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En rivstart i
skapandet av en
långsiktig relevant
aktör inom social
infrastruktur.
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ÅRET 2016 I KORTHET
››

Intea Fastigheter AB grundades och kapitaliserades

››

››

Värdeförändring av fastigheter har påverkat
resultatet med 281,6 mkr

upp av svenskt institutionellt kapital
Under året förvärvades successivt fastigheter i

››

Årets resultat efter skatt uppgick till 258,5 mkr

››

Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till

Linköping, Ö
 stersund och Halmstad med ett totalt
hyresvärde om 257,6 mkr och en uthyrningsbar yta
om 183 800 kvm
››

3 898 mkr vid periodens utgång

Hyresintäkterna uppgick till 143,0 mkr och

››

driftsöverskottet till 102 mkr

Andelen intäkter från offentliga hyresgäster uppgick
till 92,4 % och dessa hade en återstående genomsnittlig kontraktstid om 6,5 år

››

Förvaltningsresultatet exklusive ränta aktieägarlån
uppgick till 59,0 mkr

››

Då detta är bolagets första räkenskapsår finns ingen
jämförelseperiod.

Uthyrningsgraden vid periodens slut var 97,5 %
Bolaget har förlängt räkenskapsår från 2015-09-23
till 2016-12-31.

HYRESINTÄKTER
MKR

FASTIGHETSVÄRDE
MKR

143

3 898

GENOMSNITTLIG
KONTRAKTSLÄNGD
ÅR

6,5
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GRUNDARNA HAR ORDET
Tack för ett fantastiskt år!

Grundarna har ordet

Ossie Everum

Christian Haglund

Henrik Lindekrantz

TACK FÖR ETT FANTASTISKT ÅR!
Bästa investerare, kära kollegor och intresserade läsare;
Vi vill börja med att tacka alla som bidragit till att ha gjort 2016 till ett mycket
spännande och intensivt år för Intea.

Under året har Intea vuxit från ett litet bolag utan vare

Genom de förvärv som genomförts under året har

sig anställda eller fastigheter till en koncern som idag

Intea byggt upp en väldiversifierad fastighetsportfölj

består av 13 bolag, 20 medarbetare och en fastighets-

med stabila och långsiktiga offentliga hyresgäster.

portfölj med ett värde om nästan 4 miljarder. Inget

I portföljen, som idag omfattar drygt 180 000 kvm

av detta hade varit möjligt utan det stöd som våra

uthyrningsbar yta, ingår även byggrätter och optioner

investerare visat genom sin tro på oss och på idén att

som ger möjlighet att fortsätta utveckla fastigheterna

tillsammans skapa Intea. Den fantastiska utvecklingen

tillsammans med våra hyresgäster. Vi ser även fortsatt

av bolaget hade heller inte varit möjlig utan alla dedi-

goda möjligheter att genom ett omfattande kontaktnät

kerade och kunniga medarbetare som anslutit till Intea

hitta affärsmöjligheter utanför de strukturerade för-

under året. Vi har fått uppleva en drivkraft och en

säljningsprocesserna. Detta gäller för såväl befintliga

arbetsglädje hos dessa människor som är få förunnat.

objekt som för objekt på projektstadiet. En välkom-

Att få vara delaktig i ett sådant sällskap är en ynnest

ponerad blandning av egen utveckling, off-market

för oss och bådar mycket gott inför kommande år.

affärer, gemensam projektutveckling och deltagande

GRUNDARNA HAR ORDET
Tack för ett fantastiskt år!

i traditionellaförsäljningsprocesser ger Intea goda

roligt. Om ni vill läsa mer om hur vi konkret jobbar

möjligheter att fortsätta växa och förädla fastighets-

med miljöfrågorna så kan ni bläddra fram till sidan 30.

portföljen.
Förvaltningsarbetet har under året fokuserat på att

Avslutningsvis så brukar man i denna typ av texter
försöka sig på att spå in i framtiden. Vi har i olika sam-

fortsätta att underhålla och utveckla beståndet. En

manhang avböjt att uttala oss om framtida tillväxt

ny byggnad har uppförts i Linköping och omfattande

planer och lämna prognoser men känner oss komfor-

projektarbeten har bedrivits i Halmstad och Linköping

tabla med att vi kan fortsätta att bygga Intea till en

för att iordningställa nya ytor till våra hyresgäster.

stor aktör inom vår lilla nisch.

Arbetet med miljöfrågor har fokuserats på konkreta

Till sist tackar vi alla ovan nämnda och andra berörda

åtgärder. Återvinning är sannolikt det mest konkreta

för ett fantastiskt 2016 och ser fram emot ett nytt

miljöarbete man kan ägna sig åt som fastighetsbo-

minnesrikt år 2017.

lag. Att äga, bevara, underhålla och utveckla hus som
många är mer än hundra år är ett effektivt sätt att

Varma hälsningar,

minska klimatpåverkan på flera plan. Andra exempel på

Ossie, Christian och Henrik

konkreta åtgärder har varit installation av nya intelligenta styrsystem som använder väderprognoser för att
utnyttja de solida stenfasadernas värme- och kylbevarande egenskaper. Vi har redan sett att dessa åtgärder
har minskat energiförbrukningen i husen med över
20 procent. Att kunna hjälpa hyresgästerna i våra hus
med att installera laddstolpar och göra våra områden
till attraktiva noder för el-cyklar känns både rätt och
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INTEA I KORTHET
2015/2016
Hyresintäkter, tkr

142 526

Driftsöverskott, tkr

102 239

Förvaltningsresultat exklusive ränta på aktielån, tkr
Periodens/årets resultat, tkr
Förvärv av och investering i fastigheter, tkr
Värdeförändringar fastigheter, orealiserade, tkr
Verkligt värde fastigheter, tkr
Uthyrningsbar yta, kvm

58 959
258 455
3 616 914
281 585
3 898 500
183 792

Byggrätter och optioner, kvm

76 400

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

97,5%

Andel offentliga hyresgäster, %

92,4%

Genomsnittlig återstående kontraktslängd offentliga, år

6,5
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INTEAS HYRESGÄSTER, % AV HYRESVÄRDE
Övriga
7%
Polismyndigheten
21%

Övriga offentliga
11%

Rättsväsende
Länsstyrelsen i
Jämtlands Län
2%
Folkhälsomyndigheten
3%

Utbildning
Sjukvård
Sveriges
Domstolar
8%

Skatteverket
3%
Linköpings
Kommun
3%

Övriga offentliga
Rättsmedicinalverket
6%

Region
Östergötland
6%

Högskolan
Halmstad
13%

Mittuniversitetet
17%

INTEAS DELMARKNADER IFRÅN VERKLIGT VÄRDE, %

Halmstad
15%

Linköping
52%

Östersund
33%

Förvaltning

Övriga

INLEDNING
Inteas affärsidé och strategi
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Christian

Affärsutveckling
& Förvärv

Projekt

Fastighets
förvaltning

Mia

Kjell-Åke

Henrik

Kenneth

Örjan

Joakim

Ossie

Ledning

Ekonomi
& Finans

Linköping

Johan
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Koncern
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Ivana

Linnea

Jennifer

Bert

Anki

Lars

Eric

Östersund

Thomas

Mikael

Robert

INTEAS AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI
Bolagets firma är Intea Fastigheter AB och har organisationsnummer 559027-5656. Styrelsen
har sitt säte i Stockholm. Bolaget grundades den 23 september 2015 i s yfte att investera i social
infrastruktur och samhällsfastigheter, med offentliga hyresgäster. Inteas initiala räkenskapsår är
förlängt till den 31 december 2016, varefter räkenskapsåret övergår i kalenderår. Inteakoncernen
(”Intea” eller ”Koncernen”)har vuxit kontinuerligt under året och består per den 31 december av
tretton bolag.

AFFÄRSIDÉ

LÅNGSIKTIGA HYRESFÖRHÅLLANDEN

Intea skall investera i och förvalta social infrastruktur.

Intea investerar i samhällsfunktioner som till sin

Med detta avses fastigheter av hög kvalitet med offent-

art är långvariga i sin etablering, det vill säga helst

ligahyresgäster där hyresförhållanden är långsiktiga.

specialanpassade fastigheter och mindre andel ”rena
kontor”. Vanligtvis innebär detta långa hyresavtal eller

OFFENTLIGA HYRESGÄSTER

förväntade långa hyresrelationer. Långa hyresavtal

Inteas mål är att minst 90% av hyresintäkterna i

innehåller alltid inflationskoppling vilket ger förutsäg-

portföljen ska komma direkt från offentliga motparter

bara intäkter.

såsom statliga verk, myndigheter, landsting, kommunereller andra offentliga institutioner eller juridiska
personer som hyresgäster.
INTEA ÅRSREDOVISNING 2016
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HÖG KVALITET

förvaltas tryggt med stabil löpande avkastning. Inteas

Inteas bestånd ska utgöras av etablerade kvalitets

affärsidé och struktur är utformad utefter dessa

objekt och nyproducerade fastigheter. Kvalitet ska

investerares förvaltningshorisont och riskpreferenser.

bevaras genom att kontinuerligt underhålla och upp

Därför är Inteas strategi att begränsa alla risker som

gradera befintligt bestånd. Hög kvalitet innebär att

kan begränsas och att försöka åstadkomma en så

hyresgästerna trivs och stannar länge samt mer förut-

förutsägbar och stabil avkastning som möjligt.

sägbara kostnader och lägre tekniska risker.

LÅG RISK FRAMFÖRALLT
Inteas investerare är huvudsakligen svenskt institutionellt- och pensionskapital. Dessa investerare
representerar mycket långsiktigt kapital som skall

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INLEDNING
VERKSAMHETEN
Inteas affärsidé och strategi
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FASTIGHETSPORTFÖLJEN I STORT
Inteas första år har varit en tid av uppbyggnad och snabb utveckling. Under året har flera förvärv
genomförts, samtidigt som Inteas totala organisation har växt till omkring 20 medarbetare på fyra
orter. Samtidigt har projektverksamheten tagit stora steg framåt, med både nybyggnation, omfattande renoveringar och energibesparingsåtgärder.
Koncernen ägde den 31 december nio fastigheter på tre svenska orter med en sammanlagd
uthyrningsbar yta om ca 183 800 kvm till ett verkligt värde om 3 898,5 mkr.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Driftsöverskottet uppgick till 102,2 mkr, vilket innebar

Hyresintäkterna uppgick till 142,5 mkr. Samtliga Inteas

en överskottsgrad om 72 procent.

fastigheter har förvärvats under 2016 och hyresvärdet
på årsbasis uppgick i slutet av året till 257,6 mkr. Den

CENTRALA KOSTNADER

ekonomiska uthyrningsgraden, kontraktsvärdet i

De centrala kostnaderna för bland annat administ

förhållande till hyresvärdet uppgick till 97,5 procent.

ration, förvaltning, affärsutveckling och ekonomi-

Årets förvaltningsresultat exklusive ränta på aktie

funktion uppgick under perioden till 22,6 mkr. Dessa

ägarlån uppgick till 59,0 mkr. Årets resultat efter skatt

bestod främst av förvaltningsarvoden, etableringskost-

för det förlängda räkenskapsåret uppgick till 258,5

nader samt kostnader relaterade till avbrutna förvärv.

mkr. Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 281,6.

FÖRVÄRV
Eftersom samtliga av bolagets fastigheter har för-

FASTIGHETSKOSTNADER

värvats under året beskrivs dessa under respektive

Driftskostnaderna uppgick till 40,3 mkr under perioden.

ort nedan. Samtliga fastighetsförvärv under året har

VERKSAMHETEN
Fastighetsportföljen i stort

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

skett genom bolagsförvärv. Vid ett fastighetsförvärv

Den svenska fastighetsmarknaden är sedan ett antal

genom bolag betraktas förvärvet som om fastigheten

år inne i en mycket stark utveckling, där främst låga

köpts direkt då denna typ av bolag normalt inte har

marknadsräntor driver avkastningskraven nedåt. Vid

annan verksamhet än den som är direkt hänförlig till

utgången av året uppgick Inteas fastighetsbestånd till

fastighetsinnehavet. Förvärvet är då att betrakta som

nio fastigheter till ett totalt verkligt värde om 3 898,5

ett tillgångsförvärv, se ytterligare information i not 1.

mkr. Fastigheternas orealiserade värdeförändring uppgick totalt till 281,6 mkr. I genomsnitt har fastigheter-

PROJEKTVERKSAMHETEN

na värderats med ett avkastningskrav om 5,8 procent

I fastighetsportföljen finns byggrätter om drygt 46

på restvärdet.

tkvmpå befintliga fastigheter och optioner om att

Intea redovisar sitt fastighetsinnehav till verkligt

förvärva intilliggande fastigheter som omfattar drygt

värde i enlighet med IFRS. Samtliga värderingsobjekt

30 tkvm bruttoarea. Intea har möjlighet att utveckla

har per sista december värderats separat av auktori-

dessa inom ramen för såväl redan gällande detalj

serad fastighetsvärderare från Forum Fastighetsvär-

planer samt möjlighet att vidareutveckla fastigheterna

dering, ett oberoende värderingsinstitut. Värderingen

tillsammans med hyresgästerna genom nya kommande

har genomförts i enlighet med allmänt accepterade

detaljplanebeslut. Arbetet med att utveckla dessa möj-

internationella värderingsmetoder och baseras på en

ligheter pågår tillsammans med berörda myndigheter

kombination av avkastningsbaserad metod och orts-

och potentiella hyresgäster och beskrivs mer under

prismetod.

respektive ort nedan.

Fastigheternas direktavkastningskrav har bedömts
individuellt per fastighet utifrån risk samt gjorda

FASTIGHETERNAS VÄRDE

transaktioner i respektive stad/region. Kalkylperio-

Fullständig värdering av Inteas fastighetsbestånd görs

den i kassaflödesberäkningarna har anpassats efter

varje kvartal. Två gånger per år kompletteras den in-

åretstående löptid av befintliga hyresavtal och varierar

terna värderingen av värdering utförd av auktoriserad

mellan 5 och 20 år.

fastighetsvärderare från oberoende värderingsinstitut.

INTEA ÅRSREDOVISNING 2016
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LINKÖPING
Den 1 juni förvärvades två bolag som är ägare till fastigheterna Garnisonen i Linköping (Smedstad
1:21) och Campus Östersund (Artilleristen 1) från Regementsfastigheter R Holding AB, ett bolag
indirekt ägt av fastighetsfonder förvaltade av Blackstone och Areim.
Den uthyrningsbara ytan i Garnisonen uppgår till 84 200 kvm. Hyresgästerna utgörs av bland
andra Nationellt Forensiskt Centrum, Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, Domstolsverket,
Landstinget i Östergötland och Linköpings kommun.

PROJEKT

FÖRHYRNINGAR

Strax innan Intea förvärvade stod i januari ytterligare

Under början av 2016 avslutades omförhandlingen av

ett hus färdigt på Garnisonsområdet och därefter, efter

huvudavtalet med Polismyndigheten, som är en av

att alla besiktningar ägt rum kunde Ekobrottsmyndig-

Garnisonsfastigheters enskilt största hyresgäster, och

heten, Polisen och Plastikakademin flytta in i sina helt

ett nytt hyresavtal på 6 år kunde tecknas. Under året

nya lokaler.

har Polismyndigheten haft fokus på sin omorganisation

Hela nybygget omfattar cirka 7 700 kvadratmeter

och parallellt med det har man också inkorporerat NFC

inklusive teknikutrymmen samt förråd och garage i

(Nationellt Forensiskt Centrum), vilket för Garnisons-

källaren och per 31 december återstod ungefär 3 500

fastigheters räkning innebär att de som hyresgäst vuxit

kvadratmeter att hyra ut.

med en betydande andel.

Det genomfördes elva stycken ombyggnads och ut-

2016 har inneburit ett antal helt nya förhyrningar.

vecklingsprojekt under året. Inom samtliga byggnader

Förutom de som tillkommit i det nybyggda huset

på området har nu genomförts någon form av fastig-

på Brigadgatan 4-6, så har bland andra Linköpings

hetsutveckling. Två projekt överskred budget på grund

kommun och Region Östergötland etablerat sig på

av att hyresgästen beställde extra arbeten som finans

Garnisonsområdet. Med två nya restauranger/caféer så

ieras med tilläggsavtal för hyresgästen. Samtliga övriga

har också närservicen på området förbättrats för våra

projekt har avslutats med ekonomi, tider och kvalitet

övriga hyresgäster.

infriade efter budget. Total projektkostnad under verksamhetsåret för samtliga projekt blev cirka 19,5 mkr.

VERKSAMHETEN
Fastighetsportföljen
i stort
Linköping

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNING

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

Fokus inom den löpande förvaltningen har liksom tid

I februari 2017 kom efterlängtade beskedet från reger-

igare år legat på att sköta och underhålla husen på ett

ingen att man godkänt det femtonåriga hyresavtalet

kvalitativt bra sätt och att hålla vakanserna på en låg

för Polismyndighetens lokalisering av en ny Region-

nivå. Merparten av underhållet har under året handlat

ledningscentral på Garnisonsområdet i Linköping.

om att hålla alla tekniska installationer i gott skick

Etableringen av entreprenaden påbörjades omgående.

samt att byta och renovera tak. Att underhållet fungerar

Den beräknade inflyttningen sker i mitten på april 2018.

bra har visat sig genom att verksamheten inte drabbats

Under januari månad avslutades kontraktet med den

av några stora överraskningar i form av vattenskador

nuvarande restauratören på Restaurang Brigaden. Upp-

eller liknande.

handling av ny restauratör påbörjades omedelbart och

Energimässigt var förbrukningen hög under inledning
av året och det gick åt något mer fjärrkyla än normalt

beräknas vara klart under året.
Projektet för att färdigställa nya lokaler till Region

under den varma sommaren. I övrigt har 2016 varit lite av

Östergötlands syncentral blev klart under februari 2017

ett fastighetsägarår med avseende på energiförbrukning

och inflyttningen påbörjades i början av april.

och snöröjning.
Förvaltningsorganisationen har under året genomfört
ett tjugotal protokollförda hyresgästmöten för att hålla
sig informerad om hyresgästernas trivsel, utveckling och

FASTIGHETSBETECKNING

Smedstad 1:21

ADRESS

Brigadgatan 26, 587 58
Linköping

BYGGT / OMBYGGT

1920, 1922, 1942, 1975,
2000, 2001, 2006, 2010,
2015, 2016

BTA

ca 115 000 kvm

UTHYRNINGSBAR AREA

84 227 kvm

mat och underhållning för våra hyresgäster. Sommaren

TOMTAREA

114 484 kvm

firades med att alla hyresgäster bjöds på glass och i slutet

HYRESGÄSTER

Polismyndigheten, Nationellt
Forensiskt Centrum,
Rättsmedicinalverket,
Domstolsverket,
Kriminalvården,
Ekobrottsmyndigheten,
Trafikverket, Region
Östergötland och Linköpings
kommun m fl.

INTEA TILLTRÄDE

2016-06-01

WEBBADRESS

www.garnisonsfastigheter.se

hur de uppfattar Intea som hyresvärd. Under början av
2016 genomfördes en NKI-undersökning (nöjd-kundindex) som visade att Garnisonsfastigheter har fortsatt
stort förtroende hos hyresgästerna. En hel del uppskattade aktiviteter har också genomförts. Början av året
firades med en stor invigningsfest av nybygget med god

av verksamhetsåret bjöds hyresgästerna på det traditionsenliga Luciafirandet på Livgrenadjärmässen med
gröt och tillbehör.
I samband med Inteas förvärv genomfördes förändringar i företagets ledning och man gick ifrån att ha en
externt anlitad VD till att ha en anställd platschef; Johan
Elwing, tidigare förvaltare på Garnisonsfastigheter. Totalt
har Intea sex medarbetare i Linköping per 31 december.
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VERKSAMHETEN
Östersund
Fastighetsportföljen
i stort

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÖSTERSUND
Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i Inteas Östersundsbestånd är cirka 67 600 kvm och
består av dels Campus Östersund och fyra fastigheter nere i centrum.

Campus-området har idag 28 byggnader varav 14

fastigheterna Lagmannen 6, Onkel Adam 9, Tingshuset

stycken är statliga byggnadsminnen. Området uppför-

7 och Åkeriet 10, med en sammanlagd uthyrbar area

des ursprungligen som Artilleriregemente mellan åren

om 18 700 kvm. De största hyresgästerna utgörs av

1892-1896. Området var under perioden fram till 1997

Skatteverket, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Sveriges

regemente och har därefter förädlats till en ny levande

Domstolar och Region Jämtland/Härjedalen. Förvärvet

stadsdel innehållande universitet och flera statliga och

kompletterade Inteas befintliga bestånd på orten och

kommunala myndigheter och verksamheter tillsam-

skapade möjligheter till en effektivare förvaltning av

mans med flera privata hyresgäster.

beståndet.

Fastigheten ligger ca 300 m från stadens centrum och
anses av Fastighetsägarna vara den starkaste delmark-

PROJEKT OCH FÖRHYRNINGAR

naden i Östersund. De största hyresgästerna är Mittuni-

Genomförda projekt på Campus Östersund har under

versitetet, Folkhälsomyndigheten, Kronofogdemyndig-

året i huvudsak avsett underhålls- och hyresgästan-

heten, Naturvårdsverket, Tillväxtanalys, Trafikanalys,

passningsarbeten. Vissa detaljplanebeslut har fattats

Sveriges Television Jämtland/Härjedalens Regionför-

under året som öppnar upp för utökningar med tillkom-

bund och Jämtlands Gymnasieförbund. Utöver dessa så

mande uthyrningsbara ytor på fastigheten.

finns ca 60 mindre verksamheter inom området.

Vid övertagandet av de fyra fastigheterna i december

Efter affären med Campus Östersund i juni 2016 för-

så bestod vakanserna i dessa av cirka 1 100 kvm. Direkt

värvades i december fyra ytterligare samhällsfastigheter

påbörjades samtal med vissa av hyresgästerna i de för-

i centrala Östersund från Castellum. Affären omfattade

värvade fastigheterna som syftade till såväl ytterligare

VERKSAMHETEN
Fastighetsportföljen
i stort
Östersund
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förhyrningar av vakanta lokaler som anpassning av

ningar. I labbet kommer man att kunna simulera allt

ytor som redan är uthyrda. Vakanserna har därefter på

från bränder, jordbävningar, och vulkanutbrott till andra

kort tid kunnat minskats till 400 kvm genom uthyr-

olycks- och katastrofsituationer. Labbet syftar till att få

ningar till bland andra Region Jämtland/Härjedalen

mer kunskap i hur samhället och människan fungerar

och Skatteverket.

och reagerar i utsatta situationer. Labbet blir unikt för
norra Europa och har många samarbetspartners.

FÖRVALTNING
Campus Östersund håller allmänt mycket hög kvalitet i
tekniskt skick och förbrukningar, som av hyresgästerna
bedömts ha ett högt värde i den genomförda NKI undersökningen. Samtliga hus i decemberförvärvet är i gott
skick, vilket i synnerhet gäller domstolen som under året

FASTIGHETSBETECKNING

Artilleristen 1, Lagmannen 6,
Onkel Adam 9, Tingshuset 7,
Åkeriet 10

ADRESS

Studentplan 2, 831 40 Östersund
m.fl

BYGGT / OMBYGGT

1893-95, 1918-19, 1922, 1929, 1956,
1964, 1980, 1983, 2001, 2006, 2008

UTHYRNINGSBAR AREA

67 648 kvm

TOMTAREA

173 973 kvm

HYRESGÄSTER

Folkhälsomyndigheten,
Naturvårdsverket,
Kronofogdemyndigheten,
Tillväxtanalys, Region Jämtland/
Härjedalen, Mittuniversitetet,
Skatteverket, Länsstyrelsen,
Domstolsverket
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blivit är nyrenoverad. Alla fyra fastigheterna har dock
varierande grad av utvecklingspotential. Arbetet med att
ta fram uppdaterade långsiktiga underhållsplaner för de
fastigheter som köpts in i december pågår.
Fastigheterna i Östersund förvaltas av egen personal
på ett sätt som uppskattas av hyresgästerna i byggnaderna. Organisationen leds av Thomas Fuchs och består
av totalt sex medarbetare varav en har nyanställts i och
med förvärvet att de i centrum belägna fastigheterna.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
Inom Campusområdet har flera planeringar och
ombyggnader påbörjats. Flera hyresgäster växer vilket
innebär förtätningar och justeringar i byggnaderna.
Ett intressant projekt som påbörjats är Risk-och
Krislabb för Mittuniversitetets forskning och utbild-
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HALMSTAD
Under april månad 2016 förvärvade Intea en fastighetsportfölj med Högskolan i Halmstad som hyresgäst från Fragerus Väst AB. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 32 000 kvm
och är fördelad på tre fastigheter, Fanan 54, 57 och 60. Två av dessa byggnader är uppförda under
början av 2000-talet och den tredje ursprungligen på mitten av 1940-talet och som tillbyggts
under 1960- och 1980 talen. I samband med affären överenskom parterna om att samarbeta kring
den långsiktiga utvecklingen av området.
Området, som tidigare haft karaktären av industriom-

önskan om att renodla området har uppfyllts. Flytten

råde, har de senaste åren genomgått en genomgripande

av Balzer möjliggjorde att högskolan kunde samman-

förvandling till att idag ha karaktären av ett attraktivt

föra ytterligare verksamhet i de lokalerna därigenom

kunskaps- och näringslivscentrum. Fastigheterna är

och på ett bättre sätt utnyttja sina lokaler.

belägna nära stadskärnan och buss- och tågstationen,

För att möjliggöra för högskolan att nyttja lokaler-

vilket möjliggör korta restider för studenter till om-

na på ett optimalt sätt, genomfördes dels sanering

rådet. Dessutom är det är både enkelt såväl att cykla

av den tidigare industriella verksamheten samt stora

som att promenera till Högskolan. Kollektivtrafiken

hyresgästanpassningar. Redan 2015 påtecknades nytt

är väl utbyggd med hållplatser i direkt anslutning till

10-årigt hyresavtal med Högskolan med avsikt att

Högskolans entré.

anpassa Balzers lokaler för Högskolans verksamhet.
Investeringen beräknades till cirka 25 mkr för hyres-

PROJEKT OCH FÖRHYRNINGAR

gästanpassning inklusive flytt av Balzer till externa

Av de ca 32 000 kvm som förvärvats, hyr Högskolan

lokaler. I slutet av året klarnade lokalbehoven för

ca 26 000 och Oerlikon Balzers Sandvik Coating AB

högskolan ytterligare varför de utökade sin förhyrning

(”Balzer”) hyrde fram till hösten 2016 ca 1 600 kvm.

i före detta Balzers lokaler med cirka 600 kvm i ytor

Resterande yta är vakanta. När Balzer lämnade områ-

som redan tidigare var vakanta. Det sedan tidigare

det under hösten, innebar det att den sista industriella

tecknade tioåriga hyresavtalet tecknades således om

verksamheten lämnade området och att högskolans

med utökad yta om ca 600 kvm att gälla när projektet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

beräknas vara färdigt i augusti 2017 och tio år framåt.
Under hösten ägde ytterligare ett större projekt rum

VERKSAMHETEN
Halmstad
Fastighetsportföljen
i stort

fler. Syftet med planen är att möjliggöra en långsiktig
utveckling av högskolan mot ett campus innehållandes

i vilket Intea ansvarade för projektledning men som

studentbostäder, verksamhetslokaler, förskola, gym-

bekostades fullt ut av högskolan. DLC – Digitalt labo-

nasium, allmänt tillgänglig campuspark med mera.

rativt centrum är en kreativ, högteknologisk laborativ

Detaljplanen ligger helt i linje med den sedan tidigare

miljö med fokus på lärande och kultur. DLC vänder

av Högskolan framtagna ”Campusplan 2025”.

sig till forskare, lärare, studenter, organisationer och

I början av maj 2017 förvärvade Intea fastigheten

företag, och syftar till att bli en regional mötesplats i

Fanan 55 i Halmstad, också kallad ’Svarta diamanten’,

det digitala samhällets framkant. Här finns den senaste

från Fragerus Fastigheter AB. Fastigheten är belä-

utrustningen inom visualisering, simulering och design.

gen centralt i högskolans campus i Larsfridsområdet.

Totalt investerades 11 mkr i detta projekt varav 6 mkr i

Byggnaden är uppförd 2001 och omfattar 1 980 kvm

byggkostnader och 5 mkr i inredning/utrustning.

uthyrningsbar yta. Lokalerna hyrs till största del av

Ett lyckat projekt som har givit klang inom hela
högskoleväsendet.

Halmstad kommun som bedriver vuxenutbildning i
lokalen samt av Preconal Fasad AB, ett bolag inom
HansenGroup som här har sitt svenska huvudkontor.

FÖRVALTNING

Affären är resultat av det strategiska samarbete som

Den tekniska servicen och underhållet av fastigheter-

Intea och Fragerus inledde i samband med förvärvet

na utförs i dagsläget av ett antal entreprenörer som

våren 2016 av delar av Halmstad högskolas lokaler.

har avtal med respektive bolag. Intea har dessutom ett

FASTIGHETSBETECKNING

Fanan 54, Fanan 55, Fanan 57,
Fanan 60

ADRESS

Spetsvinkelgatan 11-19, Halmstad

att under våren 2017 ha tecknat ett förvaltningsavtal

BYGGT / OMBYGGT

2002, 2003, 2005, 2014, 2016

som täcker in den löpande förvaltningen av området.

UTHYRNINGSBAR AREA

31 917 kvm

TOMTAREA

24 241 kvm

Under mars månad 2017 tecknade Intea, Castellum

HYRESGÄSTER

Högskolan i Halmstad

och Fragerus Fastigheter AB under ett ramavtal med

INTEA TILLTRÄDE

2016-04-29

WEBBADRESS

www.hh.se

åtagande med Halmstad studentkår om en 25 procents
vaktmästartjänst. Kontakter har under hösten tagits
med ett par större förvaltningsbolag med målsättning

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

Halmstad kommun angående framtagande av gemensam detaljplan för fastigheterna Fanborgen 3 med

INTEA ÅRSREDOVISNING 2016
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FINANSIERING
EGET KAPITAL OCH ÄGARLÅN

LIKVIDA MEDEL

Intea finansieras av ägarna med eget kapital samt

Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga place-

aktieägarlån. I januari genomfördes en ägarspridning

ringar uppgick per 31 december till 81,0 mkr.

och nyemission om 0,95 mkr. I samband med nyemissionen och förvärven av fastigheterna under april, juni

RÄNTEDERIVATINSTRUMENT

och december lämnades villkorade aktieägartillskott

För att uppnå önskat räntebindningsmål använder

om totalt 299,8 mkr samt aktieägarlån om totalt 954,4

Intea sig av räntederivatinstrument. Ränteswap inne-

mkr. Ägarlånen är efterställda all annan finansiering

bär ett avtal mellan två parter att byta ränta med var-

och löper till den 31 december år 2035. Eget kapital

andra. Intea har i samtliga fall valt att byta rörlig ränta

uppgick den 31 december till 559,3 mkr.

mot fast. Derivaten omfattar 500 mkr vid årets utgång
och motpart är Nordea. Derivat redovisas till verkligt

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

värde och värderas med hjälp av värderingstekniker

Koncernens långfristiga räntebärande skulder exklusive

som bygger på observerbara marknadsdata.

efterställt aktieägarlån uppgick till 330,0 mkr, vilket

Samtliga derivatinstrument värderas till verkligt

utgörs av ett säkerställt lån som förfaller i april 2021.

värde och värdeförändringar redovisas över resultat

Utöver detta fanns kortfristiga räntebärande lån om 

räkningen. Återstående undervärde på derivat, 1,6

1 995,0 mkr som består av ett brygglån med förfall 

mkr, kommer under resterande löptid att lösas upp och

30 november 2017.

redovisas i resultaträkningen fram till derivatens slut-

Belåningsgraden exklusive ägarlån i Koncernen

datum. Vid förfallotidpunkten kommer värdet på deri-

uppgick till 57,6 %. Per den 31 december uppgick

vaten att vara noll. Värdeförändringar på räntederivat

den genomsnittliga kapitalbindningstiden till 1,4 år

uppgick till -1,6 mkr. Orealiserade värdeförändringar

och räntebindningstiden till 2,1 år. Genomsnittlig

är inte kassaflödespåverkande.

skuldränta uppgick till 1,48 %. En ökning av de korta
marknadsräntorna med en procentenhet skulle påverka
Inteasgenomsnittliga upplåningsränta med +0,26 %
och de finansiella kostnaderna med 6,1 mkr på årsbasis.
INTEA ÅRSREDOVISNING 2016
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SKATT
Inteas skattekostnad består av aktuell skatt och uppskjuten skatt, beräknade
utifrån en skattesats om 22 procent.
AKTUELL SKATT

underskottsavdrag som i framtiden kan användas för

Aktuell skatt beräknas på det skattemässiga resultatet

att reducera den aktuella skatten. Dessa realiseras i

efter beaktande av underskottsavdrag som är möjliga

takt med att underskotten utnyttjas. Möjligheten att

att nyttja. Aktuell skatt inkluderar även skatt på grund

utnyttja underskotten kan vara begränsad beroende

av ändrad taxering från tidigare år. Årets aktuella

på de skattemässiga möjligheterna att resultatutjämna

skattekostnad uppgår till 8,0 mkr.

inom koncernen.

UPPSKJUTEN SKATT

nader mellan fastigheternas och derivatens verkliga

Uppskjuten skatt i resultaträkningen består av en

värde och det initiala redovisade värdet.

Uppskjuten skatteskuld består av temporära skill-

beräkning av framtida skatt. Uppskjuten skatt kan
vara både negativ och positiv. Den uppskjutna skattekostnaden består av årets förändringar i uppskjuten
skattefordring och uppskjuten skatteskuld. Posterna
nettoredovisas i balansräkningen under uppskjuten
skatteskuld. Uppskjuten skattefordran består av

Bolaget redovisade för året en netto uppskjuten skatt
på 60,2 mkr.

FINANS
Risker och osäkerhetsfaktorer
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RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Inteas verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas av ett antal r isker
och osäkerhetsfaktorer. De mest väsentliga riskerna för Intea utgörs av risker
relaterade till samhällsfastigheter samt finansiella risker.

RISKER RELATERADE TILL AFFÄRSVERKSAMHETEN

hyresintäkter kan ha en negativ inverkan på Inteas

Bolagets intäkter härrör i huvudsak från relativt

verksamhet, finansiella ställning och resultat.

långa hyresavtal med offentliga hyresgäster av olika
slag. Risken för fluktuationer av intäkterna är därför

DRIFT OCH UNDERHÅLL

begränsade. Lönsamheten påverkas framför allt av

Koncernens kostnader för drift och underhåll består

makroekonomiska faktorer såsom konjunktur, ränte-

av planerade och till viss del oförutsedda kostnader.

läge samt den regionala utvecklingen på de orter där

Fastighetsskötsel och drift av koncernens fastigheter

koncernen har fastighetsinnehav. Ett omvänt samband

utförs till största delen av egen personal samt i viss

mellan konjunkturnedgång och Universitets och –

mån av anlitande externa parter. De externa avtalen är

högskolors attraktionskraft råder, men med en icke

regelbundet föremål för omförhandlingar varvid Inteas

obetydlig andel Universitet och- högskolor i portföljen

kostnader för underhåll kan öka. En icke obetydlig del

finns en viss riskutjämning. Politiska beslut kan på

av fastigheternas driftskostnader betalas av hyres

längre sikt påverka förutsättningarna för uthyrning till

gästerna. Driftskostnaderna består främst av kostnader

vissa offentliga hyresgäster. Om inte kostnaderna kan

för värme, kyla, el och vatten. Kostnader för värme/

reduceras med tillräcklig framförhållning och i nöd-

kyla och el har störst resultatpåverkan. Priset på el

vändig omfattning kan det ha en negativ inverkan på

styrs av utbud och efterfrågan på elmarknaden vilket

bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

kan leda till ökade elkostnader för Intea. Eventuella
vakanser som uppstår påverkar Inteas resultat inte

RISKER RELATERADE TILL SAMHÄLLSFASTIGHETER

bara av förlorade hyresintäkter utan även i viss mån

Intea har som affärsidé att i första hand förvärva och

av kostnader för till exempel energi för att behålla viss

äga samhällsfastigheter anpassade för vissa bestämda

grundvärme i lokalen vilka vid uthyrning hade kunnat

ändamål såsom exempelvis utbildningsbyggnader och

debiteras hyresgästen. Om drifts- och underhållskost-

domstolsbyggnader. Respektive fastighet är i vissa

nader ökar utan att Intea kompenseras i motsvarande

fall mycket beroende av enstaka hyresgäster. Om- och

grad kan det ha en negativ inverkan på bolagets verk-

avﬂyttningar kan därför medföra särskilt stora kost-

samhet, finansiella ställning och resultat.

nader för bolaget för lokalanpassning och väsentliga
inkomstbortfall kan uppkomma under tiden för lokal-

FINANSIERINGSRISK

anpassning eller vid svårigheter att finna nya hyres

Inteas största finansiella risk är att inte ha tillgång till

gäster. Detta kan ha en negativ inverkan på Inteas

finansiering vid en given tidpunkt. Intea är beroende av

verksamhet, finansiella ställning och resultat.

möjligheten att kunna refinansiera existerande finansiering när den förfaller till betalning samt att kunna

HYRESUTVECKLINGEN

uppta ytterligare finansiering vid exempelvis fastig-

Huvuddelen av koncernens hyresavtal har en hyra

hetsförvärv. Möjligheten till att erhålla finansiering är

kopplad till konsumentprisindex. En nedgång från

beroende av den allmänna tillgången till finansiering

dagens nivåer av konsumentprisindex kan leda till lägre

och Inteas finansiella situation. Svårigheter att uppta

hyresintäkter för Intea. Omförhandlingar av hyror sker

finansiering kan ha en negativ inverkan på Inteas verk-

vid hyrestidens utgång. En lång genomsnittlig avtal-

samhet, finansiella ställning och resultat.

stid är en fördel vid sjunkande marknadshyror och en
nackdel vid stigande hyror. En minskning av Inteas

INTEA ÅRSREDOVISNING 2016
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RÄNTERISK

ÄNDRAD LAGSTIFTNING

Ränterisk avser den resultateffekt som en bestående

Ny lagstiftning avseende skatter liksom övriga statliga

ränteförändring har på koncernens finansiella intäkter

och kommunala pålagor, kan komma att negativt

och kostnader. Inteas finansieringskällor utgörs i

påverka förutsättningarna för Inteas verksamhet

huvudsak av kassaflöde från löpande verksamhet och

och resultat. Förändringar av regelverket eller praxis

upplåning. Upplåningen medför att koncernen expone-

kring utdebitering av skatt eller avdrag för kostnader

ras för en risk att nivån på marknadsräntor och mark-

är beroende av politiska beslut, exempelvis vad avser

nadsmässiga marginaler ökar för vilken koncernen

skattesats och fastställande av taxeringsvärde. Vidare-

inte alltid kan skydda sig. Höjda räntekostnader kan ha

debitering av fastighetsskatten sker till hyresgästerna.

en negativ inverkan på Inteas verksamhet, finansiella

För vakanta ytor bärs kostnaden av Intea. Förändringar

ställning och resultat.

av skattesatser kan ha en negativ inverkan på Inteas
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Föränd-

KREDITRISK

ringar av inom hyres-, förvärvs- och miljörelaterad

Kreditrisken är risken för förlust om koncernens mot

lagstiftning, kan komma att ha en negativ inverkan på

parter inte fullgör sina förpliktelser och eventuella

Inteas verksamhet, finansiella ställning och resultat.

säkerheter inte täcker koncernens fordringar. Kreditrisk
kan i huvudsak hänföras till utestående hyresfordringar,

POLITISKA BESLUT

likvida medel samt finansiella derivatavtal med positiva

Myndigheter och andra offentliga institutioner som är

värden. Förluster relaterade till koncernens motparter

hyresgäster i Inteas fastigheter påverkas i hög grad av

uppstår främst om dessa försätts i konkurs eller av

politiska beslut på nationell och lokal nivå. Ett beslut

andra skäl inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden.

att exempelvis lägga ner eller flytta hela eller delar av

Inteas fastighetsbestånd består av samhällsfastig-

en verksamhet som bedrivs i någon av bolagets fast-

heter och hyresgästerna har hög kreditvärdighet,

igheter kan resultera i kostnader och inkomstbortfall

varför denna risk är begränsad. Andelen intäkter från

för bolaget vilket kan ha en negativ inverkan på Inteas

offentliga hyresgäster uppgick till 92,4 procent per 31

verksamhet, finansiella ställning och resultat.

december. Kontraktslängderna är långa och uppgår på
offentliga hyreskontrakt till 6,5 år i genomsnitt. Ökade

MEDARBETARE

kreditförluster kan ha en negativ inverkan på Inteas

Det finns en risk att Intea inte kan säkerställa behovet

verksamhet, finansiella ställning och resultat.

av kompetent personal vilket kan påverka bolagets
verksamhet, finansiella ställning och resultat. Intea

LIKVIDITETSRISK

jobbar aktivt med att rekrytera och behålla duktig

Intea är beroende av tillgång till likvida medel eller

personal. Utbildning och personalvård är viktiga

kreditutrymme för täckande av betalningsåtaganden.

komponenter för en attraktiv arbetsgivare, vilket Intea

Det kan förekomma förutsedda såväl som oförutsedda

eftersträvar att vara.

betalningsåtaganden. Brist på likviditet för täckande av
större betalningsåtaganden kan ha en negativ inverkan
på Inteas verksamhet, finansiella ställning och resultat.

MILJÖRISK
Enligt miljöbalken har verksamhetsutövaren ett primärt ansvar för efterbehandling av föroreningar som
är ett resultat av den verksamhet som bedrivits på
fastigheten. Fastighetsägaren har sekundär ansvar om
inte verksamhetsutövaren kan utföra eller bekosta efterbehandling om fastighetsägaren vid förvärvet känt
till eller bort känna till föroreningen. Detta innebär att
krav under vissa förutsättningar kan riktas mot Intea
för att ställa fastigheter i sådant skick som följer av
miljöbalken. Om Intea skulle åläggas ett sådant ansvar
kan det ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

FINANS
Moderbolaget

MODERBOLAGET
Intea Fastigheter AB grundades den 23 september

ränteintäkter från dotterbolagen om 42,3 mkr och

och det initiala räkenskapsåret är förlängt till den

externa räntekostnader om -49,3 mkr. Sammantaget

31 december 2016, varefter räkenskapsåret övergår i

uppgick resultatet efter skatt till -0,4 mkr.

kalenderår. Bolaget har anlitat Intea AB för att ansvara

Moderbolagets tillgångar består till största delen av

för förvaltningsverksamheten samt lednings- och

aktier i dotterbolag samt fordringar på desamma, totalt

styrelsearbete i dotterbolagen. Intea AB anlitas även

uppgående till 3 359,4 mkr. Externa räntebärande lån

för att ansvara för all finansiell verksamhet såsom

uppgick till 2 949,4 mkr varav 954,4 mkr utgörs av

koncernrapportering, finansiering och finansiell risk-

långfristig efterställd skuld till aktieägare.

hantering.
Förvaltningsintäkterna från dotterbolagen uppgick

Moderbolagets risker och osäkerhetsfaktorer utgörs
främst av förändringar i avkastningen på dotterbolagets

till 21,9 mkr och rörelseresultatet uppgick till 0,6 mkr.

fastigheter. Mer information framgår under rubriken

Bolaget har mottagit koncernbidrag om 5,1 mkr och

Risker och osäkerhetsfaktorer ovan.

anteciperad utdelning från dotterbolagen uppgår till
3,0 mkr. Räntenettot om -7,0 mkr bestod av interna
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Omsätta
principer till
konkreta åtgärder.

HÅLLBARHETSARBETET
FRÅN ORD TILL HANDLING

Med Inteas uttalade mål att äga och förvalta fastig-

Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor handlar för

heter över lång tid ökar möjligheterna att planera och

Inteas del om att försöka bidra till en bättre miljö och

genomföra åtgärder samt investera för att minska

ta ett socialt ansvar där vi ser möjlighet att påverka.

bolagets klimatpåverkan. Många av dessa åtgärder kan

För oss är det viktigt att i det dagliga arbetet kunna

vidtas för att bidra till minskade utsläpp och en bättre

omsätta fastslagna policys och principer till konkreta

miljö och samtidigt vara en god investering över lång

åtgärder. Detta innebär åtgärder som syns och ger en

tid. För oss behöver inte alla åtgärder vara kortsiktigt

effekt för samtliga berörda, såväl för våra hyresgäster

lönsamma för bolaget.

som för anställda och övriga intressenter. Utan kon-

För att omsätta mål till handling, är det viktigt att

kreta åtgärder i hanteringen av våra fastigheter och

samtliga medarbetare i företaget känner till bolagets

våra relationer med hyresgäster så stannar det lätt

arbete med miljöfrågor och ges möjlighet att ta ansvar

med vackra policys och fina principer utan påtagligt

för åtgärder som bidrar till konkreta förbättringar. Att

märkbara resultat.

leva som man lär och odla en kultur i koncernen där

Inteas miljöarbete utgår från det dagliga arbetet,

miljö- och hållbarhetsfrågor ges en framträdande roll

på kontoret, vid ronderingar, i arbetet med drift och

är enligt vår uppfattning det bästa sättet att gå från

underhåll av byggnader och installationer. Principerna

ord till handling.

för arbetet med hållbarhetsfrågor är förankrade på ägarnivå genom en fastslagen hållbarhetspolicy. Den syftar
till att ta ansvar för miljö- och sociala frågor i arbetet
med våra fastigheter på samtliga nivåer och funktioner.
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KONKRETA MILJÖÅTGÄRDER
Att tillhanda hålla lokaler åt samhällsnyttiga funktioner medför ett stort ansvar. En
viktig del av detta är arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor, både i den dagliga
förvaltningen och genom långsiktiga investeringar.
LINKÖPING

Vi har under året haft fokus på att inventera flöden och

Hållbarhets- och miljöarbetet är en ständigt pågående

ventilation och därigenom kunnat ställa ner grund-

process och 2016 har inte varit något undantag. Genom

flödena för ventilationssystemen och därmed minskat

fortsatt fokus på att minska energiförbrukningen

energibehovet generellt sett i våra hus.

har vi tagit ytterligare ett steg i den riktningen.

Valet av miljömässigt bra byggnadsmaterial har fort-

Exempelv is har merparten av Garnisonsfastigheters

satt pågått i de nybyggnads-, ombyggnads- och renove-

hus i Linköping har en genomsnittlig ålder som börjar

ringsprojekt som vi genomfört.

närma sig etthundra år och vi blir därigenom ett stort

I samtal med våra hyresgäster och leverantörer har vi

återvinningsprojekt som visar på vikten av att bygga

identifierat ett ökat intresse för cykelpendling. Vi har ett

långsiktigt hållbart med miljövänliga, högkvalitativa

program för fortsatt utbyggnads av antalet cykelställ. I

material och metoder. I Linköping kommer större delen

slutet av 2016 inleddes i samarbete med Tekniska Verken

av den energi som användes antingen från förnyelse

och Dukaten ett projekt för att placera laddningsstationer

bara energikällor eller återanvända sopor.

för elbilar på några av områdets parkeringsplatser. Om

Under de senaste åren har de traditionella styrsystemen

vi lyckas i vår strävan och rätt beslut fattas av berörda så

successivt byts ut för husens fastighetsautomation till

hyser vi en förhoppning att kunna göra Garnisonsom

prognosstyrda system som styr i realtid. På de hus där vi

rådet till en nod för elcykelpool i staden.

valt att installera dessa system har vi kunnat se ett min
skat energibehov med upp till tjugo procent. Systemen ut-

ÖSTERSUND

nyttjar bland annat det faktum att de massiva stenstom

Campusområdet i Östersund har en tydlig miljöprofil

marna har en buffringsförmåga både vad gäller värme

som genomsyrar hela verksamheten tagits fram till-

och kyla och kan på så vis jämna ut värme- respektive

sammans med Mittuniversitet. Kortfattat handlar det

kylningsbehovet under de kalla och varma årstiderna.

om att både värna om kulturmiljön och ha ett krets-

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
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loppsanpassat arbetssätt.

ligare en elbil. Båda laddas av egen närproducerad el

Metoden som vi använder har tagits fram av fors-

från solceller på området. Inköpt el och värme är till

kare och marknadsförs bland annat av stiftelsen ”Det

100 procent producerad med vattenkraft, vindkraft,

naturliga steget” som fyra hållbarhetsprinciper/ fyra

solcellsel eller biobränsle. Solcellerna på området är ett

systemv illkor. I ett samhälle eller i ett företag som

konkret resultat av ett samarbete mellan hyresgästen

jobbar efter detta hushåller med tillgångarna och

Mittuniversitet, JN Solar och hyresvärden. Fyra olika

tillför inte jorden skadliga ämnen genom exempelvis

typer av solceller testas i full skala och utvärderas i en

onödig gruvdrift. Förnyelsebara energikällor som sol

pågående studie.

och vind går före kol och olja. Material från växtriket
går före material från berggrunden – till exempel trä

HALMSTAD

istället för aluminium och träull istället för mineralull.

I Halmstad samarbetar vi med HEM, Halmstads Energi

De fyra systemvillkoren ger vägledning för val av

och Miljö AB, som genom ett totalenergiavtal, levererar

material som passar naturen och människan, men

värme, kyla, ventilation, vatten och energistatistik.

också viktiga val som gör att naturens tillgångar inte

HEM har också åtaganden att tillhandahålla rätt styr-

skövlas. Förutom den egna grundläggande miljöprofilen

och övervakningssystem för att styra och övervaka

och tillhörande program följer vi reglerna i ISO 14 001 –

värme- och kyltillförseln så att kontroll över energi-

ett känt miljöledningssystem.

förbrukning för driften av värme-, kyl- och ventila-

Miljöarbetet ses över med jämna mellanrum och

tionssystemet kan optimeras. Som en del i att minska

tillsammans med Mittuniversitetet pågår också hela

det totala energiuttaget har solceller installerats på ett

tiden framtidsdiskussioner. Vi tittar både på lösningar

av husen. Här kan man i husets entré via en bildskärm

med sol och vindkraft för att få ner elförbrukningen.

följa hur mycket energi solcellerna ger i realtid.

Energieffektivisering uppnås genom utnyttjande av

Då området tidigare varit industriellt har WSP Mark

fjärrkyla från delar av de över 200 borrade hål som

och Vatten Halmstad fått i uppdrag av tidigare ägaren

finns på fastigheten, solceller av olika fabrikat och

att hantera föroreningsfrågan i området. Intea har

utbyte till energisnål belysning.

beretts full insyn och följer det pågående arbetet. WSP

Ett led i vårt miljöarbete är att vi använder Boi Gen

har gjort provtagningar och hanterat erforderliga

Active städprodukter. Medlet är skonsamt inte bara

avstämningar med Miljöförvaltningen på Halmstad

mot miljön utan även mot händerna som hanterar

kommun avseende planerade åtgärder för att löpande

dem. Rengöringsmedlet kan spolas ut i avloppet utan

inhämta tillsynsmyndighetens synpunkter och accept

att påverka naturen.

på ambitionsnivå och tillvägagångssätt för eventuella

Bolagets bilpark, som består av en elbil, kommer

saneringsåtgärder och andra insatser.

under sommaren 2017 att kompletteras med ytter
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MEDARBETARE
Målsättningen med att skapa en organisation som kan arbeta med alla delar av
bolagets verksamhet, har kunnat förverkligas redan under det första året.
På ett halvår har Inteas medarbetarantal gått från

kvinnor uppgår till drygt 30 procent vilket får ses

noll till att idag bestå av 20 personer inkluderande

som ett stort steg i en traditionellt mansdominerad

anställda i både Intea Fastigheter AB, dess dotterbolag

bransch. På central nivå uppgick andelen kvinnor till

samt Intea AB. Arbetet med att hitta rätt människor

44 procent.

till ett bolag som växer kraftigt är krävande och har

Månadsvis hålls personalmöten för att ge alla möj-

utgjort huvuddelen av HR-arbetet under året. Ett annat

lighet att vara delaktiga i det som händer i företaget.

fokusområde har bestått i att integrera de förvärvade

Skyddsronder har genomförts regelbundet och samtliga

organisationerna i Linköping och Östersund. Att sätta

medarbetare har haft lönesamtal och medarbetar-

sig in i arbetssätt hos befintliga strukturer som arbetat

samtal. Det interna dialogklimatet är väldigt bra med

på visst sätt under en längre tid och få dessa att fung-

möjlighet för alla att utrycka sina åsikter och att få

era i en delvis ny miljö och anpassas till Inteas kultur

komma till tals både privat och yrkesmässigt.

och strategi har varit en stor utmaning som tagit

Vår målsättning är att ständigt förbättra individens

mycket tid i anspråk. Men både tid och ansträngningar

möjlighet och förmåga att utvecklas yrkesmässigt och

har varit välinvesterad och gett mycket goda resultat.

personligt. I en liten organisation får vi vara lite extra

Intea har nu en komplett organisation med en för-

kreativa. Vi strävar efter att alla ska få en konkret

valtningsorganisation i egen regi där positiva, drivna

möjlighet att utvecklas och detta sker både genom

och kompetenta medarbetare hanterar i stort sätt alla

vidareutbildningar och genom att fördela ut så mycket

frågor som rör bolagets fastigheter och bidrar till en

ansvar som möjligt till alla i organisationen för att

nära och stark relation till våra hyresgäster.

därigenom skapa så mycket mening, delaktighet och

En övergripande målsättning i uppbyggnaden av or-

möjlighet till egen utveckling som vi kan. Vi arbetar

ganisationen har varit att skapa ett bolag med en bra

även aktivt med att involvera medarbetare från olika

mix av unga och äldre, kvinnor och män, praktiker

orter i de pågående förvärvs- och utvecklingsprojekt

och teoretiker. Efter ett drygt halvår är vi på god väg

som pågår.

och har nu anställda från 20 år upp till 67 år. A ndelen
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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING

STYRELSEN

Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt Års-

Styrelsen bestod per den 31 december av fem ledamöter,

redovisningslagen (1995:1554). Intea omfattas inte av

listade under ”Styrelse och revisorer” på sid 34.

Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningen i

Styrelsens uppgift är att ansvara för bolagets organi-

Intea är långsiktig och baseras på gällande lagstiftning,

sation och förvaltning, fortlöpande bedöma bolagets

bolagsordning samt andra interna styrdokument såsom

ekonomiska situation samt se till att det finns effek-

policys, arbetsordning och attestordning.

tiva system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet och efterlevnad av lagar och andra regler.

BOLAGSORDNING

Under 2016 har styrelsemötena bland annat behand-

Bolagsordningen tillsammans med gällande lagar och

lat affärsläget, strategier, ekonomisk rapportering,

befintligt aktieägaravtal reglerar verksamheten och

investeringsbeslut samt förvärv. Under året har sexton

styrningen för Intea. Bolaget, med säte i Stockholm, har

protokollförda styrelsemöten genomförts. Håkan

organisationsnummer är 559027-5656. Bolagets verk-

Sandberg har under året utsetts till styrelsens ord

samhet är förvärv, förvaltning och försäljning av fast och

förande och Eddie Dahlberg ersattes av Magnus Jarlén

lös egendom, direkt eller indirekt genom dotterbolag,

från och med 2016-05-11. Under året har även Caesar

att tillhandahålla koncerninterna tjänster samt därmed

Åfors tillkommit som extern styrelseledamot.

förenlig verksamhet. Räkenskapsåret omfattar kalenderår, med undantag för det första som sträcker sig från 23

UTSKOTT

september 2015 till och med 31 december 2016.

Styrelsen har utsett ett finansutskott. Utskottens arbete

Val av styrelse och ändring av bolagsordning

rapporteras löpande till styrelsen.

Inteas bolagsordning innehåller inga särskilda bestämmelser om tillsättande och entledigande av sty-

FINANSUTSKOTT

relseledamöter eller om ändring av bolagsordningen.

Finansutskottet har som uppgift att för styrelsens
räkning löpande följa och utvärdera bolagets finans

AKTIER OCH AKTIEÄGANDE

iering och finansiella riskhantering. Finansutskottet

Inteas aktieägare är svenska stiftelser och institutioner

för en kontinuerlig dialog med bolaget och styrelsen.

och finns beskrivna under ”Ägare” på sid 34.

I utskottet ingår Håkan Sandberg, Caesar Åfors och
Christian Haglund.

AKTIEÄGARNAS RÖSTRÄTT
Inteas bolagsordning innehåller inga begränsningar

VD OCH KONCERNLEDNING

avseende hur många röster respektive aktieägare får

VD ansvarar för den operativa styrningen, att sköta den

rösta för på bolagsstämma.

löpande förvaltningen och leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer, anvisningar och beslut.

BEMYNDIGANDEN TILL STYRELSEN OM AKTIER
I BOLAGET

Bolaget har ett långsiktigt förvaltningsavtal med Intea

Bolagsstämman har inte lämnat några bemyndiganden

lednings- och styrelsearbete i dotterbolagen. Intea

till styrelsen innebärande att bolaget ska ge ut nya

AB anlitas även för att ansvara för all ekonomi- och

aktier eller förvärva egna aktier.

finansiell verksamhet såsom koncernrapportering,

AB som ansvarar för förvaltningsverksamheten samt

finansiering och finansiell riskhantering.

BOLAGSSTÄMMA

Intea AB leds gemensamt av Ossie Everum,Henrik

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande

Lindekrantz och Christian Haglund, och verkar som

organ. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare

Intea Fastigheter AB:s koncernledning. Koncernled-

möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som

ningen för kontinuerlig dialog sinsemellan och med

deras respektive aktieinnehav representerar.

bolagets styrelse.

Under 2015-2016 har fyra extra bolagsstämmor hållits.
Årsstämma 2017 kommer att hållas den 10 maj 2016,
klockan 13.30.

BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningsrapport
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REVISORER

RISKHANTERING

Till revisorer har utsetts KPMG AB med Peter Dahllöf

Riskbedömning och riskhantering finns inbyggd i

som huvudansvarig revisor. Revisorns uppgift är att

bolagets processer. Olika metoder används för att

granska bolagets årsredovisning och bokföring samt

värdera risker samt för att säkerställa att de relevanta

styrelsens och VD:s förvaltning. Vid minst ett styrelse

risker som Intea är utsatt för hanteras i enlighet med

möte per år samt vid årsstämman deltar bolagets

fastställda policys och riktlinjer. Årligen gör bolagets

revisor och redogör för iakttagelser och eventuella syn-

revisor en övergripande genomgång av den interna

punkter som uppkommit i samband med granskningen.

kontrollen som är relevant för hur bolaget upprättar
finansiella rapporter. Därutöver sker fördjupande

INTERN KONTROLL

granskningsinsatser inom vissa nyckelområden.

Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för den
interna kontrollen. Syftet med den interna kontrollen

KONTROLLAKTIVITETER

är att, med rimlig grad av säkerhet uppnå ändamåls

Styrelsen säkerställer kvaliteten i den finansiella

enlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell

rapporteringen dels genom en instruktion för VD, dels

rapportering och information om verksamheten samt

genom att löpande behandla rapporter, rekommenda-

efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, policys och

tioner och förslag till beslut. Bolagsledningen bereder

riktlinjer. Denna rapport om Inteas interna kontroll

för styrelsens granskning och kontroll, delårsrap-

avser Inteas finansiella rapportering.

porter,värderings- och redovisningsfrågor. Styrelsen
utvärderar löpande risker i den finansiella rapport

KONTROLLMILJÖ

eringen samt gällande redovisningsprinciper.

Den interna kontrollen bygger på dokumenterade
policys, riktlinjer, processbeskrivningar, ansvarsfördel-

STYRNING OCH UPPFÖLJNING

ningar och arbetsfördelningar såsom styrelsens arbets

Löpande uppföljning av resultatutfall sker på flera nivåer

ordning, instruktion för VD med tillhörande attest

i bolaget, såväl på fastighetsnivå som på koncernnivå.

instruktion och finanspolicy. Efterlevnaden av dessa

Avrapportering sker till ledning och styrelse. Styrelsen

följs upp och utvärderas kontinuerligt. Risker för fel i

följer i anslutning till delårsrapporter upp den ekono-

den finansiella rapporteringen identifieras, analyseras

miska utvecklingen i förhållande till affärsplan 0ch

och elimineras på en kontinuerlig basis genom nya eller

budget samt att utvecklingen av beslutade investeringar

ändrade riktlinjer för den interna kontrollen.

följer plan.
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ÄGARE
Inteas ägare är huvudsakligen svenska institutioner och har tillsammans tillskjutit
aktiekapital, aktieägartillskott och långfristiga efterställda lån om 1 255 mkr. Bolaget
hade per 31 december följande ägarbild:
ÄGARE

AKTIER

ANDEL

SHB pensionsstiftelse

367 118

36,7%

Volvo pensionsstiftelse

183 560

18,4%

Saab pensionsstiftelse

146 847

14,7%

PRI Pensionsgaranti

146 847

14,7%

Stora Enso Pensionsstiftelse

36 712

3,7%

Kempe Carlgrenska Fonden

18 356

1,8%

100 560

10,1%

1 000 000

100 %

Intea AB
TOTAL

STYRELSE OCH REVISORER
Inteas styrelse representeras av fyra ledamöter utsedda av de tre största aktie
ägarna och Intea AB samt en oberoende ledamot.
ORDINARIE LEDAMÖTER
Håkan Sandberg, ordförande

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

Mattias Grahn			

Saab Pensionsstiftelse

Magnus Jarlén			

Volvo Pensionsstiftelse

Ossie Everum			

Intea AB

Caesar Åfors			

Oberoende ledamot

REVISORER
Peter Dahllöf, auktoriserad revisor

KPMG, Stockholm

LEDNING
I Inteas ledning ingår förutom VD Henrik Lindekrantz, Christian Haglund samt
Ossie Everum genom Intea AB. Dessa äger en tredjedel var i Intea AB och är därför
indirekta innehavare av 100 560 aktier tillsammans.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNING
Framtida utveckling / Vinstdisposition

FRAMTIDA UTVECKLING
Då Intea befinner sig i en tillväxtfas lämnas inte någon prognos över framtiden.

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Intea Fastigheter AB, med belopp i kr.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
FRITT EGET KAPITAL
ÅRETS RESULTAT
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL
AKTIEUTDELNING 10 KR PER AKTIE

299 815 217
359 659
300 174 876
10 000 000

BALANSERAS I NY RÄKNING

290 174 876

SUMMA

300 174 876

Koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande finansiella rapporter med
tillhörande redovisningsprinciper och noter. Belopp anges i tkr om inte annat anges.
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Koncernen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
BELOPP I TKR

NOT

2015/2016

Hyresintäkter

3

142 526

Driftskostnader

4

-40 287

Driftöverskott

102 239

Centrala kostnader

5

Räntenetto

6

Finansiella intäkter

-22 595

45

Räntekostnader exklusive aktieägare

-20 730

Räntekostnader aktieägare

-32 824

Förvaltningsresultat

26 136

varav förvaltningsresultat exklusive ränta på ägarlån

58 959

Värdeförändringar
Förvaltningsfastigheter
Derivat

8

281 585

10

-1 576

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

306 145
7

-47 691

11

258 455

Hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare då inga innehav utan bestämmande
inflytande förekommer. Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. Resultatet avser förlängt
räkenskapsår 2015-09-23 till 2016-12-31.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
NOT

31 DECEMBER
2016

Förvaltningsfastigheter

8

3 898 500

Övriga anläggningstillgångar

9

BELOPP I TKR

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

799
3 899 299

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

29 527

Likvida medel

80 961

Summa omsättningstillgångar

110 488

Summa tillgångar

4 009 787

Eget kapital och skulder
Eget kapital

11

Aktiekapital

1 000

Övrigt tillskjutet kapital

299 815

Balanserat resultat inklusive årets/periodens resultat

258 455

Eget kapital

559 270

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga räntebärande skulder, aktieägare

60 156
12

954 435

Långfristiga räntebärande skulder

12

330 000

Derivat

10

1 576

Summa långfristiga skulder

1 346 167

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder

12

Övriga kortfristiga skulder

13

1 995 034
109 316

Summa kortfristiga skulder

2 104 350

Summa eget kapital och skulder

4 009 787

FINANSIELLA RAPPORTER
Koncernen

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR
I EGET KAPITAL
BUNDET EGET
KAPITAL
BELOPP I TKR
Ingående eget kapital,
23 september 2015
Nyemission,
12 januari 2016
Villkorade
aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående eget kapital
2016-12-31

AKTIEKAPITAL

FRITT EGET KAPITAL
AKTIEÄGARTILLSKOTT

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

SUMMA EGET
KAPITAL

50

50

950

950
299 815

1 000

299 815

299 815

0

258 455

258 455

258 455

559 270

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN
BELOPP I TKR

2015/2016

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Avskrivningar på inventarier
Marknadsvärdering fastigheter
Marknadsvärdeförändring finansiella instrument
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

306 145
155
-281 585
1 575
-23

Betald skatt

-2 337

Kassaflöden från den löpande verksamheten

23 930

före förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar

-22 596

Förändring av kortfristiga skulder

109 316

Kassaflöde från den löpande verksamheten

110 650

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier
Investeringar i fastigheter
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 067 282
-27 140
-954
-2 095 376

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån, externt
Upptagna lån, aktieägare
Nyemission och aktieägartillskott

2 325 034
954 435
300 765

Amortering av skulder

-1 514 598

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2 065 636

Årets kassaflöde

80 911

Likvida medel vid periodens början

50
80 961

Likvida medel vid periodens slut

FINANSIELLA RAPPORTER
Moderbolaget

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
BELOPP I TKR

NOT

2015/2016

5

-22 595

Intäkter
Administrationskostnader

21 859

Rörelseresultat

-736

Anteciperad utdelning

2 950

Ränteintäkter

6

42 337

Räntekostnader

6

-49 332

Koncernbidrag

5 140

Resultat före skatt
Skatt
Periodens resultat

360
7

0
360

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat. Resultatet avser förlängt
räkenskapsår 2015-09-23 till 2016-12-31.
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
NOT

31 DECEMBER
2016

Andelar i koncernföretag

16

1 793 218

Fordringar koncernföretag

17

BELOPP I TKR
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

1 367 772
3 160 990

Omsättningstillgångar
Fordringar koncernföretag

17

Övriga tillgångar

32 785

Kassa och bank

49 979

Summa omsättningstillgångar

281 212

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

198 448

3 442 202
11

Bundet eget kapital

1 000

Fritt eget kapital

300 175

Summa eget kapital

301 175

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder

12

0

Långfristiga räntebärande skulder, aktieägare

12

954 435

Summa långfristiga skulder

954 435

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder

12

Skulder koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

1 995 034
172 662

13

16 963
1 934

Summa kortfristiga skulder

2 186 593

Summa eget kapital och skulder

3 442 202

FINANSIELLA RAPPORTER
Moderbolaget

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR
I EGET KAPITAL
BUNDET EGET
KAPITAL

BELOPP I TKR
Ingående eget kapital,
23 september 2015
Nyemission,
12 januari 2016
Villkorade
aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående eget kapital
2016-12-31

AKTIEKAPITAL

FRITT EGET KAPITAL
AKTIEÄGARTILLSKOTT

BALANSERAT
RESULTAT

ÅRETS
RESULTAT

SUMMA EGET
KAPITAL

50

50

950

950
299 815

1 000

299 815

299 815

0

360

360

360

301 175

Periodens resultat överensstämmer med periodens totalresultat.
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
BELOPP I TKR

2015/2016

Den löpande verksamheten
Resultat före avskrivningar och skatt
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöden från den löpande verksamheten

360
-8 092
0
-7 732

före förändring av rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-223 142
18 897
-211 977

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier
Investeringar i fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 793 218
0
-1 793 218

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån, externt

1 995 034

Upptagna lån, koncernbolag

172 662

Upptagna lån, aktieägare

954 435

Lån till koncernbolag
Nyemission och aktieägartillskott

-1 367 772
300 765

Amortering av skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde

2 055 124
49 929

Likvida medel vid periodens början

50

Likvida medel vid periodens slut

49 979

FINANSIELLA RAPPORTER
Noter

NYCKELTAL
2015/2016
Hyresintäkter, tkr

142 526

Driftsöverskott, tkr

102 239

Förvaltningsresultat, tkr
Periodens/årets resultat, tkr
Förvärv av och investering i fastigheter, tkr
Värdeförändringar fastigheter, orealiserade, tkr
Verkligt värde fastigheter, tkr
Uthyrningsbar yta, kvm
Byggrätter och optioner, kvm
Överskottsgrad, %

58 959
258 455
3 616 914
281 585
3 898 500
183 792
76 400
72%

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

97,5%

Andel offentliga hyresgäster, %

92,4%

Genomsnittlig återstående kontraktslängd offentliga, år
Hyresintäkter, kr/kvm

6,5
1 509

Belåningsgrad, %

57,6%

Soliditet, %

13,9%

Soliditet inklusive ägarlån, %

37,8%

Räntetäckningsgrad, ggr

3,8

Kapitalbindning, år

1,4

Räntebindning, år
Genomsnittlig ränta, %

2,1
1,48%

INTEA ÅRSREDOVISNING 2016

45

46

FINANSIELLA RAPPORTER
Noter

NOTER
NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

visningen för den juridiska personen skall tillämpa
samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt

ALLMÄNT OCH KONCERNEN

detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen

Intea Fastigheter AB med organisationsnummer

och med hänsyn till sambandet mellan redovisning

559027-5656, är ett svenskregistrerat aktiebolag med

och beskattning.

säte i Stockholm. Koncernen består av moderbolaget och
dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.
Intea följer i sin koncernredovisning IFRS (International Financial Reporting Standard) sådana de antagits av

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan
under avsnittet ”Moderbolagets redov isningsprinciper
på sid 52”.

EU. Vidare har kompletterande regler tillämpats genom
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM

RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner.

TRÄTT I KRAFT

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Intea

Koncernen bildades i september 2015, men koncernen

Fastigheter AB och de företag över vilka moderföretaget

har för hela det förlängda räkenskapsåret tillämpat de

direkt eller indirekt har bestämmande inflytande

IFRS som är tillämpliga vid utgången av 2016.

(dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en
rätt att direkt eller indirekt utforma strategierna för

NYA OCH ÄNDRADE STANDARDER OCH TOLK

ett företag i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

NINGAR SOM ÄNNU INTE TRÄTT I KRAFT

Aktieägaravtal samt potentiella röstberättigade aktier

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finan-

som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras

siella instrument: Redovisning och värdering från och

beaktas vid bedömningen av om ett bestämmande

med 2018. Koncernen planerar inte att förtidstilläm-

inflytande föreligger. Om moderföretaget direkt eller

pa IFRS 9. Standarden innebär förändringar av hur

indirekt innehar aktier som representerar mer än 50

finansiella tillgångar klassificeras och värderas. En

procent av rösterna föreligger bestämmande inflytande.

nedskrivningsmodell införs som baseras på förväntade

Dotterföretag tas med i koncernredovisningen från

kreditförluster istället för inträffade förluster. Även

och med förvärvstidpunkten och exkluderas ur koncern

principerna för säkringsredovisning förändras, bl.a.

redovisningen från och med den tidpunkt då det

med syfte att förenkla och att öka samstämmigheten

bestämmande inflytandet upphör. Intea har direkt eller

med företags interna riskhanteringsstrategier. Ut-

indirekt 100 procent av röstetalet i samtliga dotterbolag.

värderingen av effekterna på koncernens redovisning

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden

när IFRS 9 börjar tillämpas pågår. Den preliminära

vilken innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas

bedömningen är att IFRS 9 inte får några väsentliga

som en transaktion där moderbolaget indirekt för

effekter för koncernen. Fordringarna består i huvudsak

värvardotterbolagets tillgångar och övertar dess skulder.

av hyresfordringar avseende förskottsbetalning med

I anslutning till förvärvet upprättas en förvärvsanalys

mycket låg kreditrisk.

som fastställer det koncernmässiga anskaffningsvärdet. I

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder ersätter

analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna,

från och med 2018 existerande IFRS relaterade till

dels det verkliga värdet av förvärvade identifierbara till-

intäktsredovisning. Koncernens intäkter består i allt

gångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser.

väsentligt av hyresintäkter som redovisas enligt IAS

Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt

17 Leasingavtal. IFRS 15 blir endast tillämplig på för

orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncern

säljning av förvaltningstjänster och media. Koncernen

interna transaktioner har eliminerats vid upprättandet

planerar inte att förtidstillämpa IFRS 15. Utvärdering-

av koncernredovisningen.

en av effekterna på koncernens redovisning när IFRS 15
börjar tillämpas pågår och bedöms i allt väsentligt endast

Moderbolaget

kunna leda till en ökad uppdelning av intäkter på

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt

hyresintäkter och övriga intäkter. IFRS 15 medför även

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapport

utökade upplysningskrav.

erings rekommendation RFR 2, redovisning för juridisk
person. RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredo-

IFRS 16 Leasingavtal ersätter från och med 2019 exist
erande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal,

FINANSIELLA RAPPORTER
Noter

såsom IAS 17 Leasingavtal och IFRIC 4. Fastställande av

som framgår av not 8. Förändringar i omvärlden kan

huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Koncernen

medföra att antagande som gjorts av företagsledningen

har preliminärt beslutat att IFRS 16 inte ska förtids

måste omprövas. Detta kan innebära stor variation av

tillämpas. IFRS 16 påverkar främst leasetagare och den

värdet på fastighetsbeståndet.

största effekten är att alla leasingavtal som enligt nu

Klassificering av förvärv som tillgångsförvärv eller

gällande principer redovisas som operationella leasing

rörelseförvärv är en kritisk bedömning som påverkar 

avtal ska redovisas på ett sätt som liknar nuvarande

de redovisningsprinciper som ska tillämpas vid

redovisning av finansiella leasingavtal. Det innebär

upprättande av koncernredovisning, se ytterligare

att även för operationella leasingavtal behöver tillgång

information nedan.

och skuld redovisas, med tillhörande redovisning av
mot nuvarande principer enligt vilka ingen redovisning

Tillgångsförvärv kontra rörelseförvärv och uppskjuten skatt

sker av hyrd tillgång och relaterad skuld, och leasingav

Förvärv av bolag kan klassificeras antingen som

gifterna periodiseras linjärt som leasingkostnad.

rörelseförvärv eller tillgångsförvärv enligt IFRS 3. Det

kostnader för avskrivningar och ränta – till skillnad

Koncernen kommer som operationell leasetagare att

är en individuell bedömning som görs för varje enskilt

påverkas marginellt av införandet av IFRS 16. Belopps-

förvärv. I de fall bolagsförvärvet i huvudsak endast

mässiga beräkningar av effekten av IFRS 16 och val

omfattar fastighet/-er och inte innefattar väsentliga

avseende övergångsmetoder har ännu inte genomförts.

processer, klassificeras förvärvet som ett tillgångs

De upplysningar som lämnas i not 3 om operationella

förvärv. Övriga bolagsförvärv klassificeras som

leasingavtal ger en indikation på typen och omfatt-

rörelseförvärv och innehåller således normalt sådana

ningen av de avtal som existerar för närvarande.

strategiska processer som förknippas med rörelse. Vid

Koncernens hyresgäster påverkas desto mer av IFRS

tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hän-

16 vilket kan komma att påverka utformningen av

förligt till fastighetsförvärvet. Eventuell rabatt för ej

framtida avtalsvillkor. Övriga nya och ändrade IFRS

skattemässigt avdragsgillt anskaffningsvärde minskar

med framtida tillämpning förväntas inte komma att

istället fastighetens anskaffningsvärde. Vid efterföl-

ha någon väsentlig effekt på företagets finansiella

jande värdering av förvärvad fasighet till verkligt värde

rapporter.

kommer skatterabatten helt eller delvis att ersättas
av en redovisad värdeförändring av fastigheten. Vid

FASTSTÄLLELSE AV ÅRSREDOVISNING

tillgångsförsäljning med skatterabatt uppkommer en

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av

negativ värdeförändring som helt eller delvis mot-

styrelsen den 9 maj 2017. Resultat- och balansräkning-

svarar den lämnade skatterabatten. Hittillsvarande

arna kommer att framläggas för beslut om fastställelse

förvärv har bedömts utgöra tillgångsförvärv.

på årsstämman den 10 maj 2017.

Finansiella derivatinstrument
BEDÖMNINGAR OCH UPPSKATTNINGAR

Finansiella derivatinstrument som värderas till verkligt

IFRS och god redovisningssed kräver att Intea gör bedöm-

värde påverkas av antaganden och bedömningar. För att

ningar och antaganden som påverkar koncernens redovi-

reducera risken för felaktiga sådana inhämtas externa

sade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig

värderingar månadsvis.

information. Dessa bedömningar baseras på historiska
erfarenheter samt andra rimliga faktorer. Verkligt utfall

KLASSIFICERING

kan skilja sig från dessa uppskattningar och bedöm-

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av

ningar. Gjorda bedömningar ses över regelbundet.

belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer
än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättnings-

Förvaltningsfastigheter

tillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som

Inom området värdering av förvaltningsfastigheter

förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader

kan bedömningarna ge en betydande påverkan på

räknat från balansdagen. Anläggningstillgångar vars

koncernens resultat och finansiella ställning. Värde-

redovisade värde beräknas återvinnas genom försäljning

ringen kräver en bedömning av det framtida kassa-

inom ett år klassificeras som anläggningstillgångar som

flödet samt fastställande av avkastningskrav. Intea

innehas för försäljning och redovisas enligt IFRS 5.

inhämtar oberoende värderingar av samtliga fastigheter två gånger per år. För att avsegla osäkerheten i

FÖRVÄRV

gjorda antaganden har en känslighetsanalys upprättats

Förvärv av bolag kan klassificeras antingen som
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rörelseförvärv eller tillgångsförvärv enligt IFRS 3.
Det är en individuell bedömning som görs för varje
enskilt förvärv.I de fall bolagsförvärvet i huvudsak

rapport med justering för nedlagda investeringar.
Intea har inte gjort några fastighetsförsäljningar
under 2016.

endast omfattar fastighet/-er och inte innefattar
väsentliga processer, klassificeras förvärvet som ett

FASTIGHETSKOSTNADER OCH CENTRAL

tillgångsförvärv. Övriga bolagsförvärv klassificeras som

A DMINISTRATION

rörelseförvärv och innehåller således normalt sådana
strategiska processer som förknippas med rörelse.
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt
hänförligt till fastighetsförvärvet. Eventuell rabatt för

Fastighetskostnader
Utgörs av kostnader avseende drift, underhåll, skötsel,
uthyrning och administration av fastighetsinnehavet.

ej skattemässigt avdragsgillt anskaffningsvärde minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. Vid efter-

Central administration

följande värdering av förvärvad fasighet till verkligt

Utgörs av kostnader för koncerngemensamma funk-

värde kommer skatterabatten helt eller delvis att er-

tionersamt ägande av koncernens dotterföretag.

sättas av en redovisad värdeförändring av fastigheten.
Vid tillgångsförsäljning med skatterabatt uppkom-

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

mer en negativ värdeförändring som helt eller delvis

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på ford-

motsvarar den lämnade skatterabatten. Hittillsvarande

ringar. Finansiella kostnader består främst av ränte

förvärv har bedömts utgöra tillgångsförvärv.

kostnader på lån och andra skulder, räntekuponger
på derivat som används för att säkra ränterisk samt

SEGMENTREDOVISNING

nedskrivningar av finansiella tillgångar. Säkrings

Intea består endast av ett enda rörelsesegment som

redovisning tillämpas inte.

utgörs av sam-hällsfastigheter i Sverige. VD/företags-

Finansiella fordringar och finansiella skulder värderas

ledning/ utgör den beslutsnivå som ansvarar för till-

till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av

delning av resurser och bedömning av verksamhetens

effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som

resultat. I nuläget, under koncernens uppbyggnad, följs

diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetal-

verksamheten upp utifrån koncernen som helhet.

ningarna under ett finansiellt instruments förväntade
löptid till den finansiella tillgångens eller skuldens

INTÄKTER

redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar alla
avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna

Hyresintäkter

som är en del av effektivräntan, transaktionskostnader

Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även

samt eventuella över- och underkurser.

benämns intäkter från operationella leasingavtal,
aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultat
räkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyres
intäkterna ingår tillägg såsom utfakturerad fastighets
skatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som
förutbetalda hyresintäkter.
I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en redu

Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt
att erhålla betalning har fastställts.
Ränteutgifter aktiveras inte i förvaltningsfastigheter
utan kostnadsförs löpande.
Orealiserade förändringar i verkligt värde på ränte
derivat redovisas på egen rad i resultatet benämnd
Värdeförändringar derivat. Realiserade förändringar vid

cerad hyra som motsvaras av en vid annan tidpunkt hö-

förtida stängning redovisas under finansiella intäkter

grehyra, periodiseras denna under- respektive överhyra

och kostnader.

över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion
för successiv inflyttning belastar den period de avser.

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR FÖRVALTNINGS
FASTIGHETER OCH DERIVAT

Intäkter från fastighetsförsäljningar

Orealiserade och realiserade förändringar i verkligt värde

Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas på

på förvaltningsfastigheter respektive orealiserade värde-

kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda

förändringar på räntederivat redovisas i resultatet i sär-

villkor i köpekontraktet.

skilda poster mellan resultatnivåerna Förvaltningsresultat

Resultat från försäljning av fastighet redovisas sepa-

och Resultat före skatt, nämligen Värdeförändringar för-

rat som en realiserad värdeförändring och avser skill-

valtningsfastigheter respektive Värdeförändringar derivat.

naden mellan erhållet försäljningspris efter avdrag för

Realiserade förändringar på derivat vid förtida stängning

försäljningsomkostnader och redovisat värde i senaste

redovisas under finansiella intäkter och kostnader.
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ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

värdering av förvärvad fastighet till verkligt värde

Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald

kommer skatterabatten helt eller delvis att ersättas

semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner

av en redovisad värdeförändring av fastigheten. Efter

redovisas i takt med intjänandet. Pensioner och andra

förvärvstidpunkten för tillgångsförvärv redovisas upp-

ersättningar efter avslutad anställning klassificeras

skjuten skatt endast på förändring av redovisat värde

antingen som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda

och förändringar av skattemässigt värde som uppkom-

pensionsplaner utifrån reglerna i IAS 19. Koncernen har

mer efter förvärvstidpunkten.

endast avgiftsbestämda pensionsplaner. För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen
förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens

Förvaltningsfastigheter

resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna

Med förvaltningsfastighet avses fastighet som innehas

intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten

i syfte att generera hyresintäkter eller värdestegring

för när premien erläggs.

eller en kombination av dessa, snarare än för omsättning i den löpande verksamheten. Samtliga av Intea

SKATTER

ägda fastigheter bedöms utgöra förvaltningsfastigheter.

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten

Om koncernen påbörjar en investering i en befintlig

skatt. Inkomstskatter redovisas i årets resultat utom då

förvaltningsfastighet för fortsatt användning som för-

underliggande transaktion redovisats i övrigt total

valtningsfastighet redovisas fastigheten även fortsätt-

resultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatte

ningsvis som förvaltningsfastighet.

effekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas

Verkligt värde

avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser

Indata för värdering till verkligt värde:

som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell

NIVÅ 1

skulder som bolaget har tillgång till

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings

värderingstillfället.

metoden med utgångspunkt i temporära skillnader
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i

NIVÅ 2

observerbara för tillgångar och skulder.

uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och
för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller

Andra indata än de noterade priser som
ingår i nivå 1, vilka är direkt eller indirekt

koncernmässig goodwill och inte heller för skillnad som
skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten

Noterade, ojusterade, priser på aktiva
marknader för identiska tillgångar eller

skatt hänförlig till tidigare perioder.

NIVÅ 3

Indata i nivå tre är icke-observerbara
indata för tillgångar och skulder.

skattepliktig resultat såsom vid s k tillgångsförvärv.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur
underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli rea-

Leasingavtal

liserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med

Koncernens samtliga hyresavtal för uthyrning av lokaler

tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är

är klassificerade som operationella leasingavtal med

beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

koncernen som leasegivare. Hyresintäkterna periodi-

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla

seras linjärt i enlighet med IAS 17 innebärande att de

temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas

resultatförs i den period de avser. I de fall hyresavtal

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att

medför reducerad hyra under del av hyrestiden som

kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar

motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, perio-

reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de

diseras denna under- respektive överhyra över kontrak-

kan utnyttjas.

tets löptid. Förskottshyror redovisas som förutbetalda

När förvärv sker av andelar i dotterföretag, tillgångs-

hyresintäkter i balansräkningen. Hyresintäkter från

förvärv, redovisas ingen separat uppskjuten skatt vid

förvärvade fastigheter bokförs från och med tillträdes-

anskaffningstidpunkten utan tillgången redovisas till

dagen. Det finns även ett mindre antal leasingavtal där

ett anskaffningsvärde motsvarande tillgångens verkliga

Intea är leasetagare. Även dessa kontrakt klassificeras

värde efter avdrag för eventuell rabatt för skattemässigt

som operationella leasingavtal och avgiften kostnads-

ej avdragsgillt anskaffningsvärde. Vid efterföljande

förs löpande över kontraktets löptid.
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Materiella anläggningstillgångar

konteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde

Materiella anläggningstillgångar tas upp till anskaff-

med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar

ningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskriv-

aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och

ningar och nedskrivningar.

de risker som förknippas med tillgången.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kas-

som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa

sagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än

den på plats och i skick att användas samt uppskat-

det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på

tade utgifter för nedmontering och bortforsling av

tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned

tillgången och återställande av plats där den finns.

till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedel-

Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgång-

bart kostnadsföras i resultaträkningen.

en eller redovisas som en separat tillgång när det är

Om en nedskrivning sedan återförs, ökar tillgångens

sannolikt att framtida ekonomiska förmåner som kan

(den kassagenererande enhetens) redovisade värde till

hänföras till posten kommer koncernen tillgodo och att

det omvärderade återvinningsvärdet, men det förhöjda

anskaffningsvärdet för densamma kan beräknas på ett

redovisade värdet får inte överstiga det redovisade vär-

tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer

de som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts

och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i

av tillgången (den kassagenererande enheten) under

resultaträkningen i den period de uppkommer.

tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas

Avskrivningar på materiella tillgångar, med beak-

direkt i resultaträkningen.

tande av eventuellt restvärde, kostnadsförs löpande
över den bedömda nyttjandeperioden:

FINANSIELLA INSTRUMENT
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i

Inventarier		

5 år

balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets
avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång eller del av

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och av-

en finansiell tillgång bokas bort från balansräkning-

skrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje

en när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller

räkenskapsperiod, effekten av eventuella ändringar i

när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell

bedömningar redovisas framåtriktat .

skuld eller en del av en finansiell skuld bokas bort från

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning vid
utrangering eller avyttring, eller när inga framtida eko-

balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller
på annat sätt utsläcks.
Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det förelig-

nomiska fördelar väntas från användning eller utrange-

ger indikationer på att en finansiell tillgång eller

ring/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som

grupp av finansiella tillgångar är i behov av nedskriv-

uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången,

ning på grund av inträffade händelser. Exempel på

utgörs av skillnaden mellan nettointäkten vid avytt-

sådana händelser är väsentlig försämrad finansiell

ringen och dess redovisade värde. Realisationsresultatet

ställning för motparten eller utebliven betalning av

redovisas i resultaträkningen i den period när tillgången

förfallna belopp.

tas bort från rapporten över finansiell ställning.

Finansiella instrument som inte är derivat redovisas
initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumen-

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

tets verkliga värde med tillägg för transaktionskostna-

Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovi-

der. Detta gäller alla finansiella instrument förutom de

sadevärdena för materiella tillgångar, med undantag

som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas

för förvaltningsfastigheter, för att fastställa om det

till verkligt värde via resultatet, vilka redovisas till

finns indikation på att dessa tillgångar har minskat i

verkligt värde exklusive transaktionskostnader. Ett

värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvin-

finansiellt instrument klassificeras vid första redovis-

ningsvärde för att kunna fastställa värdet av eventu-

ningen bland annat utifrån i vilket syfte instrumentet

ell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna

förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella

återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar

instrumentet värderas efter första redovisningstillfället

koncernen återvinningsvärdet för den kassagenereran-

såsom beskrivs nedan.

de enhet till vilken tillgången tillhör.
Återvinningsvärdet är det högre värdet av det

Finansiella instrument som redovisas på tillgångssidan i balansräkningen inkluderar likvida medel, kund-

verkliga värdet minus försäljningskostnader och dess

fordringar och övriga fordringar. Bland skulder åter-

nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde dis-

finns leverantörsskulder, låneskulder, övriga skulder
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samt derivat. Inteakoncernen tillämpar inte säkrings

till nominellt belopp utan diskontering. Räntebärande

redovisning. Finansiella tillgångar och skulder kvittas

banklån, checkräkningskrediter och andra lån katego-

och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen

riseras som ”Övriga finansiella skulder” och värderas

när det finns en legal rätt att kvitta och när avsikt finns

till upplupet anskaffningsvärde. Eventuella skillnader

att reglera posterna med ett nettobelopp eller att sam

mellan erhållet lånebelopp (netto efter transaktions-

tidigt realisera tillgången eller reglera skulden.

kostnader) och lånets återbetalningsbelopp periodise-

Vid den initiala redovisningen kategoriseras finansiella
tillgångar och skulder i olika värderingskategorier.

ras över lånets löptid enligt effektivräntemetoden och
redovisas i resultaträkningen som räntekostnad.

Koncernen använder följande värderingskategorier:

Derivatinstrument

•
•
•

Verkligt värde via resultaträkningen

Derivatinstrument redovisas i balansräkningen på

Lånefordringar och kundfordringar

kontraktsdagen och värderas till verkligt värde både

Övriga finansiella skulder

initialt och vid efterföljande omvärderingar. Koncernen
använder ränteswappar för att hantera ränterisk, vilka

Verkligt värde via resultaträkningen

redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella instrument i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i

Avsättningar

resultatet. Till denna kategori hör derivatinstrument.

Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig

Koncernen tillämpar inte möjligheten att värdera andra

förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en

finansiella tillgångar eller skulder än derivat i denna

inträffad händelse, det är troligt att ett utflöde av re-

kategori.

surser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde

och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

per kontraktsdagen. Efter den initiala redovisningen

Det belopp som avsätts utgör den bästa uppskattningen

redovisas derivatinstrument löpande till verkligt värde

av det belopp som krävs för att reglera den befintliga

i balansräkningen. Värdeförändringarna redovisas

förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till

löpande i resultatet eftersom säkringsredovisning inte

risker och osäkerheter förknippade med förpliktel-

tillämpas i koncernen. Koncernen använder ränteswap-

sen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta

par för att hantera ränterisk från upplåning till rörlig

de utbetalningar som förväntas krävas för att regle-

ränta. Ränteswapparna värderas till verkligt värde i

ra förpliktelsen, ska det redovisade värdet motsvara

balansräkningen. Räntekupongdelen redovisas löpande

nuvärdet av dessa utbetalningar.

i årets resultat som en del av räntekostnaden. Orealiserade förändringar i verkligt värde på ränteswapparna

Kassaflöde

redovisas i resultatet på raden Räntederivat.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt
metod, vilket innebär att resultat före skatt justeras

Likvida medel

för transaktioner som inte medfört in- eller utbetal-

Likvida medel redovisas enligt värderingskategori Lå-

ningar under perioden, samt för eventuella intäkter

nefordringar och kundfordringar ovan och värderas till

och kostnader som hänförs till investerings- eller

upplupet anskaffningsvärde. På grund av att bankme-

finansieringsverksamhetens kassaflöden.

del är betalningsbara på anmodan motsvaras upplupet
anskaffningsvärde av nominellt belopp. Likvida medel
inkluderar kassamedel och banktillgodohavandensamt
andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig
risk för värdeförändringar. För att klassificeras som
likvida medel får löptiden inte överskrida tre månader
från tidpunkten för förvärvet.

Skulder
Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i kategori Övriga skulder. Skulderna
värderas till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas löptid är kort, varför skulderna redovisas
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MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt

ekonomiska innebörden av säkringen och skulden är

årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell

densamma som om skulden i stället hade tagits upp till

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för

en fast marknadsräntan när säkringsförhållandet inled-

juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolaget i

des. Eventuell betald premie för swapavtalet periodiseras

årsredovisningen för den juridiska personen ska tilläm-

som ränta över avtalets löptid.

pa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen,

Finansiella garantier

tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan

Moderbolagets finansiella garantiavtal består främst

redovisning och beskattning. Rekommendationen anger

av borgensförbindelser till förmån för dotterföre-

vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.

tag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett

Moderbolagets uppställningsform avseende resultat-

åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstru-

och balansräkning är annorlunda jämfört med koncernen

ment för förluster som denna ådrar sig på grund av att

eftersom moderbolaget måste följa ÅRL:s uppställ-

en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall

ningsform.

enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella
garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Rådet för

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper

finansiell rapportering tillåten lättnadsregel jämfört

Skillnaderna mellan koncernens och moderbola-

siella garantiavtal utställda till förmån för dotterfö-

gets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan

retag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal

angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget

som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett

har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som

åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att

presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.

reglera åtagandet.

Dotterföretag

Anteciperade utdelningar

Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget enligt

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i

anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att trans-

de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om

aktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för

utdelningens storlek och moderföretaget har fattat

innehav i dotterföretag. I koncernredovisningen redo-

beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget

visas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag

publicerat sina finansiella rapporter.

med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finan-

direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Koncernbidrag
Finansiella instrument

Koncernbidrag till moderbolag från dotterbolag redovi-

Med anledning av sambandet mellan redovisning och

sas som bokslutsdisposition i enlighet med alternativ-

beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella in-

regeln i RFR2, redovisning för juridiska personer.

strument i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person.
I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgång-

Förvaltningsarvode

ar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning

Intea Fastigheter AB tillhandahåller tjänster avseende

och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta

administration och förvaltning till sina dotterbolag.

värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande

Dessa faktureras dotterföretagen i efterskott och

instrument justeras för den periodiserade skillnaden

omprövas årligen.

mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag
för transaktionskostnader, och det belopp som betalas på
förfallodagen (överkurs respektive underkurs).
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i
räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig ränta och upplupen skuld avseende
fast ränta och skillnaden redovisas som räntekostnad

FINANSIELLA RAPPORTER
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NOT 2

UPPGIFTER OM PERSONAL SAMT ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER

Uppgifterna nedan är desamma för koncernen och moderbolaget. Dotterföretagen har inga anställda.

Medeltalet anställda, moderbolaget tillika koncernen
ANTAL

2015/2016

Ledande befattningshavare

1,2

Övriga befattningshavare

3,9

Löner och andra ersättningar

5,1

BELOPP I TKR

2015/2016

Löner och andra ersättningar
Arvode till styrelsens ordförande

0

Arvoden till övriga styrelseledamöter *)

200

Ersättning och förmåner till verkställande direktör

822

Ersättning och förmåner till övriga anställda

2 218

Totalt

3 240

Sociala kostnader inklusive löneskatt
Styrelsens ordförande
Övriga ledamöter

0
63

Verkställande direktör

319

Övriga anställda

783

Totalt

1 165

Pensionskostnader
Verkställande direktör

250

Övriga anställda

151

Totalt

401

Revisionsarvode
Revision
Andra uppdrag

1 400
386

Totalt

1 786

*) 50tkr till ordinarie styrelseledamot, 150tkr till extern styrelseledamot.
Ingen rörlig ersättning utgår till ledande befattningshavare eller övriga anställda. Inga avtal har träffats innehållande
avgångsvederlag eller liknande uppgörelser.
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NOT 3

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL (HYRESINTÄKTER) - KONCERNEN SOM LEASEGIVARE

Koncernen har kommersiella hyresavtal avseende beståndet av förvaltningsfastigheter. Av koncernens nio fastigheter
är återstående löptid mellan 0 och 14 år och den återstående genomsnittliga löptiden uppgick till 6,3 år på samtliga
hyresavtal och 6,5 år på hyresavtal med offentliga hyresgäster.

FÖRFALLOSTRUKTUR

INOM ETT ÅR

1–5 ÅR

SENARE ÄN 5 ÅR

13 083

138 681

99 309

11 336
63

96 213
112

62 637
30

Årshyra i mkr
Hyreskontrakt
Antal kvm
Antal kontrakt

NOT 4

FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS KOSTNADER

Fastighetskostnaderna uppgick till 49 537 tkr. Fastighetskostnaderna per kvm uppgick till 269 kr för räkenskapsåret.
I dessa belopp ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, och fastighetsskatt, som
indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration.
I driftskostnader ingår kostnader för bland annat el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkringar,
samt fastighetsspecifika marknadsföringskostnader. En stor del av driftskostnaderna vidare debiteras hyresgästerna i
form av tillägg till hyran.

BELOPP I TKR
Driftkostnad

2015/2016

2015/2016

KONCERNEN

MODERBOLAGET

-40 287

0

-9 250

0

0

0

-49 537

0

Fastighetsskatt
Övriga fastighetskostnader
Summa

NOT 5

CENTRAL ADMINISTRATION

Avser centrala kostnader för ekonomi och administration, upphandlade konsulttjänster och arvoden till styrelse.

Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

BELOPP I TKR

2015/2016

2015/2016

KONCERNEN

MODERBOLAGET

-523

-523

0

0

- 22 046

-22 046

-27

-27

-22 595

-22 595

Personalkostnader
Lokalkostnader
Förvaltningskostnader
Övriga centrala kostnader
Summa

Samtliga kostnader är hänförliga till hyresgenererande enheter. Förvaltningskostnader består främst av förvaltningsarvoden, etableringskostnader samt kostnader relaterade till avbrutna förvärv.
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NOT 6

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

BELOPP I TKR
Ränteintäkter, övriga

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015/2016

2015/2016

45

0

Ränteintäkter koncernbolag

42 337

Anteciperad utdelning från koncernföretag
Summa

2 950
45

45 287

Räntekostnader, ägare

-32 824

-32 824

Räntekostnader, övriga

-20 730

-16 507

Summa

-53 554

-49 332

Räntekostnader koncernföretag

Samtliga finansiella intäkter avser finansiella instrument som inte värderas till verkligt värde. Av de finansiella
kostnaderna avser 1 579 tkr finansiella instrument som värderas till verkligt värde (ränteswappar).
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NOT 7

SKATTER

REDOVISAD SKATTEKOSTNAD ELLER SKATTEINTÄKT
BELOPP I TKR

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015/2016

2015/2016

8 009

0

0

-

8 009

0

-616

-

Aktuell skattekostnad
Skatt på årets resultat
Skatt till följd av ändrad taxering
Summa aktuell skatt

Uppskjuten skatteskuld eller skatteintäkt
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader på
fastigheter
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader i
finansiella derivat

-54 738

-

-347

-

Summa uppskjuten skatt

-55 701

-

Totalt redovisad skattekostnad eller skatteintäkt

-47 691

0

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015/2016

2015/2016

Resultat före skatt

306 145

360

Skatt enligt gällande skattesats 22 %

-67 352

268

-9

-1

Ej skattepliktiga intäkter

294

649

Skatt på ränta periodiseringsfond

-22

-

0

0

-863

-569

20 587

-

-327

-

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT
BELOPP I TKR

Ej avdragsgilla kostnader

Utnyttjat underskott, tidigare ej aktiverat
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt
Förändring temporär skillnad förvaltningsfastigheter 1)
Övriga skattemässiga justeringar
Redovisad skattekostnad
Effektiv skattesats

1)

0

-47 691

-0

16%

0%

Förändring temporär skillnad förvaltningsfastigheter utan motsvarande skatteffekt till följd av reglerna om redovis-

ning av skatt vid tillgångsförvärv.
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UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN (+)
UPPSKJUTEN SKATTESKULD (-)
BELOPP I TKR
Förvaltningsfastigheter
Derivat
Övrigt
Uppskjuten skatteskuld (-) netto

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015/2016

2015/2016

-54 738

-

347
-5 765
-60 156

-

Vid bolagets bildande fanns inga uppskjutna skatter. Den uppskjutna skatteskulden i koncernen vid årets slut har
redovisats över resultat med -55 700 tkr och via förvärv 4 641 tkr.
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NOT 8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

VÄRDERINGSMODELL

Förvaltningsfastigheterna redovisas enligt verkligt värdemetod i IAS 40 och samtliga har klassificerats i nivå 3
i värdehierarkin enligt IFRS 13 med värdeförändringen
i resultaträkningen. Under året har inga fastigheter har
överförts mellan värdehierarkierna.

VÄRDERINGSMETODIK
Samtliga värderingsobjekt har per sista december 2016
värderats separat av auktoriserade fastighetsvärderare från det oberoende värderingsinstitutet Forum
Fastighetsvärdering. Värderingen har genomförts

+

HYRESINBETALNINGAR

-

DRIFTUTBETALNINGAR

=

DRIFTNETTO

-

INVESTERINGAR

=

FASTIGHETENS KASSAFLÖDE

i enlighet med allmänt accepterade internationella
värderingsmetoder och baseras på en kombination

VÄRDERINGSUNDERLAG

av avkastningsbaserad metod och ortsprismetod.

Driftsnettot baseras på marknadsanpassade hyresin-

Avkastningsbaserad värdering bygger på en prognos

täkter. Hyresintäkterna marknadsanpassas genom att

över framtida kassaflöden där nuvärdet av framtida

befintliga hyror justeras med nytecknade och omför-

betalningsströmmar beräknas. Ortprisanalyser av

handlade hyresavtal samt med hänsyn till förväntad

gjorda jämförbara fastighetsköp ligger som grund

hyresutveckling. Den långsiktiga vakansen har bedömts

för bedömning av marknadens direktavkastnings-

av värderarna och Intea tillsammans. Driftutbetalning-

krav. Kalkylperioden har anpassats efter återstående

ar inkluderar utbetalningar för fastighetens normala

löptid av befintliga hyresavtal och varierar mellan 5

drift. Bedömningen om driftutbetalningar är baserad

och 20 år. Inteas företagsledning bedömer att några

på budget samt tidigare års utfall kompletterat med

avvikelser inte föreligger avseende marknadsmässiga

de oberoende värderarnas erfarenheter. Fastighetens

nivåer på hyresinbetalningar eller drifts- och under-

underhållsnivå bestäms utifrån aktuellt skick komplet-

hållskostnader.

terat med bedömningar om framtida underhållsbehov.
Investeringsbehovet bedöms utifrån aktuellt skick med
tillägg för kommande projekt.

SAMMANFATTNING
Värdetidpunkt

31 december 2016

Verkligt värde

3 898 mkr

Kalkylperiod

10 till 20 år

Direktavkastningskrav för bedömning av restvärde

Mellan 5,3 till 6,3 procent

Kalkylränta för nuvärdeberäkning av kassaflöde

Mellan 5,3 till 7,9 procent

Kalkylränta för nuvärdeberäkning av restvärde

Mellan 7,4 till 8,3 procent

Långsiktig inflationsutveckling

2 procent

Inteas mål att skapa en långsiktigt uthållig avkastning
utgår från ett internt krav på grundavkastning med

inflationsförväntningar samt en riskfaktor.
Restvärdesberäkning görs separat för varje fastighet

hänsyn tagen till inflation, skattekostnader, fastig-

genom en evighetskapitalisering av det uppskattade

heternas läge och byggnadsår samt normala framtida

marknadsmässiga driftöverskottet och det bedömda

underhållskostnader som sammantaget förväntas

marknadsmässiga avkastningskravet enligt ovan

resultera i en avkastning inom ett intervall om 5-10

resonemang.

procent. Ur ett teoretiskt resonemang åsätts kalkylräntan genom att en riskfri realränta adderas med
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VÄRDEFÖRÄNDRING

KÄNSLIGHETSANALYS

Värdeförändring redovisas i resultaträkningen och

En fastighetsvärdering är en uppskattning av det

består av såväl orealiserad som realiserad värdeför-

sannolika priset som en investerare skulle vara villig

ändring. Den orealiserade värdeförändringen beräknas

att betala vid en normal försäljning på den öpp-

utifrån värderingen vid periodens slut jämfört med vär-

na marknaden. Värderingen är gjord av oberoende

deringen föregående period, alternativt anskaffnings-

värderingsinstitut utifrån vedertagna värderingstek-

värdet om fastighet förvärvats under året, med tillägg

niker inkluderande antaganden om vissa parametrar.

för under perioden aktiverade tillkommande utgifter.

Ett visst mått av osäkerhet är alltid närvarande vid

Det verkliga värdet för Inteas fastighetsbestånd upp-

en fastighetsvärdering. Ett förändrat fastighetsvärde

går den sista december till 3 898 mkr. Genomsnittligt

med +/- 5 procent påverkar Inteas fastighetsvärde med

avkastningskrav uppgår till 5,8 procent på restvärdet.

+/- 195 mkr. Nedan följer en känslighetsanalys utifrån
valda parametrar.

2015/2016
KÄNSLIGHETSANALYS.
FASTIGHETSVÄRDERING

FÖRÄNDRING +/-

RESULTATEFFEKT
FASTIGHETSVÄRDERING
MKR

Direktavkastningskrav restvärde

0,5 procentenhet

-314 / 377

Driftnetto

5 procentenheter

189 / -180

1 procentenhet

-46

0,5 procentenhet

-24 / 27

Vakansgrad
Kalkylränta för driftnetto

FASTIGHETSBESTÅNDETS VÄRDE

en utövar den operativa styrningen via uppföljningen

Förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppgår till 3

av detta segment. Inteas samhällsfastigheter känne-

898 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till

tecknas av liknande karaktär och risker. Härmed fram-

97,5 procent. Hyra per kvm uppgår till 1 509 kr för året.

går intäkter, kostnader, tillgångar och investeringar av

Koncernens verksamhet utgörs av ett segment tillika

koncernens resultat- och balansräkningar.

klass - samhällsfastigheter i Sverige. Företagsledning-

KONCERNEN ÅR 2015/2016
BELOPP I TKR

FASTIGHETER
FÖRVÄRV (+)
AVYTTRINGAR (-)

Ingående verkligt värde
Årets investeringar i befintliga fastigheter

27 140

FASTIGHETER
ÄGDA HELA
ÅRET

TOTALT
2015/2016

-

-

-

27 140

Aktiverade ränteutgifter
Förvärv (+)

3 589 775

3 589 775

Avyttringar (-)
Orealiserade värdeförändringar
Utgående verkligt värde

281 585

-

281 585

3 898 500

-

3 898 500
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SEGEMENT SAMHÄLLSFASTIGHETER

Artilleristen 1

48 924

TAXERINGSVÄRDE
(TKR)
MARK
27 660

Fanan 54

17 086

*

*

Fanan 57

12 031

*

*

SEGMENT SAMHÄLLSFASTIGHETER

YTA (M2)

BYGGNAD
116 439

Fanan 60

2 800

*

*

Lagmannen 6

7 215

9 200

29 000

Onkel Adam 9

5 617

9 373

29 605

84 227

99 020

563 787

Tingshuset 7

4 307

5 200

24 200

Åkeriet 10

1 585

2 678

8 800

183 792

153 131

771 831

Smedstad 1:21

Totalsumma

*Består av taxeringsenhet 825 Specialenhet Skolbyggnad.
Skattemässigt restvärde för fastigheterna uppgår till 1 475 mkr .
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NOT 9

MASKINER OCH INVENTARIER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015/2016

2015/2016

Vid årets ingång

2 057

0

Nyanskaffningar

187

0

0

0

2 244

0

-1 090

0

BELOPP I TKR
Ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar
Summa
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets ingång
Årets avskrivningar
Omklassificeringar
Summa
Redovisat värde vid periodens slut

-355

0

0

0

-1 445

0

799

0
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NOT 10

FINANSIELLA INSTRUMENT

Inteas finansfunktion är en koncernfunktion med cen-

Intea är främst exponerad för finansierings- och rän-

tralt ansvar för finansiering och likviditetsplanering.

terisker. Koncernen strävar efter att ha en låneportfölj

Arbetet styrs av en av styrelsen beslutad finanspolicy,

med spridda kreditförfall, som möjliggör eventuella

som syftar till att säkerställa koncernens finansie-

amorteringar. Ingen upplåning sker i utländsk valuta

ringsbehov till en så låg kostnad och risk som möjligt.

varför koncernen inte är exponerad för valutakursrisk.

Inom finansfunktionen finns instruktioner, system och

Upplåning sker normalt med kort räntebindning och

arbetsfördelning för att uppnå en god intern kontroll

för att uppnå önskad räntebindningsstruktur används

och uppföljning av verksamheten. Större finansie-

ränteswappar.

ringslösningar och derivataffärer ska godkännas av

Derivatinstrument används endast i riskminimerande syfte och ska vara kopplade till en underliggande
exponering. Koncernen har för närvarande deriva-

styrelsens ordförande och styrelsen informeras vid
varje styrelsemöte om finansiella frågor.
Överskottslikviditet, som inte används till amorte-

tinstrument som redovisas i kategorin finansiella

ring, får endast placeras i instrument med hög likvidi-

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via

tet och låg risk.

resultaträkningen. Säkringsredovisning tillämpas ej.

UPPLYSNINGAR OM VERKLIGT VÄRDE, FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella
tillgångar och
skulder värderade
till verkligt värde
via resultatet
2016

Låne- och
kundfordringar

Finansiella
skulder värderade
till upplupet
anskaffningsvärde

2016

2016

Kundfordringar

-

4 276

-

Kortfristiga fordringar

-

6 115

-

Likvida medel

-

80 961

-

Summa

-

91 352

-

Långfristiga räntebärande skulder

-

-

330 000

1 576

-

-

Långfristiga skulder ägare

-

-

954 435

Kortfristiga räntebärandeskulder

-

-

1 995 034

Leverantörsskulder

-

-

15 202

Övriga kortfristiga skulder

-

-

78

1 576

-

3 294 749

BELOPP I TKR

Derivat

Summa

Verkligt värde överensstämmer med redovisat värde

lånelöften som täcker behovet för omsättning av lån

i balansräkningen. Derivat- som har värderats till

och investeringar.

verkligt värde via resultaträkningen - är hänförliga till

Styrelsen fastställer löpande nivån för kapitalbind-

nivå 2 i verkligt värdehierarkin, det vill säga; värdet

ning i låneportföljen. Ledningen upprättar rullande

har beräknats baserat på observerbara marknadsdata.

prognoser för koncernens likviditet på basis av förvän-

Inga omklassificeringar har skett under perioden.

tade kassaflöden.

FINANSIERINGSRISK

ber 2016 till 2 325 mkr. Belåningsgraden, exklusive

Finansieringsrisk utgörs av att svårigheter kan före-

ägarlånen, i koncernen per sista december uppgår till

ligga att erhålla finansiering för verksamheten vid en

57,6 procent. Bolaget har betryggande marginaler till

given tidpunkt. Målet är att ha en låneportfölj med

kreditgivarnas restriktioner avseende låneavtalen, så

spridda förfall och en lång löptid. För att minimera

kallade covenanter.

Inteas externa upplåning uppgick per den 31 decem-

kostnaden för koncernens upplåning och för att säkerställa att finansiering kan erhållas, behöver bolaget ha
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KREDITRISK

Exponeringar avseende finansiella derivatavtal be-

Kreditrisken är risken för förlust om koncernens mot-

gränsas genom att koncernen som policy endast ingår

parter inte fullgör sina avtalsförpliktelser och eventuel-

sådana avtal med stora finansiella institut med hög

la säkerheter inte täcker koncernens fordringar.

rating och där bolaget har långsiktiga relationer. Dess-

Utestående hyresfordringar, likvida medel och finan-

utom finns ramavtal med dessa institut om kvittning av

siella derivatavtal kan utgöra kreditrisk. Genom att

olika derivatavtal, som ytterligare minskar kreditris-

göra kreditaffärer med större finansieringsinstitut och

kexponeringen.

genom förskottshyror så minimeras kreditrisken.

Koncernens kundfordringar avseende hyror och
vidarefakturerade kostnader uppgående till 4 276

Förluster på hyresfordringar uppstår när kunder
försätts i konkurs eller av andra skäl inte kan fullfölja

tkr. Intea gör kontinuerligt bedömningar av osäkra

sina betalningsåtaganden.. Då Inteas hyresgäster främst

kundfordringar. Av ovan anledning är kundförlusterna

består av offentlig sektor så minskar risken för förluster

i koncernen mycket låga. Samtliga utestående kund-

kopplade till hyresfordringar.

fordringar per 31 december förfaller inom 0-30 dagar.

KAPITALFÖRFALLOSTRUKTUR

RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR

BELOPP I TKR
FÖRFALLOÅR

KREDITAVTAL

UTNYTTJAT

2017

1 995 000

1 995 000

2021

330 000

330 000

2 325 000

2 325 000

Totalt

BELOPP I TKR
FÖRFALLOÅR
Rörligt
2021
2023
Totalt

BELOPP

GENOMSNITTLIG
RÄNTA

1 995 000

1,20%

530 000

1,73%

300 000

1,89%

2 825 000

1,41%

RÄNTERISK

framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde, instru-

För att hantera exponering mot fluktuationer i mark-

ment med optionsinslag värderas till aktuellt återköps-

nadsräntan i enlighet med beslutad finanspolicy har

pris vilket erhålles från respektive motpart.
Värdeförändringar kan vara såväl realiserade som

Intea ingått räntederivatavtal. Vid användning av räntederivat kan det uppstå värdeförändringar beroende på

orealiserade. Realiserade värdeförändringar avser lösta

främst förändringar av marknadsräntan. Räntederivat

räntederivatavtal och utgör skillnaden mellan åsatt pris

redovisas initialt i balansräkningen till anskaffnings-

vid inlösen och redovisat värde enligt senaste kvar-

värde på affärsdag, där absoluta merparten avser byte

talsrapport. Orealiserade värdeförändringar avser den

av ränteflöden innebärande ett anskaffningsvärde om

värdeförändring som uppstått under perioden på de

noll, och värderas därefter till verkligt värde med vär-

räntederivatavtal bolaget hade vid utgången av perio-

deförändringar i resultaträkningen.

den. Värdeförändringar beräknas utifrån värderingen

För att fastställa verkligt värde används marknads-

vid periodens slut jämfört med värderingen föregående

räntor för respektive löptid noterade på bokslutsdagen

år, alternativt anskaffningsvärdet om räntederivatavtal

och allmänt vedertagna beräkningsmetoder, innebä-

ingåtts under året.
För att fastställa verkligt värde per bokslutsdagen

rande att verkligt värde har fastställts enligt nivå 2
i värdehierarkin. Ränteswappar värderas genom att

görs en extern värdering av kreditinstitut.

VERKLIGT VÄRDE, RÄNTESWAPPAR

FÖRFALLOÅR

RÖRLIG RÄNTA, %
2016

FAST RÄNTA, % NOMINELLT BELOPP, TKR
2016
2016

VERKLIGT VÄRDE, TKR
2016

2021

-0,59

1,44

200 000

-32

2023

-0,59

1,89

300 000

-1 544

500 000

-1 576

Räntevillkor är 3 mån Stibor. Räntebetalning sker kvartalsvis

Räntebetalning sker kvartalsvis. En simulerad parallellförskjutning med + 1 % procentenhet av de underliggande swapkurvorna skulle, allt annat lika, medföra en omvärdering av Inteas räntederivat med 27,9 mkr. En ökning av marknadsräntorna med 1 procent skulle påverka koncernens resultat med 6,1 mkr.
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NOT 11

EGET KAPITAL

AKTIEKAPITAL

BALANSERAD VINST

Aktiekapitalet var per 31 december 2016 fördelat på 

Balanserad vinst avser intjänade vinstmedel i koncernen.

1 000 000 registrerade aktier med en röst per aktie och
ett kvotvärde om 1 krona per aktie.
Det förekommer inga restriktioner vad avser ut

KAPITALHANTERING
Bolagets kapital definieras som koncernens redovisade

delning eller andra typer av återbetalning. Några

egna kapital. Inteas mål är att öka resultatet från den

potentiella aktier (t.ex. konvertibler) förekommer

löpande verksamheten och ha en välkonsoliderad ba-

inte, ej heller någon företrädesrätt till ackumulativ

lansräkning med en belåningsgrad som mest ska uppgå

utdelning (preferensaktier).

till 60 procent över tiden exkluderande långfristiga
skulder till aktieägare.

ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet av ägarna i form av villkorade aktieägartillskott.

Aktieägarna ska ha en god värdetillväxt över tiden.
Styrelsen har föreslagit en utdelning på 10 mkr.
Utdelning föreslås av styrelsen i enlighet med
bestämmelserna i Aktiebolagslagen och beslutas av
årsstämman. Beloppet redovisas som skuld först då
årsstämman har beslutat om utdelning.

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande finns följande medel i moderbolaget Intea Fastigheter AB, med belopp i kr.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Fritt eget kapital
Årets resultat
Till årsstämmans förfogande stående medel
Aktieutdelning 10 kr per aktie

299 815 217
359 659
300 174 876
10 000 000

Balanseras i ny räkning

290 174 876

Summa

300 174 876

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt dess ställning per den 31 december 2016 framgår av
efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt redovisningsprinciper och noter. Belopp i tkr
om inget annat anges.
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NOT 12

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

BELOPP I TKR

2015/2016

SNITTRÄNTA

Säkerställt banklån

330 000

1,90%

Lån från ägare > 5 år

954 435

6,00%

Koncernen
Långfristiga skulder

Summa

1 284 435

Kortfristiga lån
Säkerställt banklån

1 995 000

Summa

1 995 000

1,20%

Moderbolaget
Långfristiga skulder
Lån från ägare > 5 år

954 435

Summa

954 435

6,00%

Kortfristiga lån
Säkerställt banklån

1 995 000

Summa

1 995 000

1,20%

Upptagna banklån har säkerställts med aktier i dotterföretag, pantbrev i fastigheter, bankkonton för hyresinbetalningar
samt rättigheter avseende försäkring i fastighet kompletterat med covenanter avseende belånings- och räntetäckningsgrad.

NOT 13

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN
2015/2016

MODERBOLAGET
2015/2016

Upplupna utgiftsräntor

15 600

15 600

Förskottsbetalda hyror

73 540

0

Övriga interimsskulder

4 896

1 363

94 035

16 963

KONCERNEN
2015/2016

MODERBOLAGET
2015/2016

2 013 599

1 793 218

341 350

-

-

-

2 354 949

1 793 218

Eventualförpliktelser

-

-

Borgen för dotterbolag

-

330 000

BELOPP I TKR

Summa

NOT 14

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

BELOPP I TKR
Aktier i dotterföretag
Ställda säkerheter för lån hos kreditinsitut
Hyreskonton
Totalt

INTEA ÅRSREDOVISNING 2016

65

66

FINANSIELLA RAPPORTER
Noter

NOT 15

NÄRSTÅENDE

Moderbolaget har en närståenderelation med sina

Intea Fastigheter AB står inte under ett bestämmande

dotterbolag. Transaktioner mellan moderbolag och

inflytande från någon av Inteas ägare. Närstående-

dotterbolag har skett på marknadsmässiga villkor.

transaktioner har skett med ägarna i form av inbetal-

Ytterligare information finns under avsnitt om VD och

ning av aktiekapital vid bolagets grundande, ovillkorat

Koncernledning sid 32.

aktieägartillskott, ägarlån och erlagda räntebetalningar.

NOT 16

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

BELOPP I KR

2015/2016

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

0

Inköp

1 793 218

Utgående balans 31 december

1 793 218

Ackumulerade uppskrivningar
Vid årets början

0

Årets uppskrivningar

-

Utgående balans 31 december

0

Summa redovisat värde

DIREKTA INNEHAV
BOLAG

1 793 218

ORG. NR.

SÄTE

ÄGAR
ANDEL %

2016 BOKFÖRT
VÄRDE

Direkta innehav
Intea Väst AB

559056-7755

Stockholm

100

1 000

Intea Komplementär

559056-7524

Stockholm

100

50

I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

556547-8756

Stockholm

100

1 176 684

A4 Campus AB

556538-8716

Stockholm

100

614 434

Intea Östersund AB

559085-0037

Stockholm

100

1 050
1 793 218

INDIREKTA INNEHAV
BOLAG

ORG. NR.

SÄTE

ÄGAR
ANDEL %

2016
ANTAL AKTIER

Intea Komplementär AB

559056-7524

Stockholm

100

500

Intea Fanan 57 KB

916835-3663

Stockholm

100

Intea Fanan 60 KB

916835-4430

Stockholm

100

Intea Fanan 54 KB

916847-3529

Stockholm

100

Indirekta innehav

Intea Åkeriet AB

556735-0045

Stockholm

100

100 000

Intea Tingshuset AB

556735-0037

Stockholm

100

100 000

Intea Onkel Adam AB

556735-0029

Stockholm

100

100 000

Intea Lagmannen AB

556735-0011

Stockholm

100

100 000
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NOT 17

FORDRINGAR PÅ DOTTERBOLAG

Långfristiga fordringar dotterbolag
BELOPP I TKR

2016

Intea Väst AB

190 000

Intea Komplementär AB

0

Intea Fanan 57 KB

100

Intea Fanan 60 KB

100

Intea Fanan 54 KB

1 000

I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

642 393

A4 Campus AB

437 148

Intea Östersund AB

0

Intea Åkeriet AB

8 538

Intea Tingshuset AB

24 407

Intea Onkel Adam AB

35 480

Intea Lagmannen AB

28 605

Summa

1 367 772

Kortfristiga fordringar dotterbolag
BELOPP I TKR

2016

Intea Väst AB

13 290

Intea Komplementär AB

-6 776

Intea Fanan 57 KB

66

Intea Fanan 60 KB

12

Intea Fanan 54 KB

62

I4/A1 Garnisonsfastigheter AB

20 970

A4 Campus AB

14 273

Intea Östersund AB

156 098

Intea Åkeriet AB

40

Intea Tingshuset AB

114

Intea Onkel Adam AB

166

Intea Lagmannen AB

134

Summa

NOT 18

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG

198 448

allmänt tillgänglig campuspark med mera. Detaljplanen

I februari 2017 beslutade regeringen att godkänna det

ligger helt i linje med den sedan tidigare av Högskolan

femtonåriga hyresavtalet för Polismyndighetens loka-

framtagna ”Campusplan 2025”.

lisering av en ny Regionledningscentral på Garnison-

Den 2 maj 2017 blev beståndet i Halmstad komplet-

sområdet i Linköping. Etableringen av entreprenaden

terad genom förvärvet av ”Svarta Diamanten” från

påbörjades omgående. Den beräknade inflyttningen sker

Fragerus Fastigheter AB. Fastigheten Fanan 55 är

i mitten på april 2018.

belägen centralt i högskolans campus i Larsfridsområ-

Under mars månad 2017 tecknade Intea, Castellum
och Fragerus Fastigheter AB under ett ramavtal med
Halmstad kommun angående framtagande av gemensam

det. Byggnaden är uppförd 2001 och omfattar 1 980 kvm
uthyrningsbar yta.
Den 31 mars 2017 lämnades villkorade aktieägartill-

detaljplan för fastigheterna Fanborgen 3 med fler. Syftet

skott om 100 Mkr från aktieägarna. Den 30 april 2017

med planen är att möjliggöra en långsiktig utveckling

lämnades ytterligare 101,7 mkr i villkorade aktieägartill-

av högskolan mot ett campus innehållandes student-

skott från aktieägare.

bostäder, verksamhetslokaler, förskola, gymnasium,
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER

respektive koncernredovisningen ger en rättvisande bild

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar,

av moderbolagets och koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive

såvitt de känner till, att årsredovisningen har upp
rättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och

koncernen ger en rättvisande översikt över utveck-

koncernredovisningen har upprättats i enlighet med

lingen av moderbolagets och koncernens verksamhet,

de internationella redovisningsstandarder som avses

ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de före-

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av inter-

tag som ingår i koncernen står inför.

nationella redovisningsstandarder. Årsredovisningen

STOCKHOLM DEN 9 MAJ 2017

Håkan Sandberg
Ordförande

Mattias Grahn

Magnus Jarlén

Ossie Everum

Caesar Åfors

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 maj 2017
KPMG AB

Peter Dahllöf
Auktoriserad revisor

FINANSIELLA RAPPORTER
Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Intea Fastigheter AB, 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE

org. nr 559027-5656.

DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernre-

UTTALANDEN

dovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Sty-

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-

relsen och verkställande direktören ansvarar även för

cernredovisningen för Intea Fastigheter AB för räken-

den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för

skapsåret 2015-09-23—2016-12-31 med undantag för

att upprätta en årsredo-visning och koncernredovis-

bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32-33. Bolagets

ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,

årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-

6-69 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-

redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande

tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i

direktören för bedömningen av bolagets och koncer-

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder

nens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,

bolagets finansiella ställning per den 31 december

när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda

räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Koncern-

antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt

redovisningen har upprättats i enlighet med årsredo-

drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-

visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden

de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med

rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ

den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat

till att göra något av detta.

och kassaflöde för räkenskapsåret enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de anta-

REVISORNS ANSVAR

gits av EU, och årsredovisningslagen. Våra uttalanden

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om

omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32-

huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen

33. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-

visningens och koncernredovisningens övriga delar.

heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer

fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåll-

resultaträkningen och balansräkningen för moder

er våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

bolaget och för koncernen.

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid

GRUND FÖR UTTALANDEN

kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en

Vi har utfört revisionen enligt International Standards

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt

oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de

ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-

enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas på-

snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande

verka de ekonomiska beslut som användare fattar med

till moderbolaget och koncernen enligt god revisors-

grund i årsredovisningen och koncern-redovisningen.

sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-

ansvar enligt dessa krav.

sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

inställning under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
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revisionsbevis som är tillräckliga och ändamål-

övervakning och utförande av koncernrevisionen.

senliga för att utgöra en grund för våra uttalan-

Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig

•

felaktighet till följd av oegentligheter är högre

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-

än för en väsentlig felaktighet som beror på fel,

sionens planerade omfattning och inriktning samt

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

tidpunkten för den. Vi måste också informera om

maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-

felaktig information eller åsidosättande av intern

bland de eventuella betydande brister i den interna

kontroll.

kontrollen som vi identifierat.

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
för att utforma granskningsåtgärder som är lämp-

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

liga med hänsyn till omständligheterna, men inte

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern

för att uttala oss om effektiviteten i den interna

redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens

kontrollen.

och verkställande direktörens förvaltning för Intea Fast-

utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings

igheter AB för räkenskapsåret 2015-09-23—2016-12-31

principer som används och rimligheten i styrelsens

samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets

och verkställande direktörens uppskattningari

vinst eller förlust.

interna kontroll som har betydelse för vår revision

•

redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevil-

och verkställande direktören använder antagandet

jar styrelsens ledamöter och verkställande direktören

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

ningen och koncernredovisningen. Vi drar också

En bolagsstyrningsrapport har upprättats och dess lag-

en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-

stadgade information är förenlig med årsredovisningens

bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

och koncernredovisningens övriga delar.

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande

GRUND FÖR UTTALANDEN

tvivel om bolagets och koncernens förmåga att

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste

tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i

heten på upplysningarna i årsredovisningen

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar

och koncernredovisningen om den väsentliga

enligt dessa krav.

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är

är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

visningen och koncern-redovisningen. Våra slut-

uttalanden.

satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas

•

•

Vi har även genomfört en lagstadgad genomgång av

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock

bolagsstyrningsrapporten på sidorna 32-33. Baserat

kan framtida händelser eller förhållanden göra att

på denna läsning och vår kunskap om bolaget och

ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta

koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för

verksamheten.

våra uttalanden.

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE

koncernredovisningen, däribland upplysningarna,

DIREKTÖRENS ANSVAR

och om årsredovisningen och koncernredovisning-

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till

en återger de underliggande transaktionerna och

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga

en bedömning av om utdelningen är försvarlig med

revisionsbevis avseende den finansiella informa-

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verk-

tionen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom

samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken

koncernen för att göra ett uttalande avseende

av moderbolagets och koncernens egna kapital, konso-

koncern-redovisningen. Vi ansvarar för styrning,

lideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrnings-

Som en del av en revision enligt god revisionssed i

rapporten på sidorna 32-33 och för att den är upprättad

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en

i enlighet med årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispo-

valtningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar

sitioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst

bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och kon-

på r evisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande

cernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets

granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-

organisation är utformad så att bokföringen, medels

nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-

förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter

het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana

i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för

Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisning-

verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation.

ar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-

lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är

melse med lag och för att medelsförvaltningen ska

relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som

skötas på ett betryggande sätt.

underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

REVISORNS ANSVAR

har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och

ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet

Vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrningsrap-

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-

porten har en annan inriktning och en väsentligtmindre

ställande direktören i något väsentligt avseende:

omfattning jämfört med den inriktning och omfatt-

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till

ning som en revision enligt International Standards on

någon försummelse som kan föranleda ersätt-

Auditing och god revisionssed i Sverige har.

ningsskyldighet mot bolaget, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med aktie-

Stockholm den 9 maj 2017

bolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen.

KPMG AB

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt

Peter Dahllöf

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet

Auktoriserad revisor

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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DEFINITIONER
ANDEL SÄKERSTÄLLD SKULD
Säkerställd skuld i förhållande till koncernens redovisade
totala tillgångar.

BELÅNINGSGRAD
Räntebärande nettoskulder i förhållande till fastig
heternas verkliga värden.

DRIFTSÖVERSKOTT
Nettoomsättning hyresintäkter minus kostnader för
förvaltning, skötsel, drift samt fastighetsskatt.

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD
Under perioden redovisade hyresintäkter i procent av
hyresintäkter plus marknadshyra för ej uthyrda ytor.

FASTIGHETSYTA
Total yta i kvadratmeter som är tillgänglig
för uthyrning.

FÖRVALTNINGSRESULTAT
Resultat före värdeförändringar, räntekostnad efterställd skuld till aktieägare samt skatt.

KAPITALBINDNING
Genomsnittlig kvarvarande löptid på
räntebärande skuld.

RÄNTEBINDNING
Genomsnittlig räntebindningstid på räntebärande skuld
inklusive derivat.

RÄNTEBÄRANDE SKULD
Räntebärande skuld exklusive efterställd skuld till
aktieägare.

RÄNTEKOSTNAD DELÄGARE
Ränta på efterställda aktieägarlån.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Resultat före värdeförändringar i förhållande till
externt finansnetto.

VERKLIGT VÄRDE FASTIGHETER
Det belopp fastigheterna skulle kunna överlåtas till,
under förutsättning att transaktionen görs mellan
parter som är oberoende av varandra och som har ett
intresse av att den genomförs.

ÖVERSKOTTSGRAD
Driftsöverskottet i förhållande till totala hyresintäkter.
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ADRESSER
INTEA FASTIGHETER AB
Organisationsnummer: 559027-5656
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

ADRESS
Kungsträdgårdsgatan 16
111 47 Stockholm

HEMSIDA OCH E-POSTADRESS
www.intea.se
info@Intea.se

ÅRSSTÄMMA
Intea Fastigheter ABs årsstämma hålls den 10 maj kl 13.30 i
Jernkontorets lokaler på Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

KALENDARIUM:
2017-05-16

Delårsrapport januari-mars 2017

2017-08-24

Delårsrapport januari-juni 2017

2017-11-14

Delårsrapport januari-september 2017
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MOOW Kommunikation AB

Adress: Kungsträdgårdsgatan 16, 111 47 Stockholm
Webbplats och e-postadress: www.intea.se / info@intea.se

