 april 2019.

Ernst & Young AB

 Ingemar Rindstig Oskar Wall
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNINGENS  
UNDERTECKNANDE

UNDERTECKNADE FÖRSÄKRAR att koncernredovis-
ningen och årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med internationella redovisningsstandarder IFRS, 
sådana de antagits av EU, respektive god redovis-
ningssed och ger en rättvisande bild av koncernens 
och moderbolagets ställning och resultat, samt att 

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