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Här är vår fastighet Forum. 
Huset byggdes 1969 och rymmer förutom  

bostäder även Stockholms studentbostäders  
huvudkontor samt husvärdskontor. 

Här finns alla typer av bostäder  
– från student rum i korridor till större lägenheter – 

och en områdes förening. 

Under 2014 totalrenoverade vi 10 gemensamhetskök 
i fastigheten. 2015 planerar vi att fortsätta  

totalrenovera 20 gemensamhetskök.

Foto 
Sid 1: Kim Hellström och Lena Hammar. 
Sid 2-3: Wec 360.  
Sid 4: Lena Hammar.
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Vi har med våra ca 8000 studentbostäder cirka två 
tredjedelar av alla studentbostäder i Stockholm, och 
är därmed inte bara länets utan även landets största 
studentbostadsaktör. Stockholms Studentbostäder har 
dessutom en målsättning att fram till år 2020 skapa 
ytter ligare 2000 studentbostäder. Under 2014 har vi dock 
inte lyckats med vår föresats att skapa några nya bostä-
der för Stockholms studenter. Den planerade byggstar-
ten för cirka 180 nya studentbostäder i Solna (Furiren 2) 
har försenats och vi hoppas inleda byggnationen först 
under 2015. Vi arbetar parallellt med cirka 1300 student-
 bostäder i detaljplaneskedet och ytterligare ett par 
hundra i ett mycket tidigt programskede. Utdragna plan-
pro cesser och problem med att få försvarbar ekonomi 
i nybyggnads projekt försenar planerade produktions-
starter och våra farhågor om att inte klara målet till 
2020 på utsatt tid har därför förstärkts under året. 

Resultatet för år 2014 om 38 miljoner kronor avviker 
markant mot tidigare års resultat. Detta trots att verk-
samheten har bedrivits i stort sett i samma form och 
omfattning som tidigare. Den största orsaken till detta 
är de nya redovisningsreglerna, K3. Införandet av dessa 
regler har under det gångna året haft hög prioritet. I 
enlighet med K3, redovisas samma verksamhet numera 
på ett till stora delar annorlunda vis. De nya reglerna 
innebär bland annat sannolikt att en större andel av 
underhållet kommer att aktiveras under kommande år, 
jämfört med tidigare. Avskrivningsunderlaget kommer 
framöver att öka snabbare och som en följd av detta 
kommer större avskrivningar belasta resultatet. Med 
tiden närmar sig därmed resultatet troligen tidigare års 
redovisade nivåer. Sammantaget ger dock de ekono-
miska jämförelsetalen bilden av att SSSB fortsätter 
att uppvisa en verksamhet med starkt kassafl öde och 
långsiktigt stabila ekonomiska resultat.

Det fi nns cirka 22 000 aktiva studenter i vår kö, och den 
genomsnittliga väntetiden för en bostad hos Stockholms 
Studentbostäder är drygt två år. Under 2014 var omfl ytt-
ningsgraden 43 procent, vilket innebar att 3400 hyres-

vd har ordet

Stockholms Studentbostäder är en marknads ledande samhälls aktör med ett ange-
läget och långsiktigt uppdrag att förse Stockholms student kåranslutna studenter 
med bostäder under studie tiden. Året 2014 är till ända och vi lägger ytterligare ett 
läro rikt och intensivt verksam hetsår bakom oss. 



5 

gäster flyttade ut ur vårt bestånd, och lika många flyt-
tade in. Merparten av omflyttningarna sker i samband 
med terminsstarten. Två gånger per år prövas varje 
kontraktsinnehavare mot kraven på studieresultat och 
kårmedlemskap i den så kallade boprövningen. Under 
år 2014 blev 1300 hyresgäster uppsagda i samband med 
denna prövning. Då våra bostäder uteslutande är till för 
studenter är det viktigt att vi regelbundet försäkrar oss 
om att hyresgästen uppfyller givna krav. Därför har vi 
under året fortsatt att utveckla de rutiner som bopröv-
ningen omfattar. 

Trots bristen på studentbostäder i länet och stora 
ansträngningar att få igång nyproduktionen, med bland 
annat samarbetet inom Stockholm 6000+, så är det i 
praktiken svårt att få ihop de ekonomiska kalkylerna på 
grund av de mycket höga byggkostnaderna. Det är dock 
betydligt fler projekt i tidiga skeden än tidigare vilket 
innebär att antalet studentbostäder i länet på sikt  
kommer att öka, även om det tar tid. 

Stockholms Studentbostäder har under året fortsatt 
att bedriva ett aktivt opinionsbildningsarbete i syfte att 
skapa ökad insikt hos myndigheter och politiker om 
orsakerna till det låga byggandet. Vi har även visat på 
lösningar genom att delta under Almedalsveckan, utge 
rapporten Fler studentbostäder – en förutsättning för 
Stockholm som kunskapsregion, vara remissinstans i 
Boverkets uppdatering av regelverket och i Företags-
skattekommitténs förslag samt delta i den allmänna 
debatten om studentbostäder. Skulle Företagsskatte-
kommitténs förslag om ränteavdragsbegränsning 
genom föras skulle det sätta stopp för all nyproduktion 
av studentbostäder. Målet med engagemanget från vår 
sida är att skapa bättre förutsättningar för att kunna 
bygga fler studentbostäder och nå våra mål. Det är inte 
enbart viktigt för Stockholms Studentbostäder – en 
bostad under studietiden är en förutsättning för den 
enskilda studenten och avgörande för att Stockholm  
ska kunna utvecklas som kunskapsregion.

Under året har vi även ägnat de äldre fastigheterna 
stor uppmärksamhet. Det har genomförts underhålls-
åtgärder för ca 110 miljoner kronor. Bland de större 
projekten kan nämnas stambyten, PCB-sanering i 
Kungshamra och renovering av gemensamhetskök. Vi 
har även påbörjat utbyte av våra låssystem, som är en 
trygghets skapande åtgärd. Under året har även installa-
tioner gjorts för att möjliggöra en effektivare och bättre 
fastighetsdrift. Ett exempel som kan nämnas är att 
temperatur givare installerats i ett stort antal lägenheter. 
Med dessa på plats kan vi styra värmekurvorna med 
hjälp av den verkliga inomhustemperaturen, och därmed 
spara både energi och miljö. Vi har även fortsatt vår 
utbyggnad av styrsystemen för en effektivare fastighets-
drift. De flesta undercentraler och fläktrum kan numera 
både över vakas och styras via våra driftdatorer.

Den mätning som görs varje år för att stämma av 
kundnöjdheten (NKI), visar att våra kunder överlag är 
nöjda med oss som hyresvärd och trivs med sitt boende. 
Betyget från kunderna blev 3,96 av 5 möjliga och ligger 
därmed på en fortsatt hög nivå. För våra kunder är vår 
digitala tillgänglighet viktig, och vi har därför sedan 
många år arbetat hårt för att ligga i framkant med vår 
webb. Som ett led i detta lanserade företaget en helt ny 
webbplats under januari 2014, där vi bland annat införde 
ett format som kan läsas oavsett om man använder 
mobil, surfplatta eller vanlig dator. Sedan ett antal år 
skriver våra hyresgäster sina kontrakt digitalt, vilket är 
ett bra exempel på en av webbens många funktioner. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett 
stort engagemang och ett mycket gott arbete under 
året. Som ny vd ser jag mycket fram emot att få ut veckla 
verksamheten tillsammans med medarbetare, chefer 
och styrelse.

Stockholm mars 2015

Ingrid Gyllfors, vd
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Förvaltningsberättelse

För stiFtelseN stockHolms studeNt bostäder,  
sssb – orgaNisatioNs Nummer 802003-2887
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder avger följande berättelse för 
2014 års verksamhet.

År 2015
ordinarie
Leif Garph, ordförande 
Robin Norström, förste vice ordförande
Teo Strömdahl Östberg, vice ordförande 
Göran Cumlin, vice ordförande
Anna Wallgren
Christian Augustinson
Emelie Eduard7)

Jonny Flodin9)

 
suppleanter
Savas Caliskan
Felix Antman Debels
Said Elmi
Vakant7)

adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

1) t o m 2014-10-04. 2) fr o m 2014-10-04. 3) t o m 2014-10-04. 4) fr o m 2014-10-04. 5) fr o m 2014-09-23. 6) t o m 2014-10-04. 
7) på förslag av personal organisationerna. 8) t o m 2014-10-04. 9) på förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening. 10) t o m 2014-06-30. 
11) på förslag av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden. 12) t o m 2014-12-31. 13) fr o m 2015-03-16. 14) t o m 2014-12-31. 15) fr o m 2014-11-24. 
16) fr o m 2014-06-01 t o m 2014-11-30. 17) t o m 2014-05-31. 18) fr o m 2014-07-01. 

Revisorer
Stiftelsen revideras av tre revisorer. SSCO utser 
två ordinarie revisorer och två suppleanter, varav 
en revisor ska vara auktoriserad. Stockholms stad 
utser en ordinarie revisor.

2015
ordinarie
Ulf Westerberg
Jens Andersson
Anna Edlund11)

 
suppleanter
Stina Carlson
Vakant

År 2014
ordinarie
Leif Garph, ordförande
Lina Glans1), förste vice ordförande
Teo Strömdahl Östberg2), förste vice ordförande
Teo Strömdahl Östberg3), vice ordförande 
Göran Cumlin, vice ordförande
Robin Norström4), vice ordförande
Christian Augustinson5)

Oscar Lavelid6)

Emelie Eduard 7) 

Emilia Wikström Melin
Robin Norström8)

Martin Sahlin10)

Bo Malmberg9)

 
suppleanter
Christian Augustinson10)

Savas Caliskan18)

Lotta Wiklund Hedin
Said Elmi
Vakant 7) 

adjungerade på styrelsemöten
Hans Lind, professor bygg- och fastighetsekonomi
Michael Kumlin, ombudsman SSF

2014
ordinarie
Ulf Westerberg
Jens Andersson
Christoffer Carlander11) 

 
suppleanter
Stina Carlson     
Savas Caliskan10)

Verkställande direktör 
Chris Österlund12)

Ingrid Gyllfors13)

Ledningsgrupp
Chris Österlund14), vd 
Sara Albrecht15), tf boservicechef
Anders Cronqvist, kommunikationschef
Michael Ingre, tf nybyggnadschef
Greger Nilsson16), boservicechef
Karin Strömberg Ekström17), boservicechef
Kenneth Wenner, fastighetschef
Bo Årman, ekonomichef

Styrelse
Styrelsen utses av Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO:s) Studentråd, varav en ledamot 
på förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) och en ledamot på förslag av SSSB:s personal-
organisationer. Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året.
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ändamålsparagraf
Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:

”Stiftelsen har till ändamål att uppföra, förvärva, äga 
och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva 
medlemmar till Stockholms Studentkårers Central-
organisation, SSCO, anslutna kårer och andra enskilda 
eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas 
beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa 
bostäder.

Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostads-
problem för dem som enligt ovan äger rätt att bebo 
stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell och 
kamratlig samvaro inom stiftelsens bostadsbestånd.”

SSSB uppfyller sitt ändamål genom att tillhandahålla 
bostäder för studenter som är medlemmar i en SSCO-
ansluten elev- eller studentkår. SSSB hyr ut cirka 
7 900 bostäder varav 7 800 tillhör egna beståndet och 
100 bostäder är inhyrda.

Presidiet
Presidiet – styrelsens ordförande och tre vice ord-
förande – sammankallas för beredning av frågor och 
underlag inför styrelsemöten. Presidiet kan besluta i 
ärenden som delegerats från SSSB:s styrelse.

utskott
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

medlemskap
SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV 
Förening u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen 
för allmän  nyttiga och kooperativa bostadsföretag) och 
Studentbostads företagen.

väsentliga händelser under räkenskapsåret  
och efter räkenskapsårets utgång
Under 2014 tvingades SSSB avveckla 28 av 282 student -
bostäder i Sickla på grund av tvärbanans utbyggnad. 
Framtiden för de återstående 254 bostäderna, som 
har tillfälligt bygglov, är i nuläget oklar. Ingrid Gyllfors 
har tillträtt som vd efter Chris Österlund som avgick 
vid årsskiftet. Mycket resurser har under året lagts på 
införandet av de nya K3-reglerna. Dessa har medfört 
stora förändringar av den ekonomiska redovisningen 
för SSSB.

ekonomiskt utfall
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 38 066 
kSEK (9 002). Stiftelsens totala intäkter för år 2014 
uppgick till 387 161 kSEK (371 419). Ökningen kom-
mer från hyresuppgörelsen för år 2014 som medgav 
en hyreshöjning med 1,7 % från den första januari och 
helårshyror under 2014 på färdigställda bostäder år 
2013 samt avyttring av bostadsmoduler i Sickla. De 
samlade fastighetskostnaderna var på samma nivå 
som 2013 varför driftnettot ökade till 156 165 kSEK 
(141 531). Avskrivningar och utrangeringar gjordes till 
ett sammanlagt belopp av 41 330 kSEK (58 430). Den 
högre siffran för jämförelseåret 2013 är huvudsakligen 
en följd av anpassning till nytt sätt att redovisa, vilket 
framgår av not 2. Räntekostnader och liknande resul-
tatposter minskade till 36 136 kSEK (37 044). 

investeringar
Årets bruttoinvesteringar uppgick till 45 843 kSEK (78 
182). Nybyggnationen i form av detaljplanearbete och 
projektering tog 2 961 kSEK i anspråk och 40 643 kSEK 
avsåg fastighetsinvesteringar, huvudsakligen stam-
renoveringar, i vid årets ingång befintliga fastigheter. 
Investeringarna i inventarier och datasystem summe-
rade till 2 239 kSEK (1 105).

Finansiering
Den framskjutna nyproduktionen har inneburit att 
medlen från det positiva kassaflödet placerades på 
korta fasträntekonton i stället för i nyproduktionen. 
Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, 
uppgick vid årets slut till 995 928 kSEK (996 374). 
Andelen lån med rörlig ränta var vid årets slut 10,51% 
(5,75%). Den genomsnittliga räntenivån för lånen under 
året blev 3,58% (3,70%).

Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för 
ett mindre antal av Stiftelsens upptagna lån. Stadens 
borgens ansvar omfattar lån om 65 130 kSEK (65 577). 
Enligt beslut i Stockholms stad under våren 1993 
lämnas fortsättningsvis ingen kommunal borgen för 
Stiftelsens eventuella nyupplåning. 

resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat om 31 227 794 kr 
balanseras i ny räkning.

Förvaltningsberättelse
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resultaträkning

Belopp i kSEK Not 2014 2013

Hyresintäkter 371 625 361 205

Övriga rörelseintäkter 15 536 10 214

rörelsens intäkter 5 387 161 371 419

 

Driftkostnader 6 -140 169 -152 045

Underhållskostnader -75 604 -62 792

Tomträttsavgälder 7 -5 008 -4 753

Fastighetsskatt -10 215 -10 298

-230 995 -229 888

driftnetto 156 165 141 531

Avskrivningar och utrangeringar 8 -41 330 -58 430

bruttoresultat 114 835 83 101

 

Administrations- och försäljningskostnader 9,10 -40 887 -37 334

rörelseresultat 73 948 45 767

Ränteintäkter 255 279

Räntekostnader och liknande resultatposter -36 136 -37 044

Resultat från finansiella poster -35 882 -36 765

Resultat efter finansiella poster 38 066 9 002

Återföring periodiseringsfond – 2 982

Skatt 11 -6 838 3 509

Årets resultat 31 228 15 493
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balansräkning

Belopp i kSEK 2014-12-31 2013-12-31

tillgÅNgar

anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Datasystem 12 1 823 525

summa immateriella anläggningstillgångar 1 823 525

materiella anläggningstillgångar

Byggnader 13 1 141 370 1 140 812

Mark 14 83 410 83 410

Markanläggningar 15 38 67

Maskiner 16 0 0

Inventarier 17 1 637 1 886

Pågående nyanläggningar 18 18 879 15 943

summa materiella anläggningstillgångar 1 245 334 1 242 119

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 20 40 40

Andra långfristiga fordringar 21 367 381

Summa finansiella anläggningstillgångar 407 421

summa anläggningstillgångar 1 247 564 1 243 065

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 120 163

Skattefordringar 11 758 10 247

Övriga fordringar 762 865

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 11 357 5 167

summa kortfristiga fordringar 23 996 16 442

kortfristiga placeringar 23 40 000 –

kassa och bank 24 16 948 22 533

summa omsättningstillgångar 80 944 38 975

summa tillgÅNgar 1 328 508 1 282 040
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Belopp i kSEK 2014-12-31 2013-12-31

eget kaPital ocH skulder

eget kapital 25

Grundfond 8 580 8 580

Reservfond 71 162 71 162

Balanserad vinst 99 005 83 512

Periodens resultat 31 228 15 493

summa eget kapital 209 976 178 747

avsättningar

Uppskjuten skatt 11 21 238 14 400

summa avsättningar 21 238 14 400

långfristiga skulder

Fastighetslån 27 995 928 996 374

summa långfristiga skulder 995 928 996 374

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 38 296 27 803

Övriga skulder 14 341 13 966

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 48 730 50 751

summa kortfristiga skulder 101 367 92 519

summa eget kaPital ocH skulder 1 328 508 1 282 040

ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 930 797 930 797

ansvarsförbindelser

Fastigos Garantifond 612 532
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Kassaflödesanalys

Belopp i kSEK 2014 2013

den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 38 066 9 002

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 41 330 58 430

79 396 67 432

Betald skatt -1 511 -520
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar  
av rörelsekapital

77 885 66 912

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -6 044 566

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 8 848 -6 972

Kassaflöde från den löpande verksamheten 80 690 60 506

investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 659 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -44 185 -78 182

Minskning av finansiella tillgångar 14 32

Kassaflöde från investeringsverksamheten -45 829 -77 849

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån – 29 846

Amortering av låneskulder -446 -412

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -446 29 434

Årets kassaflöde 34 415 12 092

Likvida medel vid årets början 22 533 10 441

Likvida medel vid årets slut 56 948 22 533

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i kSEK 2014 2013

betalda räntor

Erhållen ränta 222 279

Erlagd ränta -36 136 -37 044

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Av- och nedskrivningar av tillgångar 41 330 58 430

likvida medel   

Kassa och bank 16 948 22 533

Kortfristiga placeringar 40 000 –
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Noter

Not 1 redovisNiNgs- ocH värderiNgsPriNciPer

Allmänna redovisningsprinciper      
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare till-
lämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 
2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att 
jämförelse talen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och 
noter. Effekterna av övergången visas i not 2.      
      
Värderingsprinciper       
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.  
     
Låneutgifter      
Låneutgifter redovisas som kostnader i den period de hänför sig till.       
      
Intäkter      
Hyresintäkterna klassificeras som operationell leasing eftersom de avser hyresavtal där de ekonomiska fördelar 
och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren. Hyresintäkterna aviseras 
i förskott och redovisas i den period uthyrningen avser. I hyresintäkterna ingår tillägg såsom fastighetsskatt 
avseende lokaler samt bredband. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter. Avtalade hyresrabatter 
vid stambyten belastar den period de avser. Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utan-
för stiftel sens huvudsakliga fastighetsverksamhet. Övriga rörelseintäkter redovisas i den period de uppstår. Dessa 
utgörs i huvudsak av intäkter från olika tillägg, extern kundfakturering samt engångstransaktioner. 
      
Inkomstskatter      
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter  
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skattefordran 
avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.       
      
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.
Avskrivning görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.       

Följande avskrivningstider tillämpas:      

Datasystem 5 år  
      
Materiella anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 
I anskaff ningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anlägg ningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya kompo-
nentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
      
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångar-
nas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:      

Byggnader
   Stomme 100 år 
   Stomkomplettering och ytskikt 30 år 
   Installationer 35 år 
   Fasad 50 år 
   Tak 40 år 
   Hyresgästanpassningar 5 år 
Markanläggningar  20 år 
Maskiner 5 år 
Inventarier 5 år 
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Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar      
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningbehov. Har  
tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet.  
       
Finansiella poster      
kundfordringar och övriga fordringar      
Fordringar med förfallodag mindre än 12 månader från balansdagen redovisas som omsättningstillgångar medan 
fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar. Fordringar 
har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.  
      
låneskulder och leverantörsskulder  
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktions-
kostnader. 
      
Ersättning till anställda      
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut ersättning. I stiftelsen förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Ersättning vid uppsägning utgår 
då stiftelsen beslutar avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då 
en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger 
företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när stiftelsen har en förpliktelse att 
lämna sådan ersättning. 
      
Leasingavtal      
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing. Leasingavgiften redovisas 
som en kostnad linjärt över leasingperioden. Stiftelsens uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras som ope-
rationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.      
  
Säkringsredovisning
Ränteswapavtal skyddar stiftelsen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhålls en fast ränta vilken redovisas
i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande resultatposter. För dessa transaktioner upprättas 
säkrings dokumentation. När transaktionen ingås dokumenteras förhållandet mellan säkringsdokumentet och 
den säkrade posten, liksom stiftelsens mål för riskhanteringen avseende säkringen.     
       
Kassaflödesanalys      
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- eller utbetalningar.       
      
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive uppskjuten skatteskuld hänförlig 
till reserverna.       

Not 1 redovisNiNgs- ocH värderiNgsPriNciPer, Forts.
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Not 2 eFFekter av övergÅNg till k3

Detta är den första årsredovisning för stiftelsen som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när årsredovisningen upprättats per den 31 december 
2014 och för den jämförande information som presenteras per 31 december 2013.    
  
Till följd av övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har redovisningsprinciperna avseende redovisning av fastigheter 
förändrats avseende aktivering av tillkommande utgifter och tillämpning av komponentavskrivning har resulterat 
i en förändrad avskrivningstakt. 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäders balansräkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på följande sätt:

Not

utgående balans 
2013 enligt  

tidigare principer

övriga justeringar 
avs poster som  

ska redovisas  
enl k3 under 2013

utgående balans 
2013 enligt 

k3-reglerna
tillgÅNgar

anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Datasystem 525  525

summa immateriella anläggningstillgångar 525 – 525

materiella anläggningstillgångar

Byggnader a, c 1 130 264 10 548 1 140 812

Mark 83 410  83 410

Markanläggningar 67  67

Maskiner 0  0

Inventarier 1 886   1 886

Pågående nyanläggningar 15 943  15 943

summa materiella anläggningstillgångar 1 231 571 10 548 1 242 119

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga värdepappersinnehav 40  40

Andra långfristiga fordringar 381  381

Summa finansiella anläggningstillgångar 421 – 421

Bostads-/underhållslånepost b 13 016 -13 016 –

summa anläggningstillgångar 1 245 533 -2 468 1 243 065

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 163  163

Skattefordringar 10 247 10 247

Övriga fordringar 865  865

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 167  5 167

summa kortfristiga fordringar 16 442 – 16 442

kassa och bank 22 533 – 22 533

summa omsättningstillgångar 38 975 – 38 975

summa tillgÅNgar 1 284 508 -2 468 1 282 040
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Not 2 eFFekter av övergÅNg till k3, Forts.

Not

utgående balans 
2013 enligt  

tidigare principer

övriga justeringar  
avs poster som  

ska redovisas  
enl k3 under 2013

utgående balans 
2013 enligt 

k3-reglerna
eget kaPital ocH skulder

eget kapital

Grundfond 8 580  8 580

Reservfond 71 162  71 162

Balanserad vinst 83 512  83 512

Periodens resultat 14 967 526 15 493

summa eget kapital 178 221 526 178 747

avsättningar

Uppskjuten skatt d 17 394 -2 994 14 400

summa avsättningar 17 394 -2 994 14 400

långfristiga skulder

Fastighetslån 996 374  996 374

summa långfristiga skulder 996 374 – 996 374

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 27 803 27 803

Övriga skulder 13 966 13 966

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 50 751 50 751

summa kortfristiga skulder 92 519 – 92 519

summa eget kaPital ocH skulder 1 284 508 -2 468 1 282 040

stiftelsens egna kapital har påverkats på följande sätt av övergången till k3:

eget kapital 2013-01-01 enligt k3 163 254

Årets resultat 14 967

Korrigeringar under 2013 på grund av övergången till K3

Ökad aktivering byggnader 16 770

Komponentavskrivning -6 222

Utrangering bostads-/underhållslånepost -13 016

Skatteeffekt av ovanstående 2 994

eget kapital 2013-12-31 enligt k3 178 747
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Not 2 eFFekter av övergÅNg till k3, Forts.

Stiftelsen Stockholms Studentbostäders resultaträkning enligt K3 per 2013-12-31 har sammanställts på  
följande sätt:

Not

resultatposter 
2013 enligt  

tidigare principer
effekter  

av k3 2013

resultaträkning 
2013 enligt  

k3-reglerna
Hyresintäkter 361 205 361 205

Övriga rörelseintäkter 10 214 10 214

rörelsens intäkter 371 419 – 371 419

 

Driftkostnader -152 045 -152 045

Underhållskostnader a -79 562 16 770 -62 792

Tomträttsavgälder -4 753 -4 753

Fastighetsskatt -10 298 -10 298

-246 658 16 770 -229 888

driftnetto 124 761 16 770 141 531

 

Avskrivningar och utrangeringar b, c -39 192 -19 238 -58 430

bruttoresultat 85 569 -2 468 83 101

 

Administrations och försäljningskostnader -37 334 – -37 334

rörelseresultat 48 235 -2 468 45 767

Ränteintäkter 279 279

Räntekostnader och liknande resultatposter -37 044 -37 044

Resultat från finansiella poster -36 765 – -36 765

Resultat efter finansiella poster 11 470 -2 468 9 002

Återföring från periodiseringsfond 2 982 – 2 982

resultat före skatt 14 452 -2 468 11 984

Uppskjuten skatt d 515 2 994 3 509

Årets resultat 14 967 526 15 493



18

Not 2

Not 3

eFFekter av övergÅNg till k3, Forts.

uPPskattNiNgar ocH bedömNiNgar

a byggnader     
Enligt anpassning till K3 regelverket har en omvärdering av principerna för aktivering av underhållskostnader 
gjort att ytterligare 16 770 kSEK har aktiverats som tillgång och resultatet förbättrats med motsvarande belopp.  
    
b bostads-/underhållslånepost
Stiftelsen beslutade i samband med K3-övergången att lösa upp den bostads-/underhållslånepost som fanns
med ett restvärde om 13 016 kSEK. Det skattemässiga restvärdet kvarstår. 
      
c avskrivningar och utrangeringar
Fördelning av byggnaderna på komponenter med olika avskrivningsprocent fick till följd att avskrivningen 2013 
ökade med 6 222 kSEK. Utrangeringen av bostads-/underhållslåneposten förändrar posten avskrivningar och 
utrangeringar med 13 016 kSEK. 
       
d uppskjuten skatt
Justeringarna av uppskjuten skatt utgörs av de effekter på uppskjuten skatt som uppkommit genom de justeringar 
av tillgångar och resultatposter som förorsakats av övergången till K3. De justeringar som gjorts har medfört att 
2013 års skatteintäkt har ökat med totalt 2 994 kSEK avseende temporära skillnader mellan bokförda och skatte-
mässiga värden fastigheter.      

Stiftelsen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.    

Nedskrivningsprövning på fastigheter      
Stiftelsen undersöker varje år om nedskrivningsbehov av fastigheterna föreligger. Nedskrivning sker om värde-
nedgången bedöms vara bestående, bland annat till följd av ökad vakansgrad. Bedömning görs utifrån jämförelse 
mellan bokförda värden och taxeringsvärden eller i förekommande fall extern värdering. Då de bokförda värdena 
inte i något fall överstiger taxerings- eller marknadsvärdena har ingen nedskrivning skett under året.
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Not 4

Not 5

PersoNalkostNader 2014 2013

rörelseNs iNtäkter 2014 2013

Medelantalet anställda
Män 34 33

Kvinnor 24 25

 58 58

Styrelse (ordinarie ledamöter) 
Kvinnor 28% 28% 

Män 72% 72% 

Ledningsgrupp 
Kvinnor 33% 33%

Män 67% 67%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och verkställande direktör 2 310 2 179

Övriga anställda 29 579 28 435

 31 889 30 614

Sociala kostnader 14 721 12 779

(varav pensionskostnader) 3 845 2 872

 46 610 35 721

Av stiftelsens pensionskostnader avser 952 kSEK (400 kSEK) gruppen styrelse och VD. I årets pensionskostnader 
ingår slutreglering av pensionsåtagande till en tidigare VD. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till dessa 
uppgår till 0 kSEK (0).

Hyresintäkter
Bostäder 337 201 327 079

Bredband 13 139 12 940

Lokaler 20 904 20 723

Garage/P-platser 4 926 4 716

summa 376 169 365 458

Avgår hyresbortfall
Bostäder -3 834 -2 223

Lokaler -710 -2 030

summa -4 544 -4 253

summa hyresintäkter 371 625 361 205

Övriga rörelseintäkter
Fakturerade kostnader enligt avtal 7 469 5 744

Ersättning för förvaltningstjänster 2 350 1 801

Övriga poster 5 717 2 669

summa övriga rörelseintäkter 15 536 10 214

summa rörelsens intäkter 387 161 371 419
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Not 6

Not 7

Not 8

driFtkostNader 2014 2013

tomträttsavgälder 2014 2013

avskrivNiNgar ocH utraNgeriNgar 2014 2013

Fastighetsskötsel -37 443 -34 615

Reparationer -14 408 -23 479

Vattenavgifter -6 503 -6 911

Värmekostnader -26 509 -29 424

Bredband -10 158 -10 639

El -23 972 -24 789

Sophämtning -4 886 -4 741

Kabel-TV -1 264 -1 400

Förvaltningsadministration -8 616 -8 958

Bevakning -1 276 -1 171

Snöröjning -765 -2 333

summa driftkostnader -135 800 -148 460

Hyreskostnad för inhyrda bostäder -4 368 -3 585

summa driftkostnader inkl inhyrda bostäder -140 169 -152 045

Framtida tomträttsavgälder som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara tomträttsavtal:

Förfaller till betalning inom ett år -4 678 -5 008

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år -12 805 -14 973

Förfaller till betalning senare än fem år -12 627 -15 138

-30 110 -35 118

Under perioden kostnadsförda tomträttsavgälder -5 008 -4 753

Byggnader -40 111 -42 840

Markanläggningar -30 -30

Bostads-/underhållslånepost – -13 992

Maskiner och inventarer -829 -1 069

Datasystem -360 -499

summa avskrivningar -41 330 -58 430
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Not 9

Not 10

Not 11

admiNistratioNs- ocH FörsäljNiNgskostNader 2014 2013

ersättNiNg till revisorer 2014 2013

skatt 2014 2013

Företagsgemensamma kostnader -4 342 -4 180

Försäljning -10 012 -9 747

IT-samordning -6 776 -5 328

Övrig administration -19 758 -18 079

summa administrations- och försäljningskostnader -40 887 -37 334

Arvode och kostnadsersättning till revisionsföretag
Revisionsuppdrag, Öhrlings PWC -187 -185

Revisionsuppdrag, förtroendevalda revisorer -7 -14

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag, Öhrlings PWC -213 -114

Skatterådgivning, Öhrlings PWC 4 -23

summa ersättning till revisorer -403 -336

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 21 238 14 400

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden 
är olika. Den temporära skillnad som redovisas ovan är hänförlig till investeringar i byggnader vilka kostnads-
förts vid inkomsttaxeringen samt tillämpning av olika avskrivningsprocent bokföringsmässigt och skattemässigt.

Årets skatt
Redovisat resultat före skatt 38 066 11 984

   

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %) -8 375 -2 636

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 2 -20

Skatteeffekt av återlagda bokföringsmässiga avskrivningar byggnader -8 824 -9 425

Skatteeffekt av skattemässigt avdragsgilla avskrivningar byggnader 15 884 11 151

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond – -7

Skattekostnad, före underskottsavdrag -1 313 -937

Skatteeffekt av nyttjat underskottsavdrag 1 313 937

summa aktuell skatt 0 0

Skatteeffekt på skillnad mellan bokfört och skattemässigt  
värde fastigheter

-6 838 3 509

summa uppskjuten skatt -6 838 3 509

 

Kvarvarande underskottsavdrag är beräknade till 3 953 kSEK.
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Not 12

Not 14

Not 13

datasystem 2014 2013

mark 2014 2013

byggNader 2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 177 5 177

Nyanskaffningar 1 658 –

6 835 5 177

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -4 652 -4 152

Årets avskrivning enligt plan -360 -500

-5 012 -4 652

bokfört restvärde vid årets slut 1 823 525

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 83 410 83 410

bokfört restvärde vid årets slut 83 410 83 410

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 695 833 1 563 337

Omklassificering från pågående nyanläggning 40 668 133 220

Avyttringar och utrangeringar -6 410 -724

1 730 091 1 695 833

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -555 020 -512 604

Årets avskrivning enligt plan -40 111 -42 840

Avyttringar och utrangeringar 6 410 422

-588 721 -555 022

bokfört restvärde vid årets slut 1 141 370 1 140 812
      
      
Med utgångspunkt från aktuella taxeringsvärden samt resultatet av en extern värdering av ca 60 % av beståndet 
bedömer vi det samlade marknadsvärdet på stiftelsens fastigheter på balansdagen till ca 5 miljarder SEK.
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Not 15

Not 16

Not 17

markaNläggNiNgar 2014 2013

maskiNer 2014 2013

iNveNtarier 2014 2013

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 594 594

594 594

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -527 -497

Årets avskrivning enligt plan -30 -30

-557 -527

bokfört restvärde vid årets slut 38 67

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 441 441

441 441

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -441 -441

-441 -441

bokfört restvärde vid årets slut 0 0

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 15 376 14 271

Nyanskaffningar 580 1 105

Avyttringar och utrangeringar -564 –

15 393 15 376

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -13 490 -12 421

Avyttringar och utrangeringar 564 –

Årets avskrivning enligt plan -829 -1 069

-13 756 -13 490

bokfört restvärde vid årets slut 1 637 1 886
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Not 18

Not 20

Not 21

Not 19

PÅgÅeNde NyaNläggNiNgar samt om- ocH tillbyggNad 2014 2013

lÅNgFristiga värdePaPPersiNNeHav 2014 2013

aNdra lÅNgFristiga FordriNgar 2014 2013

bostads-/uNderHÅllslÅNePost 2014 2013

Vid årets början 15 943 72 086

Nyanskaffningar 43 604 77 077

Omklassificering till byggnad -40 668 -133 220

vid årets slut 18 879 15 943

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – 32 541

Avyttringar och utrangeringar – -32 541

–  -

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början – -18 549

Årets avskrivning enligt plan – -976

Avyttringar och utrangeringar – 19 525

–  -

bokfört restvärde vid årets slut –  –

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 40 40

vid årets slut 40 40

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 381 413

Tillkommande fordringar 2 –

Reglerade fordringar -16 -32

vid årets slut 367 381
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Not 22

Not 26

Not 25

Not 24

Not 23

Förutbetalda kostNader ocH uPPluPNa iNtäkter 2014 2013

PeriodiseriNgsFoNder 2014 2013

eget kaPital

kassa ocH baNk

kortFristiga PlaceriNgar

Förutbetalda hyresutgifter 1 092 936

Övriga upplupna intäkter 5 230 1 453

Förutbetalda försäkringspremier 1 393 374

Övriga förutbetalda kostnader 3 641 2 404

vid årets slut 11 357 5 167

Periodiseringfond, avsatt vid taxering 2008 – 2 982

Återföring av periodiseringsfond – -2 982

vid årets slut – –

En outnyttjad checkräkningskredit om 5 MSEK (5) finns.

Kortfristiga placeringar avser 90 dagars fastränteplaceringar hos bank.

grundfond reservfond
balanserat resultat  

/ årets resultat

Vid årets början 8 580 71 162 99 005

Årets resultat – – 31 228

vid årets slut 8 580 71 162 130 233
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Not 28

Not 29

verkligt värde PÅ derivatiNstrumeNt  
som aNväNds För säkriNgsäNdamÅl 2014 2013

uPPluPNa kostNader ocH Förutbetalda iNtäkter 2014 2013

verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:

Kontrakt med negativa verkliga värden:

Ränteswappar 61 883 28 096

Förskottsbetalda hyresintäkter 26 247 23 024

Upplupna semesterlöner 2 489 2 816

Upplupna löne- och pensionskostnader 2 071 –

Upplupna utgiftsräntor 3 959 4 378

Upplupna taxebundna kostnader 8 125 12 063

Upplupna driftkostnader 298 3 445

Upplupna projekt-och underhållskostnader 4 512 4 395

Övriga poster 1 029 630

vid årets slut 48 730 50 751

Not 27 lÅNgFristiga skulder 2014 2013

Skulder till kreditinstitut 
Förfaller till betalning inom ett år 198 799 153 575

Förfaller till betalning mellan ett och fem år 669 494 715 164

Förfaller till betalning senare än fem år 127 635 127 635

995 928 996 374

En betydande andel lån löper för närvarande med korta löptider för att erhålla lägre räntekostnad. Derivatinstru-
ment används i säkringssyfte för att uppnå önskad räntebindning i låneportföljen. Fastighetsfinansieringen är 
dock av långsiktig natur. Med anledning av detta betraktas även fastighetslån som förfaller till betalning inom ett 
år som långfristiga då de kommer omsättas löpande för en senare slutlig betalning. Ett ränte- och amorterings-
fritt lån på 500 kSEK löper på obestämd tid så länge stiftelsen nyttjar fastigheten till studentboende.
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revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
org.nr 802003-2887     

rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftel-
sen Stockholms Studentbostäder för år 2014. Stiftel-
sens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 6-27. 

styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn 
innebär detta att denna utfört revisionen enligt Inter-
national Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade 
revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför 
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen. 

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

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.

till styrelseN i stiFtelseN stockHolms studeNtbostäder org.Nr 802003-2887

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för Stiftelsen Stockholms Student-
bostäder för år 2014.

styrelsens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och 
stiftelseförordnandet.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,  
års redo visningslagen eller stiftelseförordnandet.

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

uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna eller 
verkställande direktören inte handlat i strid med 
stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelse-
förordnandet.

Stockholm den 23 april 2015

Ulf Westerberg 
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Anna Edlund 
Av Stockholms stad utsedd revisor

Jens Andersson
Av SSCO:s studentråd utsedd revisor
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Fastighets  
beteckning Område Produktionsår

Bokfört värde
inkl mark & mark-

anläggning 2014, ksek 4)
Taxeringsvärde
(tax 2013), ksek 4)

Apeln 13 1) Apeln ca 1763/1984 2) 9 321 95 000

Atlas 3 1) Lucidor ca 1700/1966 2) 1 511 30 476

Duvslaget 2 Frösunda 1999 35 534 39 362

Filosofen 2-9, Fysikern 1 Lappkärrsberget 1968-69/2000 232 543 1 356 600

Furiren 2 Strix 1963 13 086 127 063

Generalen 1 Pax 1970/2004 3) 86 556 201 267

Kandidaten 2-4 Kungshamra 1966/2004 3) 215 881 745 542

Kattrumpstullen 4 1) Roslagstull 1964 1 481 63 000

Klokryparen 6 Hammarby 1966 5 688 15 800

Kurland 19 1) Kurland 1859/1991 31 364 45 500

Kölnan 15 1) Embla 2007 140 189 255 611

Körsbärsbladet 3 1) Nyponet 1957/80 2) 13 517 140 258

Körsbärsbladet 4 1) Domus 1953/75 2) 4 855 99 200

Lissabon 2 Hugin & Munin 1963/82 2)/96 2) 18 312 160 000

Medicinaren 10 Medicinaren 1973 63 688 78 782

Rio 7 Fyrtalet 1965 10 702 73 000

Roslagsbanan 18 1) Forum 1969 40 248 231 000

Sicklaön 344:1 Balder 1970 15 226 30 600

Skålen 22 1) Idun 1969/2000 3) 166 818 343 600

Svea Artilleri 9 1) Mjölner 1992 32 108 112 000

Tussilagon 1 Freja 2004 22 976 24 800

Väbeln 3 Jerum 1961 55 853 275 600

Vätan 21 1) Vätan 1984 7 360 35 600

total 1 224 818 4 579 661
    
1) Tomträtt   
2) Ombyggnadsår   
3) Tillbyggnadsår
4) Se not 13 avseende bedömt marknadsvärde

sammanställning av bokförda värden  
respektive taxeringsvärden
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Nyckeltal

se def. 2014 2013 2012 2011 2010

LÖNSAMHET
Direktavkastning, % 1 9,4 8,5 7,5 7,2 7,0

Driftnettoöverskottsmarginal, % 2 29,8 28,1 23,7 23,7 23,3

RISKBEDÖMNING
Vakansgrad, % 3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6

Omflyttningsgrad, % 4 43 49 46 43 41

Räntetäckningsgrad, ggr 5 3,20 2,82 2,36 2,43 2,30

KAPITAL OCH FINANSIERING
Likviditet, % 6 77,6 34,9 19,2 33,1 36,1

Synligt eget kapital SEK/m2 7 852 731 664 629 589

Synlig soliditet, % 8 15,8 14,1 13,2 12,8 11,8

Fastighetslån SEK/m2 9 4 043 4 072 3 931 3 879 4 011

Kapitalkostnader exkl räntebidrag SEK/m2 10 147 151 148 142 146

Kapitalkostnader inkl räntebidrag SEK/m2 11 147 151 148 140 140

FÖRVALTNING
Driftnetto SEK/m2 12 634 578 482 466 442

Underhållsgrad, % 13 23,2 23,2 27,6 27,2 25,1

Underhåll och reparationer SEK/m2 14 365 353 404 389 347

Administrationskostnad SEK/m2 15 166 153 135 127 120

Fastighetsskötsel SEK/m2 16 152 141 131 123 119

Antal bostäder/anställd 17 136 137 138 138 138

KUND
NKI (nöjd-kund-index) 18 3,96 4,00 4,00 4,00 3,86

Hyresgäster ≤ 25 år, % 19 34 41 41 38 35

PERSONAL
Personalomsättning, % 20 17,2 10,3 6,9 14,0 5,3

Sjukfrånvaro, % 21 3,5 3,4 2,6 1,8 3,1

NMI (nöjd-medarbetar-index) 22 – – – – 4,18

MMI (motiverad-medarbetar-index) 23 68 – 73 – –

FASTIGHETSUPPGIFTER
Bostadshyror SEK/m2, 24 1 485 1 453 1 401 1 372 1 326

Lokalhyror SEK/m2 25 1 414 1 291 1 326 1 241 1 165

Byggnader bokfört värde SEK/m2 26 4 634 4 662 4 271 4 339 4 283

2013 och 2014 enligt K3. År 2010–2012 är beräknade enligt tidigare principer. 



31 

1) direktavkastning, % 
Fastigheternas samlade driftnetto med avdrag för 
administra tionskostnader i förhållande till bokfört värde 
på fastigheterna på balansdagen. 

2) driftnettoöverskottsmarginal, %
Rörelseresultatet med återläggning av avskrivningarna 
i förhållande till totala intäkterna. Nyckeltalet visar hur 
stort överskott verksamheten genererar i förhållande 
till intäkterna. 

3) vakansgrad, %
Hyresvärdet på under året outhyrda objekt i förhållande 
till totala årshyran. Vakansgraden visar hur stor kostna-
den för uthyrningsbara objekt har varit i proportion till 
den intäkt alla objekt genererar vid full uthyrning.

4) Omflyttningsgrad, %
Antal omflyttningar i beståndet i förhållande till antal 
bostäder. Detta är ett mått på hur stor andel av bostä-
derna som bytt hyresgäst under året.

5) räntetäckningsgrad, ggr 
Rörelseresultat exklusive avskrivningar plus finansiella 
intäkter i förhållande till finansiella kostnader. Nyckel-
talet visar hur mycket resultatet kan sjunka utan att 
räntebetalningarna är i fara.

6) likviditet, %
Omsättningstillgångarnas värde i förhållande till de 
kortfristiga skulderna, det vill säga storleken på de 
tillgångar som kan omvandlas till likvida medel för att 
betala de skulder som förfaller inom ett år. Detta är ett 
mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt.

7) synligt eget kapital sek/m2

Det synliga egna kapitalet vid en bokföringsmässig 
beräkning av tillgångar och skulder.

8) synlig soliditet, %
Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen 
på balansdagen. Visar hur stor del av de bokförda tillgång-
arna som är finansierat med eget kapital. Här redovisas 
inte den justerade soliditeten, det vill säga det egna  
kapitalet i förhållande till fastigheternas verkliga värde.

9) Fastighetslån sek/m2

Främmande kapital, det vill säga lån från kreditinstitut.

10) kapitalkostnader exkl räntebidrag sek/m2

Räntekostnader för lånat kapital exklusive statligt 
räntebidrag.

11) kapitalkostnader inkl räntebidrag sek/m2

Räntekostnader för lånat kapital inklusive statligt  
ränte bidrag.

12) driftnetto sek/m2

Rörelsens intäkter minus kostnader för drift, underhåll, 
tomträtt och fastighetsskatt. Visar resultatet från verk-
samheten som ska bära kostnader för administration 
och finansiering samt avkastning på eget kapital.

13) underhållsgrad, %
Kostnader för underhåll och reparationer i förhållande 
till omsättningen. Visar hur stor del av intäkterna som 
används för att hålla fastigheterna i god kondition.

14) underhåll och reparationer sek/m2

Kostnadsförda underhålls- och reparationsåtgärder  
per m2 för att upprätthålla fastighetsbeståndets kvalitet.

15) administrationskostnad sek/m2

Administrativa kostnader per m2 i den löpande 
verksam heten.

16) Fastighetsskötsel sek/m2

Kostnader för fastighetsskötsel per m2 i den löpande 
verksamheten.

17) antal bostäder/anställd
Nyckeltalet visar hur många bostäder företaget för-
valtar per anställd, det vill säga antalet bostäder den 
31 december 2014 genom det genomsnittliga antalet 
anställda.

18) Nki (nöjd-kund-index)
Hur hyresgästerna upplever sitt boende hos SSSB. Tas 
fram genom en årlig enkätundersökning. Betygsskalan 
är femgradig, där fem är högsta betyg.

19) Hyresgäster ≤ 25 år, %
Andelen förstahandskontraktsinnehavare som är 25 år 
eller yngre.

20) Personalomsättning, %
Andel anställda som slutat under året.

21) sjukfrånvaro, %
Andel kort- och långtidssjuka under året. Föräldraledighet 
och vård av barn ingår ej.

22) Nmi (nöjd-medarbetar-index)
Medarbetarnas attityd och inställning till sin arbetssitua-
tion på företaget. Tas fram genom en enkätundersökning 
som genomförs vartannat år och ersätts av MMI nedan. 
Betygsskalan är femgradig, där fem är högsta betyg.

23) mmi (motiverad-medarbetar-index)
Medarbetarnas attityd och inställning till sin arbets situa-
tion på företaget. Tas fram genom en enkätundersökning 
som genomförs vartannat år och ersätter NMI ovan. 
Betygs skalan är procentuell, där 100 är högsta betyg.

24) bostadshyror sek/m2

Hyresintäkter per m2 för bostäder i det egna beståndet.

25) lokalhyror sek/m2

Hyresintäkter per m2 för lokaler exklusive parkerings-
platser och garage.

26) byggnader bokfört värde sek/m2

Byggnadernas anskaffningsvärde per m2 minus avskriv-
ningar och eventuella nedskrivningar.
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Fastighetsförteckning
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STOCKHOLM
Apeln 13  2 Apeln – 1 3 10 9 – 23 1 520 1 591 3 111

Atlas 3  2 Lucidor 28 – – 7 – – 35 1 189 161 1 350

Filosofen 2-9, Fysikern 1 Lappkärrsberget 1 618 322 6 45 103 111 2 205 65 866 3 286 69 151

Kattrumpstullen 4  2 Roslagstull 116 - – 1 – – 117 2 645 – 2 645

Klokryparen 6  2 Hammarby 29 2 – 1 1 2 35 987 – 987

Kurland 19  2 Kurland 1, 2, 3 43 - 25 2 – – 70 2 164 142 2 306

Kölnan 15  2 Embla - 178 – 82 5 – 265 9 082 154 9 236

Körsbärsbladet 3  2 Nyponet - 8 – 120 17 – 145 6 070 524 6 594

Körsbärsbladet 4  2 Domus - 60 1 51 – – 112 3 667 1 474 5 141

Lissabon 2 Hugin & Munin 8 75 – 76 – – 159 6 407 5 6 412

Rio 7 Fyrtalet 117 - – 3 2 – 122 3 074 – 3 074

Roslagsbanan 18  2 Forum 290 8 3 22 2 – 325 8 660 533 9 193

Skålen 22  2 Idun - 571 – 5 2 – 578 11 323 3 086 14 409

Svea Artilleri 9  2 Mjölner - 15 27 42 – – 84 4 319 – 4 319

Väbeln 3 Jerum 362 13 – 69 1 – 445 11 673 2 473 14 146

Vätan 21  2 Vätan - 37 – 5 – – 42 1 423 – 1 423

NACKA
Sicklaön 344:1 Balder 60 32 – 1 1 – 94 2 550 – 2 550

Sicklaön 83:3 + 83:32  3 Frigg Sickla - 254 – – – – 254 5 770 – 5 770

TÄBY
Tussilagon 1 Freja - 60 – – – – 60 1 372 – 1 372

SOLNA
Duvslaget 2 Frösunda – 94 – – – – 94 2 070 40 2 110

Furiren 2 Strix 228 – 6 23 38 – 295 8 310 – 8 310

Generalen 1 Pax 360 151 – 23 1 – 535 12 879 – 12 879

Kandidaten 2, 3, 4 Kungshamra 576 471 – 65 258 – 1 370 43 900 259 44 159

HUDDINGE
Medicinaren 10 Medicinaren 20 148 – 129 – 14 311 11 197 – 11 197

summa egna fastigheter och tomträtter 3 855 2 500 71 782 440 127 7 775 228 117 13 727 241 844

INHYRDA BOSTÄDER
Stockholm
Moduler  
(Lappkärrsberget)

– 24 – – – – 24 494 – 494

Tanto – 24 – – – – 24 564 – 564

Marieberg – 17 – 48 – – 65 1 926 – 1 926

summa inhyrda bostäder 0 65 0 48 0 0 113 2 984 0 2 984

summa fastigheter totalt 3 855 2 565 71 830 440 127 7 888 231 101 13 727 244 828

1 Avser BOA + Gemensam area studentrum. 2 Tomträtt. 3 Arrende.
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Körsbärsvägen 2, 
Box 19608, 104 32 STOCKHOLM 

Tel: 08-458 10 00 • Fax: 08-458 10 99 
information@sssb.se 

sssb.se


