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Året i korthet

SBC är ett ledande kunskaps- och tjänsteföretag för bostadsrätt.
Med mer än 80-årig erfarenhet av bostadsrätt erbjuder SBC Sveriges
bostadsrättsföreningar kvalificerade tjänster för ett framtida värdebyggande och projektutvecklar nya bostäder i attraktiva lägen med
boendekoncept för alla skeden i livet. SBC har sju kontor runt om i
landet med drygt 230 medarbetare.

Året i korthet
27 februari 2006 har aktien utvecklats från en kurs på 85 kr
till 166 kr vid årsskiftet 2006/2007. På årsdagen 27 februari
2007 nådde kursen 203 kr.

• Intäkterna för helåret uppgick till 391,5 MSEK, en ökning
med 32,9 % i jämförelse med 2005 års intäkt 294,5 MSEK.
• Rörelseresultatet för 2006 ökade med 45,7 % till 75,6
(51,9) MSEK.

• Föreslagen utdelning 4,50 (3,00) kr per aktie.
• SBC har under första kvartalet 2007 tillträtt två bolag med
fastigheter i Göteborgsområdet. SBC projektutvecklar och
planerar att bygga ca 350 bostadsrätter i dessa projekt.
Totalinvesteringarna för blivande bostadsrättsföreningar
beräknas till ca 1 170 MSEK.

• Rörelsemarginalen uppgick till 19,3 (17,6) %.
• Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till
17,8 (6,3) MSEK.
• Soliditeten uppgick till 70,1 (61,0) %.

• Försäljning av andelarna i Svea Artilleri 18 Ekonomisk förening, Östermalm i Stockholm, har skett i februari 2007 med
en vinst av 15 MSEK.

• Resultat per aktie uppgick till 13,22 (10,14) kr.
• Sedan introduktionen på handelsplatsen Aktietorget
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Detta är SBC

Den nischade bostadsrättsexperten
satsning på fastighets- och projektutveckling för byggande av
bostadsrätter. Utveckling av bostadsrättens form inom SBC
innebär att vi i dag kan erbjuda våra kunder tre olika boendekoncept: ungdoms-, kvalitets- respektive trygghetsbostäder.

SBC är en av de stora aktörerna på den svenska marknaden
som både bygger bostadsrätter och erbjuder tjänster till
bostadsrättsföreningar.
SBCs resa startade 1921, som en ekonomisk förening, i syfte
att främja bostadsrättsformen, initalt via gemensamma inköp
av kol och olja. Föreningens affärsverksamhet bolagiserades år
2000 och knoppades av som en fristående koncern 2005.
Sedan drygt ett år tillbaka är SBC noterat på Aktietorget.

För att skapa efterfrågan på bostadsrätter och möjliggöra för
privatpersoner att äga sitt boende tillhandahåller SBC, i samarbete med Handelsbanken, olika bosparalternativ.
Geografisk marknad
Den del av SBC som säljer förvaltningstjänster är indelad i sju
regioner, med resultatansvariga regionchefer. Våra sju kontor är
belägna i huvudorterna i respektive region, från Sundsvall i
norr till Malmö i söder. Övriga kontor finns i Uppsala, Västerås,
Göteborg och Stockholm (2 st).

Affärsområden
Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Projektutveckling och Förvaltning. Våra medarbetare inom förvaltningsområdet är specialister på att hjälpa bostadsrättsföreningar
med ekonomisk och byggnadsteknisk förvaltning samt projektoch byggledning för renoverings- och ombyggnadsarbeten.
Våra skickliga jurister assisterar kunderna med kvalificerad
juridisk rådgivning. För ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, där SBC sedan många år är en ledande aktör, samarbetar
juristerna med våra ekonomer.

Projektutvecklingsverksamheten har huvudfokus på attraktiva
lägen i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö, varför denna verksamhet idag bedrivs med utgångspunkt från dessa orter.
Vår nordligast belägna kund finns i Abisko och längst i söder

Affärsområdet Projektutveckling förädlar fastigheter genom
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Detta är SBC

framkant när det gäller aktuella kunskaper om förändringar i
omvärlden som påverkar bostadsrättsföreningarna och den
enskilde bostadsrättshavaren. Detta möjliggör för oss att även
arbeta proaktivt med våra kunder både när det gäller arbete i
föreningar och vid byggandet av nya bostadsrätter.

har vi kunder i Trelleborg och Ystad. Merparten av våra kunder finns i dag i Storstockholms-området.
Styrkefaktorer
SBCs samlade kompetens om boendeformen bostadsrätt och
därtill relaterade frågor är det som ska möjliggöra ett långsiktigt värdeskapande för våra kunder och i förlängningen även
för våra ägare.

HELHETSSYN. Vår samlade kompetens inom SBC möjliggör för
oss att hjälpa våra bostadsrättsföreningskunder med alla
väsentliga behov, oavsett om det gäller upphandling av vindsinredningar, förberedelser inför årsstämmor, genomgång av
nästa års budget, upprättande av underhållsplaner eller projektering och uppförande av hela fastigheter.

FOKUS PÅ BOSTADSRÄTT. Våra medarbetare är specialister på
bostadsrätt, oavsett om de är ekonomer, jurister, byggnadsingenjörer eller byggnadstekniker av annat slag. SBCs målmedvetna satsning på bostadsrätt medför att vi ständigt ska ligga i
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VD har ordet

2006 blev resultatmässigt ett bra år för SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Bostadsrätten som boendeform har medvind och efterfrågan på våra tjänster och
bostäder har varit fortsatt god.

Affärsmannaskap och kompetenta
medarbetare är vårt fokus 2007
Detta ökar marknaden för båda affärsområdena inom SBC.

Ett bra år för SBC
Koncernens intäkter, rörelseresultat samt resultat efter finansnetto är det högsta sedan bolaget bildades år 2000. Koncernens
intäkter ökade med 97 MSEK, vilket motsvarar 33 procent.
Intäkterna från förvaltningstjänster har tidigare svarat för den
största delen av omsättningen, men för 2006 är intäkterna
från affärsområdena Projektutveckling och Förvaltning jämnstora. Koncernens rörelseresultat om drygt 75 MSEK motsvarar
en marginal om ca 19 procent, vilket är en ökning mot 2005.

PRISTRENDER. Prisutvecklingen på bostadsrätter i de tre storstadslänen har varit god under 2006 och bedöms vara fortsatt
så under 2007, dock med viss avmattning, framför allt i
Göteborg. Förvaltningstjänster är utsatta för en hårdnande
prispress. För att möta denna behöver vi arbeta än mer aktivt
med att strömlinjeforma de stora transaktionsvolymerna, framför allt avseende ekonomitjänster, samt öka tjänsteinnehållet
och paketeringen av samtliga förvaltningstjänster.

Affärsområdet Projektutveckling svarar för intäktsökningen och
rörelseresultatförbättringen. Resultatet från Projektutveckling
visar att SBC är skickliga på att identifiera potentiella nybyggnadsprojekt och sedan förverkliga dessa med god lönsamhet.
Intäkterna från affärsområdet Förvaltning har stagnerat framför
allt på grund av att det överskott som genereras från redovisningsmedel har minskat. Rörelseresultatet från affärsområdet
är fortsatt positivt, med drygt 26 MSEK, men väsentligt sämre
än 2005, dels på grund av lägre intäkter av redovisningsmedel
och dels på grund av högre personalkostnader.

VÄSENTLIG ANDEL AV ÄGARENS PRIVATEKONOMI. Bostadsrättens andel av dess ägares förmögenhet är stigande. För att
säkerställa andelens värde blir det allt viktigare för den enskilde
att förvaltningen av föreningen sköts professionellt och att
nyproducerade lägenheter håller utlovad kvalitet. Eftersom vi
vet vad en klok och kostnadseffektiv förvaltning handlar om
och värdet därav för förening och boende, bygger vi in den
kunskapen även när vi utvecklar nya bostadsprojekt.
ÖKAD KOMPLEXITET. Rollen för styrelsen i en bostadsrättsförening bli mer och mer komplex. Idag ska en styrelse kunna
hantera allt från förväntade underhållskostnader om fem år,
upprättande av årsbokslut, krav från myndigheter såsom inbetalning av skatter och energideklarationer, medlemmar som
inte betalar hyran, ombyggnad av råvindar, likviditetshantering
och placering, åtgärder vid legionella i dricksvattnet till snöröjning. Utöver detta så har många människor i dag en pressad
tillvaro och det är färre och färre som engagerar sig i föreningsarbete. För att möta kundens behov av en mängd olika
kompetenser har vi samlat dessa under SBCs tak och varumärke.

Noteringen på Aktietorget en framgång
SBCs första år som noterat bolag på Aktietorget har varit en
framgång. Kursutvecklingen har under de första tolv månaderna från noteringen ökat från 85 kr till 203 kr, vilket motsvarar
ett börsvärde på 1 056 MSEK. Bolaget noterades den 27
februari 2006 i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och expansion. Diskussion pågår om notering ska ske av
SBC på annan nordisk börs.
SBC och omvärlden
FLER BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Den senaste tidens regeringsbeslut främjar byggandet av fler bostadsrätter och underlättar ombildandet av hyreshus till bostadsrättsföreningar, vilket
kan förväntas medföra att fler bostadsrättföreningar skapas.

NYA BOENDEKONCEPT EFTERFRÅGAS. Det är brist på specialanpassat boende för äldre – där man kan få viss service även
om man fortfarande klarar sig i stort sett själv. Det är också
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VD har ordet
byggstart tills prisbilden är mer gynnsam. Resultatet från projektutveckling varierar betydligt över tiden, både på kort och
lång sikt, beroende på när byggandet kan starta. Planeringen
av när byggstart kan ske är komplicerat bland annat på grund
av de myndighetsbeslut som krävs, till exempel godkännande
av detaljplan. Ett sätt att minska variationerna över tiden kan
vara att öka projektvolymen. Väsentliga grunder för att säkerställa resultatet inom affärsområdet Projektutveckling är projektledning och markförvärv. Medarbetare med god kompetens
som kontinuerligt vidareutvecklas samt relevanta kalkyl- och
uppföljningsmodeller är några viktiga faktorer för att säkerställa
verksamheten.

stor efterfrågan på kostnadseffektiva bostäder för ungdomar.
Nettoinflyttning till Storstockholm är den största sen slutet av
1960-talet. Konceptutveckling, det vill säga utveckling av boendekoncept för olika skeden i livet, kombinerat med byggande i
attraktiva områden, är en given framgångsfaktor för SBC.
HOT OCH RISKER. Hot och risker i SBCs omvärld existerar och
kommer alltid att så göra. En allmän nedgång i den svenska
ekonomin, en kraftig ökning av räntenivåer eller andra faktorer
kan medföra fallande bostadspriser med ökade risker i SBCs
nybyggnadsprojekt. En fortsatt god ekonomi kan å andra sidan
medföra att tillgången på produktionsresurser blir knapp och
att kostnaderna stiger. En fortsatt prispress kombinerat med
stigande lönekostnader, i samhället, är några av de större riskerna för affärsområdet Förvaltning.

SBC har idag planerad produktion av cirka 2 000 bostadsrätter
fram till 2011. Vår andel av byggandet av bostadsrätter är i
dag anpassat balanserad och det finns goda möjligheter för
SBC att expandera med fortsatt fokus på byggande av bostadsrätter i attraktiva områden, i syfte att öka intäktsmöjligheter
och minska riskexponering.

Affärsmodellen och utmaningar
SBCs affärsområde Förvaltning har idag drygt 10 procent av
den totala marknaden för ekonomiska förvaltningstjänster och
lägre marknadsandel för övriga förvaltningsuppdrag. Våra konkurrenter återfinns både bland mindre lokala aktörer med
begränsat tjänsteutbud och bland de stora företagen, vilka
även arbetar med förvaltning av hyresfastigheter. SBC har idag
förvaltningsavtal med fler än 2 000 bostadsrättsföreningar.

Framåt
SBCs verksamhet och medarbetare är inne i en process som
startade med omställning från ekonomisk förening till affärsdrivande bolag och vidare till noterat bolag. En resa som påbörjades långt innan jag tillträdde som VD. Att kliva på ett nytt
bolag som ny i branchen är naturligtvis en utmaning, men duktiga medarbetare och goda utsikter för bostadsrättsbranschen
ska förhoppningsvis vara en hjälp på vägen. SBC har ett bra år
bakom sig och det kommer att kräva vilja och energi att fortsätta resan i syfte att nå fortsatt god uthållig lönsamhet.

Vi ska uppfattas som den nischade bostadsrättsspecialisten
som levererar kvalitet, där föreningen och dess medlemmar
kan få den hjälp de behöver. Resultatet från förvaltningsverksamheten bör kunna vara relativt stabilt över tiden, både över
året och mellan åren. För att förbättra den långsiktiga lönsamheten från förvaltningstjänsterna bedömer jag att vi behöver
öka tjänsteinnehållet, lägga mindre tid och kostnader på basproduktionen av de stora transaktionsvolymerna samt förbättra
vår tjänstepaketering, det vill säga tydliggöra vårt erbjudande
till kunderna. Vi ska ”vässa” hanteringen av basproduktionen
med systemstöd, till exempel elektronisk fakturahantering, och
annat som minskar hanteringskostnaderna.

Våra viktigaste utmaningar framöver är att skapa en ökad dialog med våra kunder, mer kostnadseffektiva flöden i den ekonomiska förvaltningen, öka affärsmannaskapet, ständigt kompetensutveckla våra medarbetare samt vidareutveckling av projektverksamheten. På längre sikt är det önskvärt att jämna ut
variationerna i resultatet, över året och mellan åren.

SBC har idag många kompetenta och engagerade medarbetare.
Detta ska vi värna om. Vi behöver förstärka vår syn på oss
medarbetare som konsulter och affärskvinnor/affärsmän. För
att utveckla våra tjänster och paketeringen av dessa behöver vi
förbättra vår dialog med kunder och potentiella kunder om
deras behov idag och framöver.

Jag ser goda möjligheter att fortsätta att utveckla SBC till att
bli en än starkare aktör på bostadsrättsmarknaden. Ytterligare
en av nyckelfaktorerna till att lyckas med detta är att medarbetarna känner delaktighet i verksamheten samt delar SBCs strategier, varför detta blir en av mina utmaningar tillsammans
med ledningen.

Bland konkurrenterna inom affärsområdet Projektutveckling
återfinns lokala aktörer med god lokal kännedom och lokal förankring samt större företag med väsentligt större resurser. Vi
ska ha kompetens som de större byggbolagen, vara lika snabba
till beslut som våra lokala konkurrenter samt ha en finansiell
stabilitet.

Jag ser med spänning och tillförsikt fram emot att, tillsammans
med alla kunniga medarbetare, fortsätta utveckla SBC under
2007 som uppstickaren, den professionella bostadsrättsexperten,
som är mer i framkant än våra större konkurrenter, både när
det gäller förvaltningstjänster och skapandet av nya bostadsrätter.

Vår affärsmodell att inte starta byggproduktion innan minst
50 procent av lägenheterna är sålda ska bland annat minska
exponeringen av fallande försäljningspriser. SBCs finansiella
styrka har förbättrats, vilket även gör det möjligt att avvakta

Helena Skåntorp
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Affärsidé, vision, mål och strategi
och rådgivning, vilket är en styrka för oss och för våra kunder.
Det är av största vikt att vi har hög kvalitet i våra tjänster och
en sund dialog med våra kunder för att säkerställa att vi
anställda i SBC ständigt förmedlar kunskap om nyheter, som
påverkar våra kunder.

Inom SBC pågår ett arbete med att engagera samtliga medarbetare i att skapa en gemensamt ägd värdegrund och målbild i
syfte att vidareutveckla vår roll som viktig värdeskapande part
till våra kunder. En del av detta arbete innefattar en översyn av
SBCs strategier och mål, i samarbete med bolagets styrelse och
ledning. En ettårig affärsplan med rullande treårsperspektiv
ska, som ett resultat av detta arbete, vara klar under hösten
2007 och de där uppsatta målen kommer sedan att följas upp
löpande. Mål och strategier kommer därefter uppdateras årligen gemensamt av styrelse, ledning och medarbetare.

SBC är mycket beroende av att våra kunder möts av kompetenta medarbetare som trivs och utvecklas med sitt arbete. I
syfte att uppnå detta bedriver vi ett aktivt personalarbete innefattande årliga medarbetarsamtal, där ett moment är att
identifiera vilka kompetensbehov varje individ har för att sedan
säkerställa att detta tillgodoses.

Vi arbetar utifrån kärnvärden att ge våra kunder professionell
service och trygghet i att vi har kvalificerad sakkunskap att
erbjuda. Vidare ska vi ständigt ha värdebyggande åt våra kunder som ett riktmärke i vårt arbete.

Inom SBC arbetar vi med mål på alla nivåer, alltifrån koncernnivå
till individuella mål för den enskilde medarbetaren. Vi kommer
fortsätta att arbeta med målstyrning, men se över vilka mål
som ska vara i fokus framgent. Samtliga medarbetare har möj-

SBC länkar samman bosparande, nyproduktion och förvaltning
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Affärsidé
I alla delar av bygg- och förvaltningskedjan ska vi skapa,
förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare.
SBC ska präglas av:
Professionell service
Kvalificerad sakkunskap
Värdebyggande
Vision
Vi ska uppfattas som ledande inom bostadsrätt.
Mission
Vi ska ge fler möjlighet att äga sin bostad och vi ska stärka den
eget ägda bostaden.

lighet att erhålla rörlig lön om överenskomna mål uppfylls.
Detta är en viktig del i att förankra målen i hela koncernen,
men också för att samtliga anställda ska få erkännande för den
enskildes bidrag till att skapa helhetens resultat.
Utdelningsmålet om att minst 30 procent av koncernens vinst
efter skatt ska delas ut till aktieägarna kvarstår för 2007.
SBC har valt att finnas på marknader som bedöms ha god
efterfrågan och tillväxt samt där konkurrenssituationen är
gynnsam. För att minska risken i projektutveckling och nyproduktion startar vi nybyggnationerna först när minst hälften av
lägenheterna är sålda.
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SBC är sedan 27 februari 2006 noterat på Aktietorget. En riktad nyemission gjordes 2005 till 25 kr.
Första avslut på Aktietorget var 85 kr. Till och med
räkenskapsårets utgång hade aktien stigit med 95,3
procent till 166 kronor.

SBC-aktien
för att uppnå 62,5 MSEK i emissionen och för att det totala
aktiekapitalet skulle öka med 25 MSEK.

Aktien handlas under namnet SBC på Aktietorget. Den sista
december 2006 uppgick aktiekapitalet i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB till 52 MSEK. Antalet aktier var
5 200 000. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman
och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar
och vinst.

Positiv utveckling
SBC-aktien har sedan introduktionen på handelsplatsen
Aktietorget utvecklats mycket positivt och gått från en kurs på
85 kr per aktie till en kurs vid årsskiftet 2006/2007 på 166 kr.
Detta innebär en kursökning på drygt 10 månader med 95,3
procent. Ökningen är en av de största under 2006 på de marknadsplatser i Sverige som omsätter aktier. Högsta betalkurs
under 2006 var den 10 maj med 172 kr.

Notering av aktien
Bakgrunden till noteringen var att underlätta bolagets fortsatta
utveckling och expansion. SBCs styrelse beslutade 2005 att
sprida aktieägandet i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
genom en riktad nyemission till medlemmarna i SBC ek för.
Erbjudandet bestod i att via nyemission bjuda in medlemmarna
att teckna aktier till ett pris av 25 kr per aktie trots ett högre
substansvärde på ca 39 kr. I det fall att emissionen inte fulltecknades skulle SBC ek för garantera emissionen genom köp
av resterande aktier.

Omsättningen under de 197 dagarna (27 februari-31 december 2006) var 2 032 002 aktier. Detta innebär att ca 10 314
aktier omsattes per dag. Omsättningen motsvarar att 39,1 procent av totala antalet aktier i SBC omsattes under 2006.
Aktieägare
SBC hade 2 268 aktieägare vid utgången av 2006. SBC ek för
är fortfarande största ägare med 2 029 900 aktier, vilket inne-

Intresset för teckning av aktier var stort men nådde inte fullt
upp till emissionsbeloppet. SBC ek för tecknade 343 900 aktier
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De 10 största ägarna i
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ) 2006-12-29

bär ett innehav på 39,04 procent av totala antalet aktier. Näst
störste ägare är SBC Stiftelseförvaltning AB med 12 procent.
Aktiekapital
SBCs aktiekapital uppgår till 52 MSEK fördelat på 5 200 000
aktier med ett kvotvärde på 10 kr per aktie. Alla aktier har lika
röstvärde och berättigar till lika andel av bolagets tillgångar
och vinster.

Antal Aktier

Innehav/andel (%)

2 029 900

39,04%

SBC STIFTELSEFÖRVALTNING AB

624 000

12,00%

CAPITAL CUBE AB

575 000

11,06%

DNB NOR BANK ASA

142 200

2,73%

HARALDSSON, HANS

100 000

1,92%

LÄNSFÖRSAKRINGAR
FASTIGHETSFOND

95 500

1,84%

BORGELIN, HANS

88 200

1,70%

CATELLA CASE

72 900

1,40%

SBC EK FOR

Utdelning
Bolagets utdelningspolicy bygger på, som det uttrycktes i inbjudan att teckna aktierna, ambitionen att föreslå en aktieutdelning på minst 30 procent av koncernens vinst efter skatt.
Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB föreslår årsstämman den 23 april 2007 att utdelningen för verksamhetsåret 2006 skall uppgå till 4,50 kr (3,00 kr) per aktie, motsvarande 23,4 (15,6) MSEK. Detta innebär att 34 procent av
koncernens vinst föreslås som utdelning.

AKTIE ANSVAR GRAAL

72 200

1,39%

CATELLA TRYGGHETSFOND

56 000

1,08%

3 855 900

74,16%

Summa de 10 största ägarna

Antal ägare 2006-12-29

Totalt: 2 268

Ägarförteckning – Fördelning i storleksklasser.
Totalt innehav per ägare.
SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ) 2006-12-29
Innehav

Antal aktieägare

Antal aktier

Innehav/andel (%)

1 753

357 905

6,88%

1 - 500
501 - 1000

332

248 405

4,78%

1001 - 2000

89

128 575

2,47%

2001 - 5000

56

172 115

3,31%

5001 - 10000

13

94 900

1,83%

10001 - 20000

8

127 800

2,46%

20001 - 50000

7

214 400

4,12%

50001 - 100000

6

484 800

9,32%

100001 - 500000

1

142 200

2,73%

500001 - 1000000

2

1 199 000

23,06%

1000001 - 5000000

1

2 029 900

39,04%

5000001 - 10000000

0

0

0,00%

0

0

0,00%

2 268

5 200 000

10000001 Summa 2006-12-29
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Bostadsrätten vinner terräng
Utvecklingen av bostadsefterfrågan är alltjämt stark och en
fortsatt stark utveckling väntas även de närmaste åren.
Ökningstakten i prisutvecklingen har mattats av, men sänkta
skatter, ökad sysselsättning och hushållens ekonomi tillsammans med att Riksbanken räknar med måttliga räntehöjningar,
bör ge goda förutsättningar för bostadsmarknaden år 2007
och 2008.

År 2005 var antalet lägenheter i flerbostadshus totalt
2 397 000, varav 28 procent bostadsrätt, 71 procent hyresrätt
och en procent annan upplåtelseform. Från år 1990 till år 2005
har andelen bostadsrätt ökat från 23 till 28 procent. Med den
nya regeringens uppmuntran till ombildning av hyresrätter till
bostadsrätter förväntas ytterligare ökning av andelen bostadsrätter de närmaste åren.

Hushållens konsumtionsutrymme för år 2006, efter att kostnader
för boendet räknats av, ökade i genomsnitt mest för samboende
under 65 år utan barn i bostadsrätt, därefter samboende under
65 år utan barn i egna hem och sedan samboende med barn i
egna hem, följt av samboende med barn i bostadsrätt. Allt fler
vill äga sin bostad och statistiken bekräftar också den ekonomiska fördelen. Andra uppskattade fördelar med bostadsrätt är
större rörlighet på bostadsmarknaden, att man sparar åt sig
själv, har inflytande på sitt boende och kontroll på boendekostnadsutvecklingen.

Antalet påbörjade bostadsrätter genom nyproduktion kommer
också att öka och särskilt byggandet av äldrebostäder. Statens
stöd och beskattningen av bostadssektorn har lagts om. Därför
blir det svårt att bygga hyresrätter på ett flertal orter framöver.
Boverket uppskattar för år 2006 att byggandet av bostadsrätter i hela landet uppgick till 13 000 lägenheter. På grund av
tidigarelagda byggstarter för att få räntebidrag, så kallade
Odellplattor, kommer år 2007 ca 2 500 bostadsrätter att produceras varav ca hälften återfinns i Stockholms stad. Tidigare-

12

Sbc_årsredovisning

07-04-16

17.34

Sida 13

Omvärld och marknad

flyttade danskar. En marginell ökning förväntas i Uppsala.
Mycket få lediga lägenheter finns för uthyrning i Stockholm,
Göteborg och Malmö.

läggningen av bostadsrätterna får inte någon reell effekt på
byggandet som helhet.
Flyttströmmar till storstäderna
Flyttströmmarna går åter till Storstockholm, nettoinflyttningen
är den största sedan slutet på 1960-talet. Inom riket flyttar
många till de tre storstadslänen och till Hallands län. I övriga
län sker en nettoutflyttning eller så råder det balans mellan inoch utflyttning. Ungdomskullarna beräknas öka de närmaste
åren och når sitt maximum år 2012.

God prognos för nyproduktion av bostadsrätter
Byggandet av bostadsrätter förutsätter bra lägen. Antalet
byggklara tomter i bra lägen är dock av naturliga skäl begränsat. Utdragen detaljplanehantering med där sammanhängande
överklagandeprocess innebär en tidsutdräkt på tre till fyra år
innan byggstart. God framförhållning i projektplaneringen är
en mycket viktig framgångsfaktor inom bostadssektorn.
Konkurrensen om mark för bostäder i bra lägen är knivskarp.

I Storstockholm och Stormalmö förväntas en starkare bostadsprisutveckling än i Storgöteborg. I Stormalmö föreligger förväntningar på en ökad inflyttning från Danmark. Bostädernas
bättre kvalitet och betydligt lägre priser och annan billigare
konsumtion gör svenska bostäder attraktiva i Malmö för in-

Under år 2006 påbörjades i Storstockholm nybyggnad av ca
5 000 bostadsrätter. Boverket bedömer att bostadsbyggandet i
Storstockholm för år 2007 kommer att vara i stort sett oför-
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“Allt fler vill äga sin bostad. Statistik bekräftar
den ekonomiska fördelen. Det stora intresset
för såväl ombildning av hyresrätt till bostadsrätt
som för köp av nyproducerade bostadsrätter
stärker andra uppskattade fördelar.”

storstadsregionerna, där efterfrågan är som störst. Genom att
aktivt och direkt arbeta med markförvärven för att så fort som
möjligt projektutveckla och avyttra nya bostadsrätter minimerar
vi långa och tunga investeringar. Genom vårt system med förtur
till bosparmedlemmar i SBC ek för finns också redan en krets
bostadssökande till våra lägenheter. Vi kan också vid markförvärv påvisa vårt intresse för att uppföra långsiktigt kvalitetssäkrade bostäder genom att bygga in våra mångåriga erfarenheter
av bra och kostnadseffektiv förvaltning av bostadsrättsföreningar.

ändrat jämfört med år 2006. För år 2008 bedöms en produktionsökning på ca 20 procent. Priserna på bostadsrätter ökade
i genomsnitt med 17 procent fjärde kvartalet 2006, jämfört
med motsvarande kvartal föregående år.
I Storgöteborg var byggandet lågt trots att bostadsmarknadsläget är ansträngt. Efter två kvartal med lägre prisökningar förväntas bostadspriserna åter stiga.
Under de fyra senaste åren har Stormalmö haft störst prisuppgång med 92 procent. Fjärde kvartalet 2006 ökade priserna för
bostadsrätter i genomsnitt med 19 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efter Stockholm har Skåne
störst inflyttning. Antalet färdigställda bostäder ökade markant
år 2006 och det är troligt att in på år 2008 har mer än dubbelt
så många bostäder färdigställts jämfört med år 2005.

Tjänster till bostadsrättsföreningar
Det finns ingen tillförlitlig statistik på hur stor marknaden är för
tjänster till bostadsrättsföreningar. Vi gör den bedömningen att
av de ca 25 000 registrerade bostadsrättsföreningarna hos
Bolagsverket äger ca 16 000 sin fastighet på vår utvalda marknad. Resten hoppas på att i framtiden få chansen att köpa det
hus man bor i. Det är också långt ifrån alla föreningar som
efterfrågar extern förvaltning. Genom bland annat ökade myn-

SBC har konkurrensfördelar vid nyproduktion
Vi har valt att arbeta på en begränsad geografisk marknad,
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“Ökningen av nyregistreringar av bostadsrättsföreningar hos Bolagsverket har varit stor de
senaste åren. Utvecklingen förväntas fortgå på
grund av uttalade mål om möjlighet till ytterligare ombildningar”

marknader – runt Mälaren, syd- och västkusten, Stockholmsregionen och Norrlandskusten. Där erbjuder vi våra tjänster
från sju kontor.

dighetskrav blir dock den egna förvaltningen alltmer svårhanterlig.
Andelen nyregistrerade föreningar har ökat kraftigt de senaste
åren – både på grund av ökat intresse för ombildningar och
ökad nyproduktion av bostadsrätter. För nybildade föreningar
är ofta extern förvaltning en självklar och nödvändig start.

För vår förvaltning handlar det om relativt jämnstora kunder.
Den genomsnittliga bostadsrättsföreningen som vi förvaltar har
43 lägenheter. Det finns en och annan förening som kan vara
betydligt större än genomsnittet. I Stockholmsregionen återfinns hälften av våra förvaltade föreningar, som totalt är drygt
2 000 till antalet. Mer än dubbelt så många har anlitat oss för
olika tjänster.

För tjänster som ekonomisk förvaltning, byggnadsteknisk förvaltning och juridiska frågor finns ett stort antal aktörer. Det är
oftast företag som är nischade på ett speciellt område. Konkurrensen bland ”spelarna” är tuff och tjänsteutbudet är ofta
mycket likartat och priset ofta avgörande för kunden. Aktörer
som greppar fullservice till bostadsrättsföreningarna är färre.
Kvalitetstjänster med professionell service har mark att vinna.

Potentialen för fler tilläggstjänster utöver avtal till våra föreningar bedöms gynnsam. Utöver våra förvaltade föreningar
har ytterligare ca 2 300 föreningar medlemskap i SBC ek för
innebärande viss basinformation och rådgivning. Att erbjuda
ytterligare tjänster till denna grupp ligger naturligtvis högt på
prioriteringslistan.

Utvald geografisk marknad för förvaltningstjänster
För att kunna erbjuda kvalitet i våra tjänster till bostadsrättsföreningar har vi valt att prioritera några utvalda geografiska
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Medarbetare med fokus
på nöjda kunder
Att ha kunniga, engagerade och motiverade medarbetare är
en av företagets viktigaste framgångsfaktorer för att nå företagets vision och affärsmål. Därför är SBCs övergripande personalmål ”att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera
och behålla kompetent personal”. För att nå detta krävs ett
målmedvetet och kontinuerligt arbete med kompetensutveckling, ledarskap, delaktighet, tydliga mål, trivsel och social
samvaro.

samtalet är också ett forum för att få återkoppling på hur man
lyckats i sitt arbete. Under senare år har kompetensprofiler
tagits fram för samtliga befattningar. Dessa tillsammans med
de regionala affärsplanerna utgör underlag för att ta fram individuella utvecklingsplaner med tydliga mål. Den årligen återkommande personalenkäten visar att 95 procent har haft
utvecklingssamtal och att man upplever att man har tydliga
mål för sitt arbete.

Kompetenta medarbetare
Kompetensutveckling är en kontinuerlig process. Den börjar
med en bra introduktion till såväl företaget som det egna arbetet. Därefter planeras den i första hand i utvecklingssamtalet
som medarbetare och chef har en gång per år. Utvecklings-

Av företagets medarbetare har 42 procent akademisk examen,
övriga har gymnasial utbildning kompletterad med adekvat
yrkeserfarenhet. Kompetensutveckling sker genom olika utbildningar, men också genom utbyte av erfarenheter mellan medarbetare på olika funktioner. Under året användes i snitt 4,3
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SBC fick jämställdhetspris
Att arbeta med jämställdhet och mångfald är en naturlig del i
SBCs verksamhet och en viktig framgångsfaktor. Detta uppmärksammades när SBC som ett av fyra företag fick jämställdhetspris av nätverket Göran. En balans mellan kvinnor och män
skapar ett bra arbetsklimat och ett mer lönsamt företag. Ett av
målen i jämställdhetsplanen var att få fler kvinnliga chefer, idag
är andelen kvinnor på chefsbefattningar 54 procent.

dagar per anställd för kompetenshöjande utbildning, bland
annat inom affärsmannaskap, kommunikation, fastighetsekonomi, IT och juridik.
Ledarskapsutveckling stärker företaget
Det är strategiskt viktigt för SBC att satsa på ledarskapsutveckling. Ett bra ledarskap är ett konkurrensmedel och handlar om
förmågan att inspirera och motivera medarbetarna att nå SBCs
affärsmål. SBCs chefer ska översätta företagets övergripande
mål och strategier till tydliga handlingsplaner för den egna
verksamheten. Detta har också varit en röd tråd i det ledarskapsprogram, med inriktning på affärsmannaskap, som startade under året.

Vi värnar om god arbetsmiljö, trivsel och hälsa
SBC har sedan sex år tillbaka årligen genomfört en personalenkät för att kartlägga hur medarbetarna upplever sin arbetsplats
och arbetssituation. Enkäten ger värdefulla kunskaper om vilka
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ÅLDERSFÖRDELNING
2006
Medelålder 43,5

ANSTÄLLNINGSTID
2006

2005
Medelålder 42,7

PERSONALOMSÄTTNING

NYANSTÄLLDA

2006
Totalt 12 %

2006

2005
Totalt 4 %

Personalomsättningen anger andelen medarbetare i de olika åldersgrupperna
som har slutat (oavsett anledning) i förhållande till medelantal medarbetare
inom resp grupp.

2005

2005

Nyanställda inom respektive åldersgrupp vid årets slut.

aktivt rehabiliteringsarbete har lett till att sjukfrånvaron har
minskat till 4,9 procent 2006 (5,1 procent 2005). Ett av SBCs
mål är att minska sjukfrånvaron, under 2007 till 4 procent.

områden som SBC kan förbättra ytterligare för att erbjuda ett
utvecklande arbetsklimat. Positiva faktorer som har lyfts fram i
enkäten är möjligheten att själv styra sitt arbete, att man har
tydliga mål för sitt arbete och att det är en god gemenskap
och bra samarbete i arbetsgruppen. De återkommande utvecklingsinsatserna för företagets chefer har lett till högre betyg på
ledarskapet.

Personalstruktur
Antalet anställda vid årsskiftet var 234 att jämföra med 230
föregående årsskifte, en ökning med 1,7 procent. Av dessa
arbetar 194 inom affärsområde Förvaltning och 18 inom affärsområde Projektutveckling. Andelen kvinnor är 70 procent. Det
är framförallt bland handläggande ekonomer inom ekonomisk
förvaltning som kvinnorna är överrepresenterade. När det gäller
åldersstrukturen är det en bra balans mellan de olika åldersgrupperna. Medelåldern är 43,5 år.

Vi arbetar aktivt med friskvård inom SBC och erbjuder olika
aktiviteter som till exempel subventionering av gymkort, massage,
föreläsningar med mera. Personalföreningen Casa Nostra
arrangerar olika fritidsaktiviteter som bidrar till trivsel och social
samvaro i företaget.
Förebyggande åtgärder som friskvård, hälsoprofiler samt ett
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SBC erbjuder genom moderbolaget SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB olika förvaltningstjänster och juridiska tjänster till
bostadsrättsföreningar. Via dotterbolaget
SBC Mark AB byggs nya bostäder med förtur
till bospararna/medlemmarna i SBC ek för.

Ledningsgruppen i SBC Mark:
I övre raden Erik Hallgren
Bostadschef Syd/Väst, vVD Johan
Halla, VD Leif Ågren.
Nedre raden Agnetha Hökmark
Information/Administration och
Tommy Kjellgren Bostadschef
Stockholm/Mellansverige.

Verksamheten är uppdelad i två
affärsområden
SBC bygger för alla skeden i livet med utvecklade koncept:
Kvalitetsboende är vårt baskoncept, där attraktivt läge, optimala och flexibla planlösningar, miljöanpassade byggmaterial
och energieffektiva installationer utgör hörnstenar i vårt värdebyggande för våra kunder. Vi ger unga chansen att börja en
bostadskarriär genom vårt Ungdomsboende, ljusa praktiska
och välplanerade lägenheter på 33-50 kvm till mycket attraktivt
pris, som möjliggörs genom hög prefabriceringsgrad. För att
öka livskvaliteten för våra äldre bostadssökande har vi utvecklat
vårt Trygghetsboende - med större gemensamhetslokaler
som bland annat matsal, gym, bibliotek, tidningsrum och
bastu. Vi erbjuder dessutom gästrum och eget vinförråd.
Trygghetsboendet ska underlätta vardagen med hjälp av servicetjänster, säkerhetsdetaljer och gemenskap. De särskilda
trygghetslägenheterna erbjuder möjligheter till vård i hemmet.
Ålder behöver inte vara enda skälet till att välja Trygghetsboende. För en vårdkrävande familjemedlem kan en så kallad

AFFÄRSOMRÅDE PROJEKTUTVECKLING
Ny bostad för olika skeden i livet
Nya bostäder skapas genom satsning på projekt- och fastighetsutveckling. Våra prioriterade marknader är Stockholm,
Göteborg och Malmöregionen. Vald marknad omfattar även
Uppsala, Västerås och Varberg-Halmstad.
Förtur till de nya bostäderna erbjuds alltid till bosparmedlemmarna i SBC ek för, som samlar sparpoäng genom sparande i
bosparfonder eller på räntebärande bosparkonto hos
Handelsbanken. Lägenheter som ej säljs till bosparare bjuds ut
till bostadssökande på öppna marknaden.
Vår bostadsprofil handlar om skönhet, funktion, teknik och
ekonomi. Hög kvalitet är standard i våra nybyggda lägenheter
- både vad gäller utformning och materialval.
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Trygghetslägenhet skapa förutsättningar för ett så normalt och
bekvämt boende som möjligt.

resultatet efter skatt uppgick till 61,4 MSEK.
I pågående byggproduktion finns endast 15 lägenheter kvar till
försäljning. Per årsskiftet fanns en osåld lägenhet i färdigproducerade projekt, vilken avyttrades under januari 2007.

Såväl Trygghetsboendet som Ungdomsboendet är ett utvecklat
Kvalitetsboende, det vill säga vi snålar aldrig på kvaliteten, men
anpassar bostäderna efter olika behov i livets olika skeden.

Vid årskiftet 2006/2007 var SBC Mark AB helt eller delvis engagerad som part till nyproducerande bostadsrättsföreningar vars
fastighetsinvesteringar omfattar totalt 1 387 MSEK.

Stark tillväxt och god efterfrågan
Projektutvecklingsverksamheten ökar för varje år. Intäkterna
uppgick för år 2006 till 195,6 (94,0) MSEK – en ökning med
108 procent. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 66,0
(23,1) MSEK. Rörelsemarginalen blev 33,7 (24,6) procent. Års-

I början av år 2007 har bolaget tillträtt två projektfastigheter i
Göteborg, som ger en nyproduktion av 350 nya bostadsrätter
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Vi har planerat för en bostadsproduktion till och med 2011 om
totalt 2 000 lägenheter. Alla våra boendekoncept finns representerade. Våra krav för byggstart är minst 50 procent sålda
lägenheter. Successiva vinstavräkningsprinciper tillämpas för
pågående byggprojekt.

till en beräknad anskaffningskostnad för blivande bostadsrättsföreningar om totalt 1 170 MSEK.
Attraktiv projektportfölj
I en tid då bostadsrätten blivit den mest efterfrågade bostadsformen ligger det trygghet i att välja en partner med lång erfarenhet och kunskap kring bostadsrätt, en partner som bygger
in kunskapen om kostnadseffektiv förvaltning. Vi vet också värdet
av att endast välja attraktiva och efterfrågade lägen för vår
nyproduktion. Därför utlovar vi en omfattande och attraktiv
projektportfölj för de närmaste åren.

Antal lägenheter i produktion, det vill säga under projektering
eller byggnation, år 2006 var 833. Antalet lägenheter med färdigställande år 2006 var 219.

Färdigställda projekt och projekt i produktion 2006
Projekt

Ort

Vingården

Liljeholmskajen, Stockholm 169

2006

samarb.proj.

Kapellgärdet

Uppsala

132

2009

Vinodlaren

Liljeholmskajen, Stockholm 144

2007

samarb.proj.

Fiskebäck

Göteborg

150

2010

Eolshäll

Mälarhöjden, Stockholm

48

2007

Johanneberg

Göteborg

200

2010

Svea Artilleri 17

Östermalm, Stockholm

91

2007

Ljuspunkten

Högdalen, Stockholm

78

2007

Norra Djurgårdsstaden
Stockholm

70

2010

Svea Artilleri 18

Östermalm, Stockholm

12

2008

Ekebyhov
Kojan

Antal lgh

Ekerö, Stockholm
Hornsberg, Stockholm

36
63

Färdigst.

Kommande projekt

Anm.

Projekt

Årsta

2009

Nysäter, Göteborg

48

2007

Falco

V:a hamnen, Malmö

32

2006

Mullvaden

Malmö väster

18

2006

Slussplan

Malmö öster

94

2009

Antal lgh

Färdigst.

Stockholm

330

2011

Liljeholmskajen 5 Stockholm

90

2010

100

2009

Gyllins Trädgård Malmö

2009

Örtjärn

Ort

samarb.proj.

samarb.proj.

5 år i sammandrag för SBC Mark koncernen
TSEK
Rörelsens intäkter

2006

2005

2004

2003

2002

195 599

94 024

95 863

24 792

66 801

Rörelseresultat

67 223

25 476

12 501

4 793

14 488

Resultat efter finansiella poster

67 757

26 293

14 030

8 769

12 496

Balansomslutning

252 815

219 044

82 440

126 041

113 815

Soliditet (1)

68,7 %

51,2 %

89,2 %

50,5 %

50,5 %

Avkastning på eget kapital (2)

43,0 %

20,0 %

14,7 %

10,4 %

20,9 %

Avkastning på totalt kapital (3)

29,8 %

17,9 %

15,6 %

10,3 %

18,5 %

16

15

13

5

5

Medeltal anställda

(1) Justerat Eget kapital/Balansomslutningen
(2) Nettoresultat/Genomsnittligt justerat Eget kapital
(3) (Resultat efter Finansiella intäkter och kostnader + Räntekostnader)/Genomsnittlig balansomslutning
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Verksamheten

nadsteknisk förvaltning för kundernas räkning utgör genom
avtal den största verksamheten inom affärsområdet.

AFFÄRSOMRÅDE FÖRVALTNING
Tjänster i form av löpande förvaltning och tillkommande särskilda uppdrag bedrivs vid kontor i Stockholm (2 st), Göteborg,
Malmö, Västerås, Uppsala och Sundsvall.

De ekonomiska förvaltningsavtalen omfattar bland annat:
-

I takt med att allt fler bostadsrättsföreningar bildas har antalet
kunder som köper SBCs tjänster ökat även 2006. Nya bostadsrättsföreningar kan tillkomma antingen genom nyproduktion
eller genom så kallad ombildning från hyresrätt till bostadsrätt.
Ytterst få föreningar, och då uteslutande småhusföreningar,
avvecklas genom likvidation till förmån för upplåtelse med
äganderätt. Under de senaste tre åren har en större andel av
de nytillkomna föreningarna genererats via nyproduktion. Vid
utgången av 2006 fanns drygt 2000 löpande förvaltningsavtal
med våra kunder.
Professionell ekonomisk och byggnadsteknisk förvaltning
ger stabilitet
Med djup kunskap inom ekonomi och byggnadsteknik kan
SBC ta ansvar för helhet och planering. Ekonomisk- och bygg-

Noteringar om pantsättningar
Avisering till bostadsrättshavare och hyresgäster
Bevakning och betalningspåminnelser
Fakturabehandling och betalningar
Löpande bokföring
Delårsrapporter
Bokslut och årsredovisningar
Deklarationer
Budget

Uppdragen skräddarsys efter kundens behov och varierar därför i omfång från löpande bokföringstjänster till mer omfattande helhetslösningar.
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omfattande bestånd, väljer också att ta hjälp med det löpande
underhållet av föreningens byggnader. Den byggnadstekniska
förvaltningen erbjuds endast i form av upprättade avtal i enlighet
med Aff (Avtal för fastighetsförvaltning).

Ekonomerna har ett nära samarbete med banker och revisorer
och tillhandahåller löpande rådgivning som underlag till föreningens beslut. Därtill kommer en rad tilläggstjänster. Dessa är
bland annat: flerårsbudget, likviditetsbudget, placering av överlikvida medel, fastighetsdeklaration, äkta/oäkta-statusbedömning med mera.

De byggnadstekniska förvaltningsavtalen omfattar
bland annat:

Som en del av vår service till föreningarna sköter vi betalningar
av föreningens fakturor via ett klientmedelskonto. Dessa medel
hanteras enligt lagen om redovisningsmedel och placeras efter
en särskild policy.

-

Våren 2006 beslutades att införa skanning och elektronisk fakturabehandling vad gäller SBCs egna leverantörer. Efter sommaren infördes det nya och förenklade arbetssättet. Arbetet
med att även införa skanning av föreningarnas leverantörsfakturor påbörjades också under 2006 och ett pilotprojekt startade i januari 2007. Målet med projektet är att både effektivisera
flödet med leverantörsfakturor samt ge kunderna bättre information via vår tjänst Webbeko.

Fastighetsskötsel/reparationer
Felanmälan
Upphandling av sidoentreprenörer
Årlig statusbesiktning
Jourtjänst
Skadehantering
Samordning

Vid sidan av arbetet inom de löpande byggnadstekniska avtalen genomfördes under 2006 en rad tilläggsuppdrag.
Fastighetsskötsel och jourtjänst bedrivs för föreningarnas räkning genom underentreprenörer via avtal.

Många föreningar, inte bara de som har ett komplicerat eller
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Ledande befattningshavare inom affärsområdet Förvaltning.
Från vänster Jan Lindell Sundsvall, Ann-Christin Appelgren
Göteborg, Lars Brossing Malmö, Anna Mölgård Stockholm 2,
Thomas Lagerqvist Förvaltningschef 2006, Åsa Bonnedahl Västerås
och Bo Tjörnå Stockholm 1.
På bilden saknas Marica Johansson Uppsala.

beståndet och skapande av nya bostäder på till exempel vindar
samt tillkommande kommersiella lokaler. Då det bli allt vanligare
att föreningar arbetar med underhållsplaner erhåller SBC
ombyggnadsuppdrag på mer regelbunden basis.

Under året påbörjades ett projekt inom den byggnadstekniska
förvaltningen i syfte att bättre anpassa tjänsten till de nya
behov och krav som väntas framöver. Målet är att de tjänster
som genomförs skall leda till en mer optimal och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.
Riksdagsbeslutet om ett obligatorium vad gäller upprättande
av energideklarationer ställer speciella krav på SBC som leverantör av förvaltningstjänster.

Vanliga bygg- och projektledningsuppdrag är:
-

Sakkunnig projekt- och byggledning för trygga
renoverings- och ombyggnadsarbeten
Eftersom fastigheten är bostadsrättsföreningens i särklass
största tillgång är det av stor vikt att den vårdas både för
trivselns och ekonomins skull. Renovering och ombyggnad kan
innebära att stora belopp investeras i något som ska hålla
under lång tid framöver. Behovet av att anlita sakkunnig hjälp
är tydligt. SBC erbjuder därför konsulttjänster som byggherreombud i form av projekt- och byggledning för genomförande
av det periodiska underhållet.

Underhållsplaner
Stambyten
Inredning av vindar och lokaler
Fasadrenovering
Målning
Fönsterrenovering
Yttertaksarbeten
Trapphusrenovering

Juridisk verksamhet med stor bredd i ärenden
Då bostadsrätten juridiskt sett är en komplex boendeform ställs

Efterfrågan av tjänsterna genereras främst av åldern på bostads-
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Michael Mittelton:
"För vår förening har SBC tagit hand om både
den ekonomiska och den byggnadstekniska förvaltningen. Dessutom var det SBC som hjälpte oss
med hela ombildningsprocessen 2003. Vi valde
SBC av förtroendeskäl och vi är mycket nöjda med
vårt val."

5 år i sammandrag för affärsområde Förvaltning
TSEK
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Medeltal anställda

2006

2005

2004

2003

2002

193 222

197 749

153 859

151 229

136 188

26 517

40 169

29 685

32 845

33 705

172

162

144

145

127

föreningarna ofta inför frågor som spänner över flera rättsområden – bland annat bostadsrätt, hyresrätt, associationsrätt
(lagen om ekonomiska föreningar), skatterätt och entreprenadrätt.

utsättningar för en bra tillströmning av ombildningsuppdrag
under ytterligare år.

Genom SBCs långa erfarenhet av att arbeta med dessa områden, sedan 1921, har vi byggt upp en stor kompetens i syfte
att kunna driva föreningarnas juridiska ärenden. Sådana ärenden består bland annat av biträde vid tvistemål i domstol,
entreprenadrättslig hjälp, hyresförhandlingar och avtalsskrivning, hyresrättsliga frågor, omregistrering från bostadsförening
till bostadsrättsförening, upprättande eller ändring av stadgar
samt ordförandeskap vid stämmor.

SBCs regionindelning

OMBILDNING FRÅN HYRESRÄTT TILL BOSTADSRÄTT. Särskilt
bör nämnas att SBCs jurister och ekonomer ofta anlitas för att
ombilda hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Skiftet av
politisk majoritet i både riksdag och en rad kommuner under
2006 i kombination med fortsatt låga räntor skapar goda för-
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Fem år i sammandrag
Sammanfattning räkenskaper de senaste fem åren för SBC-koncernen
Resultaträkning

2006

2005

2004

2003

2002

391 500

294 504

267 235

219 348

231 297

Rörelseresultat (kkr)

75 575

51 923

28 407

25 454

31 550

Resultat efter finansiella poster (kkr)

79 476

56 819

32 459

25 876

23 993

Rörelsens intäkter (kkr)

Balansräkning
Eget kapital (kkr)

291 022

237 864

135 314

114 146

96 058

Långfristiga skulder (kkr)

16 865

15 122

10 749

8 175

21 160

Därarav uppskjuten skatteskuld (kkr)

14 377

12 733

10 749

8 175

6 310

Kortfristiga skulder (kkr)

107 285

136 842

87 493

191 102

127 519

Summa skulder & eget kapital (kkr)

415 172

389 828

233 556

313 423

244 737

Anläggningstillgångar (kkr)

24 590

10 020

8 802

9 175

10 820

Omsättningstillgångar (kkr)

390 582

379 808

224 754

304 248

233 926

Summa tillgångar (kkr)

415 172

389 828

233 556

313 423

244 746

Rörelsemarginal (%)

19,3

17,6

10,6

11,6

13,6

Vinstmarginal (%)

20,3

19,3

12,1

11,8

10,4

Avkastning på eget kapital (%)

26,0

21,5

18,4

16,4

19,7

Avkastning på totalt kapital (%)

20,5

18,9

13,0

12,0

14,6

Soliditet (%)

70,1

61,0

57,9

36,4

39,2

Andel riskbärande kapital (%)

73,6

64,3

62,5

39,0

41,8

Räntetäckningsgrad (ggr)

27,1

28,5

10,7

3,9

4,0

Skuldsättningsgrad (%)

9,4

29,0

43,4

147,8

120,9

Medeltal anställda

211

196

182

175

156

13,22

10,14

8,65

6,90

6,40

NYCKELTAL

Vinst per aktie

Nyckeltalen för 2005-2006 redovisas i enlighet med IFRS, medan 2002-2004 redovisas i enlighet med Allmänna råd och rekommendationer från
Bokföringsnämnden och FAR.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i procent av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Resultatet efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på totalt kapital

Resultatet efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Andel riskbärande kapital

Eget kapital och latent skatteskuld i procent av totalt kapital.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.
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SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
556576-7299

Förvaltningsberättelse
och trygghetsboende i attraktiva lägen har visat sig vara framgångsrik. Pågående bostadsproduktion omfattar 400 lägenheter,
varav cirka 100 lägenheter återfinns på Östermalm, Stockholm.
Bostadsprojekten löper som planerat och försäljningen går bra.
I pågående projekt finns 15 lägenheter kvar till försäljning.
SBCs bosparare har förtur till dessa lägenheter.

Styrelsen och verkställande direktören för SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB (publ) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31.
Allmänt om verksamheten - koncernen
Koncernen bedriver i huvudsak verksamhet i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB och i dotterbolaget SBC Mark AB.
Övriga i koncernen ingående bolag har inga anställda. Affärsidén är att i alla delar av bygg- och förvaltningskedjan skapa,
förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar och boende samt för bosparare i SBC ek för.

Per årsskiftet fanns en osåld lägenhet i färdigproducerade projekt, vilken har avyttrats under januari 2007.
Intäkterna har utvecklats enligt plan. Dessa uppgår till 195,6
(94,0) mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt
beroende på när fastighetsförsäljningar görs. Under året har
fastighetsförsäljningar gjorts med totalt 109,6 (28,5) mkr, varav
81 mkr avser Östermalm, Stockholm.

Koncernens intäkter uppgick till 391,5 (294,5) mkr och
resultatet efter skatt till 68,8 (40,0) mkr. Resultatförbättringen
förklaras främst av ökade fastighetsförsäljningar jämfört med
föregående år.

Moderbolaget
Intäkterna i moderbolaget uppgick till 197,8 (204,3) mkr och
resultat efter finansnetto till 14,2 (28,9) mkr. Verksamheten i
moderbolaget omfattar förvaltning och koncernledning. Minskat
överskott från redovisningsmedel samt ökade personalkostnader
förklarar att resultatet för moderbolaget har försämrats.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets
början 158,3 (115,9) mkr och vid årets slut uppgick de till
218,7 (158,3) mkr. Dessutom fanns vid årsskiftet en ej utnyttjad
beviljad kredit för finansiering av markförvärv och byggnation
på fastigheter på totalt 400 mkr, varav 100 mkr har utnyttjats
2007. Koncernens investeringar under året uppgick till 18,3
(3,4) mkr.

Under året har investeringar gjorts med 16,5 (17,2) mkr.
Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
uppgick per den 31 december 2006 till 121,9 mkr, en minskning med 34,1 mkr sedan årsskiftet 2005/2006.

Verksamheten delas in i de två rörelsegrenarna förvaltning och
projektutveckling.

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
räkenskapsåret eller efter dess slut
Under året har köp och försäljningar av fastigheter skett, vilka
redovisas som förändringar i varulager. I slutet på 2006 har två
bolag med fastigheter i Göteborg förvärvats för 129,3 mkr
respektive 114,9 mkr. Tillträde har skett under 2007.
Finansiering har skett dels genom extern upplåning på 100
mkr, dels med egna medel. Den externa upplåningen skedde
inom ramen för tidigare beviljad kredit. SBC projektutvecklar
och planerar att bygga cirka 350 bostadsrätter i dessa projekt.
Totalinvesteringarna för blivande bostadsrättsföreningar beräknas uppgå till cirka 1 170 mkr.

FÖRVALTNING
Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med såväl ekonomisk och teknisk förvaltning som juridisk expertis. SBCs tjänster fortsätter att efterfrågas. Förvaltningstjänsterna åt bostadsrättsföreningar omsatte under året 193,2
(197,7) mkr.
Resultatet för verksamheten uppgick till 26,5 (40,2) mkr.
Personalkostnaderna har ökat något mer än förväntat till följd
av en ökad personalrörlighet. Ett testprojekt genomförs med
elektronisk fakturahantering. Syftet är att få en smidigare tjänst
till våra kunder samt successivt minska personalkostnaderna
inom förvaltningsverksamheten.

I februari påbörjades försäljning av 12 lägenheter på Östermalm, Stockholm, varav 10 nu är sålda. Intresset för dessa
lägenheter är mycket stort. Byggstart kommer att ske under
våren. Försäljning av andelarna till en bostadsrättsförening har
skett under 2007 med en vinst på 15 mkr.

Det överskott som genereras från redovisningsmedel ingår
bland rörelsens intäkter. Avkastning från finansiella instrument,
som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som
erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas i takt med
intjänandet. Huvudförklaringen till skillnad i resultat mellan
åren är ett lägre överskott från redovisningsmedel under
2006.

Risker och riskhantering
Bolagets riskhantering och placeringspolicy för redovisningsmedel beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutar om borgensåtaganden gentemot bostadsrättsföreningar samt garantier för
osålda lägenheter. För detta ändamål finns tecknade försäkringar.

PROJEKTUTVECKLING
Vår strategi att producera ungdomsboende, kvalitetsboende
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SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
556576-7299
För att minimera riskerna för de åtaganden som görs gentemot
nystartade bostadsrättsföreningar startas inte byggprojekt förrän
minst hälften av alla lägenheter har sålts.
Bolaget har tecknat en försäkring för att täcka eventuella kostnader för tvister i den löpande projektverksamheten.
För ytterligare information se not 32.

Nyckeltal för SBC-koncernen för 2002-2006
2006

2005

2004

2003

2002

391 500

294 504

267 235

219 348

231 297

Rörelseresultat

75 575

51 923

28 407

25 454

31 550

Resultat efter finansiella poster

79 476

56 819

32 459

25 876

23 993

415 172

389 828

233 556

313 423

244 746

Rörelsens intäkter

Balansomslutning
Soliditet (1)

70,1%

61,0%

57,9%

36,4%

39,2%

Avkastning på eget kapital (2)

26,0%

21,5%

18,4%

16,4%

19,7%

Avkastning på totalt kapital (3)

20,5%

18,9%

13,0%

12,0%

14,6%

211

196

182

175

156

Medelantal anställda
(1) Justerat eget kapital / Balansomslutning
(2) Nettoresultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital

(3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning
Nyckeltalen för 2005-2006 redovisas i enlighet med IFRS, medan 2002-2004 redovisas i enlighet med Allmänna råd och rekommendationer från
Bokföringsnämnden och FAR.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Vår bedömning är att det finns en fortsatt god efterfrågan på
tjänster till bostadsrättsföreningar samt att ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter kommer att fortsätta. De räntehöjningar som aviserats kommer sannolikt endast marginellt att
påverka efterfrågan på bostäder. Den starka prisutvecklingen
som varit kan komma att avta. Våra boendekoncept med
lägenheter i attraktiva områden bedöms även fortsättningsvis
vara konkurrenskraftiga.

utskott, som behandlar frågor om ersättningar till VD och övriga
personer som ingår i ledningsgruppen.

Ägarförhållanden
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hade vid årsskiftet 2 268
(2 455) aktieägare. De tio största aktieägarnas innehav utgjorde 74,2 (73,0) % av det totala ägandet. Aktien är noterad på
Aktietorget sedan 27 februari 2006.

Byte av redovisningsprincip
Fr o m den 1 janauri 2006 tillämpar koncernen IFRS redovisningsprinciper. För att nå jämförbarhet av koncernens utveckling och ställning har omräkning skett av 2005. Avkastning
från finansiella instrument, hänförliga till prestationsbaserade
ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas
först då dessa kan fastställas med säkerhet, i takt med intjänandet. Resultateffekten av orealiserade värdeförändringar har
justerat rörelseresultatet för tidigare perioder med -3,0 mkr per
2005-01-01, -3,0 mkr per 2005-12-31 och 1,6 mkr per 200612-31, med därtill hörande skatteeffekter.

Styrelsen i SBC Mark AB har bestått av tre personer från
moderbolagets styrelse samt koncernchef och VD i SBC Mark
AB. Styrelsen, som har en egen arbetsordning, hanterar löpande
ärenden avseende förvärv av mark för utveckling av bostadsprojekt. Ärendena tas därefter upp för beslut i moderbolagets
styrelse.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 16 sammanträden. Årsstämman
utser sju styrelseledamöter. Majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget
och bolagsledningen samt två är oberoende i förhållande till
bolagets ägare. Därutöver ingår två personalrepresentanter, en
ordinarie och en suppleant. Årsstämman utser ordförande.
Styrelsens arbete följer en arbetsordning, vars syfte är att tillgodose att verksamheten i bolaget bedrivs på adekvat sätt.
Styrelsen får löpande information om bolagets ekonomiska
utfall och status. I moderbolagets styrelse finns ett ersättnings-

Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar, kassaflödesanalyser samt noter. Alla
belopp uttrycks i tusentals svenska kronor, där ej annat anges.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

Rörelsens intäkter mm
Intäkter

4, 5

391 500

294 504

391 500

294 504

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

6

-173 176

-114 710

Personalkostnader

7

-139 297

-125 033

-3 452

-2 838

5

75 575

51 923

15

-229

0

0

224

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från försäljning av dotterbolag
Ränteintäkter

8

5 515

5 795

Räntekostnader

8

-3 041

-2 069

Övriga finansiella poster

8

1 656

946

79 476

56 819

-10 718

-16 769

68 758

40 050

68 758

40 050

0

0

68 758

40 050

13,22

10,14

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

10

ÅRETS RESULTAT

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

11
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

12

742

0

742

0

6 720

6 959

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

13

Byggnad

13

4 800

654

11 520

7 613

15

2 175

2 404

3

3

16

10 150

0

12 328

2 407

24 590

10 020

4 238

2 422

57 072

75 698

16 630

35 913

77 940

114 033

17 226

17 975

3 862

0

31 041

52 902

41 778

36 619

93 907

107 496

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Övriga andelar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Andelar i bostadsrättsföreningar
Fastigheter, mark
Pågående arbeten

17

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

18

Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

20

130 310

53 891

130 310

53 891

88 425

104 388

88 425

104 388

Summa omsättningstillgångar

390 582

379 808

SUMMA TILLGÅNGAR

415 172

389 828

Likvida medel
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

Aktiekapital

52 000

52 000

Övrigt tillskjutet kapital

37 500

37 500

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

201 522

148 364

Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

291 022

237 864

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

22

2 488

2 389

Uppskjutna skatteskulder

10

14 377

12 733

16 865

15 122

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut

23

27 215

62 800

Förskott från kunder

24

15 652

20 335

20 045

17 388

7 237

3 855

12 106

12 507

25 030

19 957

107 285

136 842

415 172

389 828

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ställda säkerheter

26

Eventualförpliktelser

27

33

5 000

79 852

5 000

79 852

699 164

204 555

699 164

204 555
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kkr

Not

2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

75 575

51 923

3 512

2 838

79 087

54 761

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

29

Erhållen ränta

7 171

6 741

Erlagd ränta

-3 041

-2 069

Betald inkomstskatt

-9 554

-8 087

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

73 663

51 346

31 410

-70 716

749

-472

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbeten
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar och kortfristiga placeringar

-59 717

647

Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder

2 657

4 964

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-30 913

20 493

17 849

6 262

-742

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-7 419

-3 418

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-10 150

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-18 311

-3 418

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Nyemission

0

62 500

99

1 370

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

-15 600

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-15 501

63 870

Årets kassaflöde

-15 963

66 714

Ökning av långfristiga lån

Likvida medel vid årets början

30

104 388

37 674

Likvida medel vid årets slut

31

88 425

104 388
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

4

197 826

204 324

197 826

204 324

Rörelsens intäkter
Intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

6

-68 044

-64 872

Personalkostnader

7

-121 887

-111 268

-2 216

-2 104

5 679

26 080

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernbolag

8

2 364

0

Ränteintäkter

8

4 056

4 066

Räntekostnader

8

-917

-1 016

Övriga finansiella poster

8

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

9

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

10

ÅRETS RESULTAT

35

2 975

-221

14 157

28 909

8 048

21

22 205

28 930

-6 274

-8 713

15 931

20 217
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

12

686

0

686

0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

13

2 970

3 651

Byggnad

13

4 800

654

7 770

4 305

84 912

84 912

3

3

10 150

0

95 065

84 915

103 521

89 220

19

6

19

6

9 860

10 479

860

0

1 444

120

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

14

Övriga andelar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

16

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Andelar i bostadsrättsföreningar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

18

Fordringar på koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

19 214

25 751

31 378

36 350

35 594

52 572

35 594

52 572

86 263

103 380

Summa omsättningstillgångar

153 254

192 308

SUMMA TILLGÅNGAR

256 775

281 528

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

20

Kassa och bank
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i kkr

Not

2006-12-31

2005-12-31

Aktiekapital

52 000

52 000

Reservfond

42 900

42 900

94 900

94 900

Balanserat resultat

60 690

56 443

Årets resultat

15 931

20 217

76 621

76 660

171 521

171 560

20 014

28 062

20 014

28 062

8 244

7 090

28 696

49 118

5 826

5 715

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

21

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

25

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 004

5 105

17 470

14 878

65 240

81 906

256 775

281 528

0

0

0

0

647 935

186 710

647 935

186 710

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter

26

Eventualförpliktelser

27
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kkr

Not

2006-01-01
2006-12-31

2005-01-01
2005-12-31

5 679

26 080

2 216

2 104

7 895

28 184

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm

29

Erhållen ränta

7 031

4 066

-917

-1 237

-6 019

-5 026

7 990

25 987

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbeten

-13

3 109

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

619

-152

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av övriga fordringar och kortfristiga placeringar

21 331

24 228

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

1 154

-615

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-17 931

-30 456

13 150

22 101

-5 681

-1 538

-686

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

-10 150

-20 000

Försäljning av dotterföretag

0

2 200

Försäljning av intresseföretag

0

1 000

Fusion av dotterföretag

0

1 094

-16 517

-17 244

0

62 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Anteciperad utdelning från dotterbolag

2 364

0

-15 600

0

-514

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-13 750

62 500

Årets kassaflöde

-17 117

67 357

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Lämnade koncernbidrag

Likvida medel vid årets början

30

103 380

36 023

Likvida medel vid årets slut

31

86 263

103 380
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN
(Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Belopp i kkr

Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Belopp vid årets ingång 2005

25 000

Nyemission

25 000

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
bolagsstämma, fondemisson

Balanserat vinstmedel
inkl. årets resultat

Totalt
eget kapital

110 314

135 314

37 500

2 000

Årets resultat

62 500
-2 000

0

40 050

40 050

Belopp vid årets utgång 2005

52 000

37 500

148 364

237 864

Belopp vid årets ingång 2006

52 000

37 500

148 364

237 864

-15 600

-15 600

68 758

68 758

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
bolagsstämma, utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2006

52 000

37 500

201 522

291 022

Antal stamaktier
2006

Antal stamaktier
2005

Kvotvärde
2006

Kvotvärde
2005

Aktiekapital och överkurs

Emitterade per den 1 januari

5 200 000

2 500 000

10

10

Fondemission

0

200 000

0

10

Nyemission

0

2 500 000

0

10

5 200 000

5 200 000

10

10

Emitterade den 31 december

Aktiekapital i koncernen utgörs av moderbolagets aktiekapital.

Övrigt tillskjutet kapital avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkursfonder som förts över till reservfond per den 31 december 2005.
Avsättningar till överkursfond från den 1 januari 2006 och framöver redovisas också som tillskjutet kapital.
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Totalt
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2005

25 000

5 000

57 995

87 995

Nyemission

25 000

37 500

2 000

400

Belopp i kkr

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
bolagsstämma, fondemisson
Fusionsdifferens
Årets resultat

62 500
-2 400

0

848

848

20 217

20 217

Belopp vid årets utgång 2005

52 000

42 900

76 660

171 560

Belopp vid årets ingång 2006

52 000

42 900

76 660

171 560

-15 600

-15 600

-514

-514

144

144

15 931

15 931

76 621

171 521

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
bolagsstämma, utdelning
Lämnade koncernbidrag
Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2006

52 000

42 900
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i kkr om inget annat anges
tillämpning för räkenskapsår som börjar 1 mars 2007 eller senare och IFRIC

Not 1 Uppgifter om moderbolaget
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), benämnt SBC, är ett svensk-

12 Service concession arrangements med tillämpning för räkenskapsår som

registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är note-

börjar 1 januari 2008 eller senare.

rade på Aktietorget. Adressen till huvudkontoret är Luntmakargatan 18,
111 83 Stockholm.

IFRIC 7-9 och IFRIC 11-12 är inte tillämpliga för koncernens verksamhet.

Koncernredovisningen för år 2006 består av moderbolaget och dess dotter-

För SBCs vidkommande kommer ändringen i IAS1, IFRS 7 och IFRIC 10 till-

företag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd

lämpas från räkenskapsåret 2007 samt IFRS 8 från räkenskapsåret 2009.

andel av innehaven i intresseföretag.

Ändringen i IAS 1 tillämpas framåtriktat och kommer att medföra tilläggsupplysningar om externfinansiering. IFRS 7 tillämpas framåtriktat och medför ingen förändring av redovisning och värdering av finansiella instrument

Not 2 Redovisningsprinciper

men däremot tillkommer ett antal upplysningar jämfört med tidigare krav
enligt IAS 32. IFRS 8 innebär att rapporterade segment samt tillämpade

2.1 Överensstämmelse med normgivning och lag

redovisningsprinciper utgår från företagsledningens synsätt, jämförelsesiffror

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial

ska räknas om. SBCs initiala bedömning är att tillämpningen av IFRS 8 inte

Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

kommer att medföra några väsentliga skillnader jämfört med kraven enligt

Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting

IAS 14. IFRIC 10 tillämpas framåtriktat och fastslår att eventuella nedskriv-

Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har godkänts av EG-kommissio-

ningar av goodwill och vissa finansiella instrument i en delårsperiod inte kan

nen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommenda-

reverseras i en efterföljande delårsperiod.

tion RR 30:05 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats.
2.3 Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och
Moderbolaget tillämpar RR 32:05, vilket innebär att samma redovisnings-

koncernens finansiella rapporter

principer tillämpas som koncernen utom i de fall som anges nedan under

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör

avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper". De avvikelser som före-

rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de

kommer mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av

finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om

begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av års-

inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental. Tillgångar och skulder

redovisningslagen (ÅRL) och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteregler.

är redovisade till anskaffningsvärden, förutom finansiella tillgångar och skulder,
vilka värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende

I not 3 finns en sammanställning med förklaringar hur övergången till IFRS

på kategorisering under IAS 39.

har påverkat koncernens finansiella resultat och ställning samt redovisade
kassaflöden.

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden

2.2 Nya regler

som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade

International Accounting Standards Board (”IASB”) har givit ut och EU har

beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan

antagit IFRS 7 Financial Instruments: disclosures med tillämpning från räken-

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och

skapsåret 2007 samt IFRS 8 Operating Segments med tillämpning från

antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i

räkenskapsåret 2009. I augusti 2005 publicerades ett tillägg till IAS 1

den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period,

Presentations of Financial Statements avseende tilläggsupplysningar om

eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen

externfinansiering m.m. med tillämpning för räkenskapsår som börjar

påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av

1 januari 2007 eller senare. 2005 publicerades ett tillägg till IAS 1

företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan

Presentation of Financial Statements avseende tilläggsupplysningar om

på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra

externfinansiering m.m. med tillämpning för räkenskapsår som börjar

väsentliga justeringar i påföljande års finansiella rapporter beskrivs närmare

1 januari 2007 eller senare.

i not 35.

IFRIC har givit ut följande tolkningar vilka har antagits av EU; IFRIC 7

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats

Applying the restatement approach under IAS 29 med tillämpning för

konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella

räkenskapsår som börjar 1 mars 2006 eller senare, IFRIC 8 Scope of IFRS 2

rapporter, om inte annat framgår nedan, och vid upprättandet av koncer-

med tillämpning för räkenskapsår som börjar 1 maj 2006 eller senare och

nens öppningsbalansräkning enligt IFRS per den 1 janauri 2005 som förkla-

IFRIC 9 Reassessement of embedded derivatives med tillämpning för räken-

rar övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till redovis-

skapsår som börjar 1 juni 2006 eller senare. IFRIC har givit ut följande tolk-

ningspriciper enligt IFRS. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats

ningar vilka inte har antagits av EU; IFRIC 10 Interim financial reporting and

konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterbolag

impairment med tillämpning för räkenskapsår som börjar 1 november 2006

och intressebolag.

eller senare, IFRIC 11 IFRS 2: Group and treasury share transactions med
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Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av

koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet

styrelsen den 19 mars 2007. Koncernens resultat- och balansräkning och

justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av

moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att bli föremål för fast-

förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresse-

ställelse på årsstämma den 23 april 2007.

företaget minskar investeringens redovisade värde.

2.4 Segmentsrapportering

När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger

Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som

det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde

antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller

till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellan-

tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är

havanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av

utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment.

ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redo-

Koncernens primära segment är rörelsegrenar. Förutsättningarna för kon-

visas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster

cernens olika geografiska områden skiljer sig inte åt. Segmentsinformation

uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den

lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen.

tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

2.5 Klassificering m m

Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncer-

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealise-

nen består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller

rade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktio-

betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättnings-

ner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av kon-

tillgångar och kortfristiga skulder i moderbolaget och koncernen består i allt

cernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner

väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv

mellan koncernföretag och gemensamt kontrollerade företag elimineras i

månader räknat från balansdagen.

den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i företaget.
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster,
men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

2.6 Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från

2.7 Intäkter

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Bestämmande inflytande innebär

Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag

direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa

Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag redovisas i resultaträkningen

strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett

baserad på färdigställandegraden på balansdagen avseende fasta avtal.

bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande

Färdigställandegraden fastställs genom en bedömning av utfört arbete på

aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

basis av gjorda undersökningar. Intäkter avseende övriga uppdrag redovisas
när arbetet är utfört. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de eko-

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att för-

nomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder bety-

värv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncer-

dande osäkerhet avseende betalning eller vidhängande kostnader sker

nen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder

ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som

och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs

erhållits, eller förväntas komma att erhållas, med avdrag för lämnade rabatter.

genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels
anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på

Ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel, vilken erhålls i för-

förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder

valtningsverksamheten, redovisas först då dessa kan fastställas med säkerhet,

och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna

i takt med intjänandet.

respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt tran-

Intäkter från fastighetsförsäljningar och projektutvecklingsuppdrag

saktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv,

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas på köparens tillträdesdag.

där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade tillgångar
och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som

Försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar sker vanligtvis genom

goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen.

försäljning av aktier och andelar i aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med

När utfallet av projektutvecklingsuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt

förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör.

sätt redovisas uppdragsinkomsterna och uppdragsutgifterna, vilka är hänförliga till uppdraget, som intäkt respektive kostnad i koncernens resultat-

Intresseföretag

räkning i förhållande till uppdragets färdigställandegrad, så kallad successiv

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytan-

vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs genom att beräkna förhål-

de, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finan-

landet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen

siella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av

och beräknade totala uppdragsutgifter. På uppdrag, där utfallet inte kan

röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet

beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas en intäkt motsvarande nedlagda

erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i kon-

kostnader och en bedömnd vinst. En befarad förlust på ett projektutveck-

cernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redo-

lingsuppdrag redovisas omedelbart i koncernens resultaträkning.

visade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel
i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra

Intäkter från projektutvecklingsuppdrag redovisas först i samband med att

eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden.

byggnation hos kunden startas. Byggstart sker när minst 50 procent av lägen-

I koncernens resultaträkning redovisas som "Andel i intresseföretags resultat"

heterna redan är sålda.

42

Sbc_årsredovisning

07-04-16

17.34

Sida 43

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
556576-7299
2.8 Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när

Operationella leasingavtal

bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen

tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när mot-

linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet

parten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även

av ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgif-

om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura

terna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de

mottagits.

perioder de uppkommer.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtaFinansiella leasingavtal

let realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma

Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den

gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från

utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att

balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt

varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast

utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett

avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer.

nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att
Finansiella intäkter och kostnader

kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel,

nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelFörvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen.

ningsintäkter, orealiserade och realiserade vinster och förluster på finansiella
placeringar som används inom den finansiella verksamheten och redovisas i

I enlighet med IAS 39 grupperas finansiella instrument i kategorier.

koncernens balansräkning.

Klassificeringen beror på avsikten med förvärvet av det finansiella instrumentet. Företagsledningen bestämmer klassificering vid ursprunglig anskaff-

Utdelningsintäkter redovisas när utdelningen erhålls.

ningstidpunkt. SBC har följande kategorier:
Resultat från försäljning av finansiella placeringar redovisas då de risker och
fördelar förknippade med ägandet av instrumenten i allt väsentligt överförts

Lånefordringar och kundfordringar

till köparen och koncernen inte längre har kontroll över instrumenten.

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är note-

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig utom

rade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaff-

till den del de ingår i en tillgångs anskaffningsvärde. En tillgång för vilken ränta

ningsvärde. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta

kan inräknas i anskaffningsvärdet är en tillgång som med nödvändighet tar

som beräknades vid anskaffningstidpunkten. Kundfordran redovisas till det

betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning.

belopp som beräknas inflyta, dvs efter avdrag för osäkra fordringar.

2.9 Skatter

Investeringar som hålles till förfall

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter

Investeringar, som hålles till förfall, är finansiella tillgångar och omfattar rän-

redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas

tebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fast-

direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

ställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha
till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med
tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade

Finansiella tillgångar som kan säljas

per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare

I kategorin finansiella tillgångar som kan säljas ingår aktier och andelar.

perioder.

Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Vid avyttring av tillgången
redovisas vinst eller förlust, korrigerad med tidigare resultatförda poster.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla

Andra finansiella skulder

temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det

Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna

är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna

kategori. Skulderna värderas till verkligt värde. I de fall verkligt värde avviker

skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan

från bokfört värde lämnas upplysningar om detta i not.

utnyttjas.
2.10.1 Likvida medel
2.10 Finansiella instrument

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodoha-

Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med

vanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place-

reglerna i IAS 39. På tillgångssidan återfinns likvida medel, lånefordringar,

ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre måna-

kundfordringar och finansiella placeringar. På skuldsidan återfinns leveran-

der, vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.

törsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas initialt till
anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde. För finansiella

2.10.2 Finansiella placeringar

instrument, som redovisas till upplupet anskaffningsvärde, inkluderas även

Finansiella placeringar utgår antingen från finansiella anläggningstillgångar

transaktionskostnader. Löpande redovisning sker beroende av hur de har

eller kortfristiga placeringar beroende på avsikten med innehavet. Om löptiden

klassificerats enligt nedan.

eller den förväntade innehavstiden är längre än ett år utgör de finansiella
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nomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av till-

anläggningstillgångar och om de är kortare än ett år kortfristiga placeringar.

gången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering
2.10.3 Långfristiga fordringar och övriga fordringar

av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens

Långfristiga fordringar och övriga kortfristiga fordringar är fordringar som

redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och

uppkommer då företaget tillhandahåller pengar utan avsikt att idka handel

förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.

med fordringsrätten. Om den förväntade innehavstiden är längre än ett år
utgör de långfristiga fordringar och om den är kortare övriga fordringar.

Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som för-

Dessa fordringar tillhör kategorin lånefordringar och kundfordringar.

valtningsfastigheter klassificeras som materiella anläggningstillgångar och
redovisas till anskaffningsvärdet till dess arbetena är slutförda.

2.10.4 Kundfordringar
Kundfordringar klassificeras i kategorin lånefordringar och kundfordringar.

Leasade tillgångar

Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag

IAS 17 tillämpas för leasade tillgångar. Leasingavtal klassificeras i koncernre-

för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade

dovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell lea-

löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskonte-

sing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknip-

ring. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas bland rörelsens kostnader.

pade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är
fallet är fallet är det fråga om operationell leasing.

2.10.5 Skulder
Skulder klassificeras som andra finansiella skulder, vilket innebär att de initialt

Tillgångar som förhyrs enligt finansiella leasingavtal har redovisats som till-

redovisas till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter

gång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasing-

anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt

avgifter har redovisats som lång- och kortfristiga skulder. De leasade till-

effektivräntemetoden. Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än

gångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som

ett år, medan kortfristiga har en löptid kortare än ett år.

ränta och amortering av skulderna. Koncernens finansiella leasingavtal
omfattar bilar och datorer.

2.10.6 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder klassificeras i kategorin andra finansiella skulder.

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden

Leverantörsskulderna har kort förväntad löptid och värderas utan diskonte-

med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från vad som de

ring till nominellt belopp.

facto erlagts som leasingavgift under året.

2.11 Immateriella tillgångar

Avskrivning

Balanserade utvecklingsutgifter

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Anskaffningskostnaden för utveckling av större IT-system för internt bruk

Beräknade nyttjandeperioder:

samt utvecklingsprojekt inom teknisk förvaltning aktiveras i de fall de

Inventarier och installationer

5 år

bedöms vara av värde för koncernen under ett flertal år. Direkta externa
och interna utvecklingskostnader aktiveras. Utgifter för utbildning och

2.13 Nedskrivningar

löpande underhåll kostnadsförs löpande.

De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag
för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 till-

Avskrivningar

lämpas för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiel-

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgång-

la tillgångar, vilka prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och avytt-

ars beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella tillgångar

ringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5 och uppskjutna skattefordringar.

skrivs av från det datum då de är tillgängliga för användning.

Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Beräknade nyttjandeperioder:

För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive

Balanserade utvecklingsutgifter

standard.

3 år

2.12 Materiella anläggningstillgångar

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostna-

Ägda tillgångar

der och nyttjandevärde. Vid fastställande av nyttjandevärdet diskonteras

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen

framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta

om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma

och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett
2.14 Varulager m m

tillförlitligt sätt.

Varulager m m omfattar Andelar i bostadsrättsföreningar, ExploateringsMateriella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde

fastigheter samt Pågående arbeten. De två förstnämnda värderas till det

efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I

lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. I pågående projekt

anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till

aktiveras löpande nedlagda kostnader i form av såväl direkta som indirekta

tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet

kostnader. Externa finansieringskostnader aktiveras under produktionstiden.

med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvär-

Även gjorda faktureringar beaktas löpande. När nedlagda kostnader i projekt

det för egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för

överstiger fakturerade belopp rubriceras dessa som pågående arbeten,

nedskrivningar framgår nedan.

medan de tas upp som förskott från kunder för de projekt där fakturerade
belopp överstiger nedlagda kostnader. I koncernen görs en successiv vinstav-

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur

räkning, medan det på bolagsnivå sker vinstavräkning först vid färdig-

balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida eko-

ställandet av gjord byggnation.
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2.15 Aktiekapital

avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till

Utdelningar

en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdel-

pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade

ningen.

med skulden.

2.16 Ersättningar till anställda

2.18 Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

Avgiftssbestämda pensionsplaner

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som

Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en

härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en

kostnad i resultaträkningen när de uppstår.

eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som
inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas
separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning

2.19 Moderbolagets redovisningsprinciper

som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen

tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och eventuella

(1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning

oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och det

för juridisk person. Uttalanden från Redovisningsrådets Akutgrupp, gällande

verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonterings-

för noterade företag, tillämpas. RR 32 innebär att moderbolaget i årsredo-

räntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med

visningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU godkända

en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns

IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovis-

en aktiv marknad för sådana företagsobligationer används istället marknads-

ningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskatt-

räntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs

ning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som

av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade projected

skall göras.

unit credit method. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen
begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade

De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats

aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare

konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella

perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade

rapporter.

framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras,
redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till de

Dotterbolag och intressebolag

anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträk-

Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt

ningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna

anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelning-

helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i

ar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter

resultaträkningen direkt.

förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas
som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade
värde.

När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk
person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild
löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesbe-

Anteciperade utdelningar

räknas ej.

Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har

Ersättningar vid uppsägning

fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redo-

finansiella rapporter.

visas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet
till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning

Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer

före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande

Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med

för att uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt

uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp (URA 7). Aktieägartillskott

att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer

förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och ande-

att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

lar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats

Rörlig lönedel

eller erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt

Anställda i koncernen kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den

mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut i styrelsen. Rörlig lönedel inklusive sociala kostnader uppgick till

Intäkter från förvaltningsverksamheten

5 591 (5 043) kkr för koncernen och 4 183 (4 310) kkr för moderbolaget

I moderbolaget resultatredovisas förvaltningsuppdrag enligt ÅRL 2 kap 4

för 2006.

§ när tjänsten är färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för
annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

2.17 Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig
legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och

Materiella anläggningstillgångar - leasade tillgångar

det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för

I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operatio-

att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan

nell leasing.

göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas
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Ersättningar till anställda - förmånsbestämda pensionsplaner

Kassaflöde

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda

Övergången till IFRS bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens

planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer Tryggandelagens

kassaflöde annat än ovan nämnda.

bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jäm-

Förändring i redovisningsprinciper och effekter vid övergång till IFRS

fört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräk-

Avkastningen från finansiella instrument, hänförliga till prestationsbaserade

ning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå

ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas först då

utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster

dessa kan fastställas med säkerhet, i takt med intjänandet. Effekten av

och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.

orealiserade värdeförändringar har därför justerats för tidigare perioder med
-2 985 kkr per 2005-01-01, -2 966 kkr per 2005-12-31 och 1 637 kkr per

Skatter

2006-12-31 med därtill hörande skatteeffekter.

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på

Leasing klassiferas i koncernredovisningen antingen som finansiell eller ope-

uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

rationell leasing.

Not 3 Övergång till IFRS

I följande tabeller presenteras och kvantifieras de av ledningen bedömda
väsentliga effekterna vid övergången till IFRS. Uppgifterna nedan har upp-

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB gick över till IFRS den 1 januari 2006.

rättats enligt IFRS standards.

Den finansiella informationen för koncernen 2005 enligt bolagets tidigare
redovisningsprinciper har omräknats för att stämma överens med IFRS. De

Resultaträkning koncernen 2005

områden, där IFRS rekommendationer bedöms får störst effekt på eget

(kkr)

kapital, balansräkning och redovisat resultat vid en övergång till IFRS, är:

Tidigare
redovisn.
principer

IAS 1
Tillämpningen av IAS 1 har inneburit mindre omklassificeringar och omru-

Intäkter

briceringar i resultat- och balansräkning.
IAS 39

Effekt av
övergång
till IFRS

Enligt
IFRS

294 485

19

294 504

Övriga externa kostnader

-115 664

1 420

-114 244

Personalkostnader

-125 033

-125 033

För finansiella instrument har värdering av kortfristiga placeringar till verkligt

Av- och nedskrivningar
materiella anl. tillgångar

-2 198

-1 106

-3 304

värde haft störst påverkan på eget kapital, balans- och resultaträkning.

Rörelseresultat

51 590

333

51 923

Finansnetto
Resultat efter finansnetto
Skatt

Balansräkning koncernen 2005

Årets resultat

Avstämning mellan tidigare redovisning och IFRS

4 145

751

4 896

55 735

1 084

56 819

-16 465

-304

-16 769

39 270

780

40 050

2005-01-01 och 2005-12-31. (kkr)
Tidigare
redovisnprinciper
2005-01-01

Effekt av
övergång
till IFRS
2005-01-01

Materiella anläggningstillgångar

5 002

1 317

Finansiella anläggningstillgångar

2 483

Enligt IFRS
2005-01-01

Tidigare
redovisnprinciper
2005-12-31

Effekt av
övergång
till IFRS
2005-12-31
3 088

Enligt IFRS
2005-12-31

Anläggningstillgångar

7 485

1 317

6 319

4 525

2 483

2 407

8 802

6 932

7 613
2 407

3 088

10 020

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

22 982

22 982

114 033

Kortfristiga fordringar

88 891

-2 985

85 906

110 462

-2 966

114 033

Kortfristiga placeringar

77 937

255

78 192

52 572

1 319

Kassa och bank

37 674

37 674

104 388

107 496
53 891
104 388

227 484

-2 730

224 754

381 455

-1 647

379 808

SUMMA TILLGÅNGAR

234 969

-1 413

233 556

388 387

1 441

389 828

Eget Kapital

237 864

137 280

-1 966

135 314

239 050

-1 186

Långfristiga skulder

10 494

255

10 749

13 194

1 928

15 122

Kortfristiga skulder

87 195

298

87 493

136 143

699

136 842

234 969

-1 413

233 556

388 387

1 441

389 828

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Vissa mindre rättelser avseende omklassificeringar har gjorts med jämförelse med årsredovisningen 2005.
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Not 4 Intäkter
Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsme-

är skild från övrig redovisning. Värdet på redovisningsmedlen uppgick vid

del. Kunder med SBCs förvaltning har delar av sin likviditet på individuella

årsskiftet till 2 160 (1 871) mkr.

konton hos Svenska Handelsbanken. I enlighet med förvaltningsavtalen har
SBC rätt att placera likviditetsöverskottet. Placeringar sker i bankinlåning,

Projektutvecklingsverksamheten sker i dotterbolaget SBC Mark AB. Bidrag

penningmarknadsinstrument eller reverser med bankmässig säkerhet.

från Bofonderna på 7 176 (5 893) kkr ingår i koncernens rörelseintäkter.

Placeringsinriktningen har beslutats av styrelsen i SBC. Medelsförvaltningen

Not 5 Segmentsrapportering

Förvaltning

Projektutv

Övrigt

Elim

Koncernen

Externa intäkter

193 222

195 594

Interna intäkter

0

5

2 684

0

391 500

5 636

-5 641

Totala intäkter

193 222

195 599

8 320

0

-5 641

391 500

Intäkter och rörelseresultat 2006

Avskrivningar

-1 930

-280

-1 242

0

-3 452

-164 775

-129 328

-24 011

5 641

-312 473

Rörelseresultat

26 517

65 991

-16 933

0

75 575

Rörelsemarginal

13,7%

33,7%

neg

0

19,3%

Övriga rörelsekostnader

Tillgångar och skulder
Immateriella tillgångar

0

0

742

0

742

Materiella tillgångar

3 521

1 587

6 412

0

11 520

Finansiella tillgångar

0

2 175

10 153

0

12 328

Varulager m m

0

77 921

19

0

77 940

12 910

75 652

35 803

-30 458

93 907

725

96 153

121 857

0

218 735

17 156

253 488

174 986

-30 458

415 172

Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Summa tillgångar
Långfristiga skulder

1 802

9 170

5 893

0

16 865

Kortfristiga skulder

22 692

69 993

45 058

-30 458

107 285

Summa skulder

24 494

79 163

50 951

-30 458

124 150

Förvaltning

Projektutv

Övrigt

Elim

Koncernen

Externa intäkter

197 749

94 024

2 731

0

294 504

Interna intäkter

0

0

4 599

-4 599

0

Totala intäkter

197 749

94 024

7 330

-4 599

294 504

Intäkter och rörelseresultat 2005

Avskrivningar

-1 336

-147

-1 355

0

-2 838

-156 244

-70 770

-17 328

4 599

-239 743

Rörelseresultat

40 169

23 107

-11 353

0

51 923

Rörelsemarginal

20,3%

24,6%

neg

0

17,6%

Materiella tillgångar

3 393

912

3 308

0

7 613

Finansiella tillgångar

0

0

2 407

0

2 407
114 033

Övriga rörelsekostnader

Tillgångar och skulder

Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Summa tillgångar

6

114 027

0

0

11 698

81 167

39 240

-24 609

107 496

233

771

157 275

0

158 279

15 330

196 877

202 230

-24 609

389 828

Långfristiga skulder

2 102

13 194

-174

0

15 122

Kortfristiga skulder

20 199

100 815

40 437

-24 609

136 842

Summa skulder

22 301

114 009

40 263

-24 609

151 964
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Not 7 Anställda och personalkostnader (forts)

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

Soc kostn,
Löner och
varav
andra ers pens. kostn.
2006
2006

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

revisionsuppdrag

875

690

722

646

övriga uppdrag

932

273

796

140

6

255

0

130

Deloitte AB
Löner och
ersättningar m m
Moderbolag

Baker Tilly Stockholm KB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Styrelse, VD och vVD
22

230

22

231

1 835

1 448

1 540

1 147

Soc kostn,
Löner och
varav
andra ers pens. kostn.
2005
2005

3 406

3 164

Övriga anställda

73 969

66 248

Totalt moderbolag

77 375

40 661

69 412

(13 202)

35 638
(10 081)

Dotterbolag
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Detta gäller också
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra

Styrelse, VD och vVD

2 407

2 059

Övriga anställda

7 174

5 860

Totalt dotterföretag

9 581

6 732

samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan

7 919

(2 912)

granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat

Totalt i koncernen

86 956

är övriga uppdrag.

47 393

5 156
(2 207)

77 331

( 16 114)

40 794
(12 288)

Löner och ersättningar till styrelse, VD och vice VD på 3 406 (3 164) kkr
innefattar arvoden till styrelsens ordförande på 200 (120) kkr, till övriga

Not 7 Anställda och personalkostnader

styrelseledamöter på totalt 625 (315) kkr och till VD och vVD på 2 581

Antal
Varav
anställda antal män
2006
2006

(2 729) kkr. Löner och ersättningar till övriga i ledningsgruppen uppgår till

Antal
Varav
anställda antal män
2005
2005

4 294 (3 338) kkr. Antal medlemmar i ledningsgruppen inklusive VD och
vVD var 9 (7) Utbetalning av tantiem tillämpas ej.

Medeltalet anställda
Moderbolaget
Sundsvall

6

5

Uppsala

13

14

Västerås

9

9

90

87

Stockholm
Göteborg

33

29

Malmö

21

17

0

1

23

19

Trelleborg
Stockholm (huvudkontor)
Totalt i moderbolaget

Anställda i bolaget kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den
anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut i styrelsen. För 2006 uppgick denna till 5 591 (5 043) kkr för
koncernen och till 4 183 (4 310) kkr för moderbolaget.
Av moderbolagets pensionskostnader avser 2 063 (1 878) kkr gruppen VD
och vice VD. Pensionskostnader till VD och vice VD i dotterbolaget SBC
Mark AB uppgår till 1 755 (1 191) kkr.

195

61

181

58

16

9

15

9

Av koncernens pensionskostnader avser 3 818 (3 069) kkr gruppen VD och

Dotterföretag
SBC Mark AB
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

16

9

15

9

211

70

196

67

vice VD.
Moderbolag
VD har rätt till avgångsvederlag om 18 månader samt 18 månaders pensionspremieinbetalningar vid uppsägning från bolagets sida. Detsamma gäller
om VD säger upp sig själv på grund av väsentliga ägarförändringar. Uppsägningstiden uppgår till 6 månader från såväl arbetsgivaren som den
anställdes sida. Bolaget har utfäst sig att betala en pensionspremie på 43%
av VDs pensionsmedförande lön. Pensionsrätten intjänas årligen under

Koncernen
Moderbolaget
2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

anställningstiden. Värdet av den framtida tjänstepensionen bestäms av
inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för det slutliga värdet på gjorda

Fördelning av ledande
befattningshavare per
balansdagen

premieinbetalningar.

Kvinnor:
styrelseledamöter

5

5

2

3

andra personer i
företagets ledning
inkl VD

5

3

5

3

SBC Mark AB (dotterbolag)
VD har rätt till avgångsvederlag uppgående till 2 årslöner. Avgångsvederlag
till vice VD utgår ej. Uppsägning för VD är 6 månader. VD har avtal om
pension från 60 års ålder. Den utgår med 70% av den vid pensionstillfället
utgående lönen. För pension efter 65 år har bolaget utfäst sig att betala en

Män:

årlig premie om 29% av VDs pensionsmedförande lön i pensionspremie.

styrelseledamöter

13

10

6

5

Andra personer i
företagets ledning
inkl VD

4

4

4

4

27

22

17

15

Totalt

Försäkringen ska vara slutbetald vid 60 års ålder. Värdet av den framtida
tjänstepensionen bestäms av inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för
det slutliga värdet av gjorda premieinbetalningar. Vice VD har pension från
65 års ålder, enligt ITP-planen och uppsägning enligt kollektivavtal.
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Not 7 Anställda och personalkostnader (forts)

Koncernen
Upplysning om
sjukfrånvaro

Pensioner
Koncernen
2006
Kostnad intjänade förmåner under perioden
Räntekostnad

396

2005
393

2006

2005

2006

Total sjukfrånvaro

5%

5%

5%

5%

Långtidssjukfrånvaro

3%

4%

4%

4%

Sjukfrånvaro för kvinnor

6%

6%

6%

6%

Sjukfrånvaro för män

2%

3%

2%

4%

Sjukfrånvaro anställda
under 29 år

3%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

8%

10%

9%

11%

63

61

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

-63

-40

Pensionskostnad för förmånsbestämda pensioner

396

414

Sjukfrånvaro anställda
30-49 år
Sjukfrånvaro anställda
50 år och äldre

Pensionskostnad för avgiftsbestämda pensioner
för koncernen

3 422

1 655

Totala pensionskostnader

3 818

2 069

Moderbolaget
2005

Den totala sjukfrånvaron avses i procent av de anställdas sammanlagda
ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en samman-

Koncernen

hängande tid av 60 dagar eller mer.

2006-12-31 2005-12-31
Fordran som visas i balansräkningen
Pensionsförpliktelse
Förvaltningstillgångar
Korrigering av tillgång

1 541

1 082

-1 712

-1 142

171

60

0

0

Not 8 Finansnetto
Koncernen

Förändring av pensionsförpliktelse
IB förvaltningstillgångar
Kostnad intjänade förmåner under året
Räntekostnad

1 082

628

396

393

63

61

1 541

1 082

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar

63

40

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

63

40

0

0

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

Ränteintäkter,
koncernföretag

0

0

0

195

Ränteintäkter,
övriga

5 515

5 795

4 056

3 871

Ränteintäkter

5 515

5 795

4 056

4 066

0

0

-727

-224

Avkastning på förvaltningstillgångar

Aktuariell vinst

Räntekostnader,
koncernföretag
Räntekostnader,
övriga

-3 041

-2 069

-190

-792

Räntekostnader

-3 041

-2 069

-917

-1 016

0

0

2 364

0

Förändring av förvaltningstillgångar
IB förvaltningstillgångar
Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Inbetalningar av anställda

1 142

660

63

40

507

442

1 712

1 142

Anteciperade utdelningar
från dotterföretag
Försäljning av
dotterföretag

Avstämning av förändring i balansräkning
IB skuld i balansräkning

-60

-32

Pensionskostnad för perioden

396

414

-507

-442

-171

-60

Inbetalningar till förvaltningstillgångar

224

0

0

0

0

0

Utdelning på finansiella
tillgångar som kan säljas

359

0

359

0

Nettovinst vid avyttring
av finansiella tillgångar
som kan säljas

17

84

17

84

1 466

970

2 785

-197

Netto värdeförändringar
vid omvärdering
av finansiella tillgångar

Aktuariella vinster/förluster
10 % av det största av IB förpliktelse
och IB förvaltningstillgångar

0
-229

Andel i intressebolag

114

66

Nettoförlust vid avyttring
av finansiella tillgångar
som kan säljas

114

66

Övriga finansiella kostnader

Viktiga aktuariella antaganden
Diskonteringsränta

3,75%

3,75%

Löneökningstakt

2,00%

2,00%

Inflation

2,00%

2,00%

Avkastning

4,50%

4,50%

-55

-3

-55

-3

-131

-105

-131

-105

Övriga finansiella poster 1 427

1 170

5 339

-221

Finansnetto

4 896

8 478

2 829

3 901

Not 9 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

49

2006

2005

Upplösning av periodiseringsfond

8 048

21

Summa

8 048

21
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Not 10 Skatter

Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2006

2005

2006

2005

-9 054

-13 684

-6 121

-8 683

Koncernen

Aktuell skattekostnad

Ingående anskaffningsvärde

Periodens skattekostnad
Justering av skatt
hänförlig till tidigare år

-20

Skatt avseende lämnade
lämnade koncernbidrag

-6

-9

-30

0

0

-144

0

-9 074

-13 690

-6 274

-8 713

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
0

0

0

0

Aktiverade kostnader

742

0

686

0

Utgående balans
2006-12-31

742

0

686

0

Den immateriella tillgången utgörs av balanserade utvecklingsutgifter för
datasystem och utvecklingsprojekt inom teknisk förvaltning. Avskrivning
kommer att göras fr o m år 2007, då investeringen tas i drift.

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader
-1 644

-3 079

0

0

Summa

-1 644

-3 079

0

0

-10 718

-16 769

-6 274

-8 713

Totalt redovisad
skattekostnad

Not 13 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

Av årets uppskjutna skatt i koncernen avser -1 644 (-3 079) kkr förändring
i obeskattade reserver.

Koncernen

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31

2006-12-31 2005-12-31

Ingående
anskaffningsvärde
Koncernen
2006

Moderbolaget

2005

2006

Inköp

2005

Skatt enligt gällande
skattesats, 28%

79 476

56 819

22 205

28 930

-22 253

-15 909

-6 217

-8 100

21 643

85

0

0

3 558

3 350

1 697

885

-64

0

0

0

Effekt av ej avdragsgilla kostnader -1 113

-604

-779

-365

Effekt av ej skattepliktiga intäkter 12 721

1

664

-716

-1 672

0

-1 672

26 018

23 340

21 643

Ingående avskrivningar
enligt plan
-19 059
Försäljningar/
utrangeringar

6

Utnyttjande av tidigare
ej aktiverade
underskottsavdrag

256

47

251

0

Skatt hänförlig till
tidigare år

-20

-6

-9

-30

Schablonränta på
periodiseringsfond

-245

-298

-184

-224

-10 718

-16 769

-6 274

-8 713

14%

30%

28%

30%

-17 876

-17 992

-17 560

0

-17

0

0

371

1 672

0

1 672

Årets avskrivningar
enligt plan

-3 452

-2 838

-2 378

-2 104

Utgående balans

-22 140

-19 059

-20 370

-17 992

6 720

6 959

2 970

3 651

Utgående planenligt
restvärde

Inventarier som innehas
under finansiella
leasingavtal ingår med
följande belopp
Anskaffningsvärde

Effektiv skattesats

Ackumulerade
avskrivningar

Uppskjutna skatteskulder
14 377

12 733

0

0

14 377

12 733

0

0

22 430

28 860

Utgående balans

Övertaget

Effekt av intressebolagsredovisning

Obeskattade reserver

24 255

0

Försäljningar/
utrangeringar

Avstämning av
effektiv skatt
Resultat före skatt

26 018

Övertaget

4 904

3 854

-1 502

-766

3 402

3 088

Under övriga kortfristiga respektive långfristiga skulder i koncernen har
beaktats framtida betalningar avseende finansiell leasing med 914 (699) kkr
respektive 2 488 (2 389) kkr.
Not 11 Resultat per aktie
Före utspädning
Resultat per aktie (kronor)

Efter utspädning

2006

2005

2006

2005

13,22

10,14

13,22

10,14

Beräkning av resultat per aktie för 2006 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, vilket uppgår till 68 758 (40 050) kkr.
Antal aktier uppgår för 2006 till 5 200 000 och för 2005 ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier uppgående till 3 950 000 aktier.
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Not 15 Andelar i intresseföretag

Not 13 Materiella anläggningstillgångar forts.

Koncernen

Byggnad

2006-12-31 2005-12-31
Koncernen

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Ingående anskaffningsvärde 654

0

654

0

Inköp

4 146

654

4 146

654

Utgående balans
2006-12-31

4 800

654

4 800

654

Ingående avskrivningar
enligt plan

0

0

0

0

Årets avskrivningar
enligt plan

0

0

0

0

Utgående balans
2006-12-31

0

0

0

0

4 800

654

4 800

654

Redovisat värde vid årets ingång

2 404

Andel i intresseföretags resultat

-229

0

2 175

2 404

Redovisat värde vid årets utgång

2 404

Andelar i intresseföretag avser Byggrätt BRAB AB, där koncernen äger 33%
(33%). Resultatandel i koncernresultaträkningen uppgår till -229 (0 ) kkr.
De totala intäkterna i intressebolaget uppgår till 1 852 (488) kkr och resultat
efter finansiella poster till -773 (-416) kkr. Tillgångarna uppgår till 9 216

Utgående planenligt
restvärde

(8 350) kkr och skulderna till 2 386 (731) kkr.

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Byggnaden avser fastighetsinvesteringar i Spanien, vilka beräknas bli klara
under 2007. De totala kostnaderna beräknas uppgå till 737 230 Euro

Redovisat värde vid
årets ingång

(6 854 kkr).
Under räkenskapsåret har inga lånekostnader aktiverats i anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

0

0

0

0

Inköp

10 150

0

10 150

0

Redovisat värde vid
årets utgång

10 150

0

10 150

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav består av en obligation med en löpNot 14 Moderbolagets andelar i koncernföretag

tid till år 2012.
Moderbolaget

2006-12-31

2005-12-31
Not 17 Pågående arbeten

Redovisat värde vid årets ingång
Försäljningar
Fusion
Ökning av aktiekapital genom
nyemission i SBC Mark AB

84 912

67 362

0

-2 200

0

-250

Koncernen
2006-12-31 2005-12-31

0

20 000

Nedlagda kostnader

16 630

35 913

84 912

84 912

Summa

16 630

35 913

Antal andelar

Kapital andel%

Bokfört värde

600 000

100%

68 000

Redovisat värde vid årets utgång

Dotterföretag,
organisationsnummer,
säte

SBC Mark AB,
org nr 556313-4153,
Stockholm

Kundfordringar redovisas efter avdrag för osäkra fordringar, vilka varit föremål för individuell prövning. Under året uppgick kundförlusterna till 214 kkr

Liljeholmsberget AB,
org nr 556446-4823,
Stockholm

1 000

100%

712

Mesanen AB,
org nr 556576-7299,
Trelleborg

7 100

100%

16 200

Summa

Not 18 Kundfordringar

i koncernen och 154 kkr i moderbolaget.

84 912
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Not 19 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Not 24 Förskott från kund

Moderbolaget

Koncernen

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Upplupna intäkter
från successiv
vinstavräkning av
projektuppdrag

22 059

9 773

0

0

Upplupen ersättning
avseende förvaltning
av redovisningsmedel

11 588

20 547

11 588

20 547

717

725

717

725

1 725

1 264

1 468

264

2006-12-31 2005-12-31
Fakturerat till kund
Nedlagda kostnader i projekt

Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Övriga förutbetalda
kostnader
Summa

5 689

4 310

5 441

4 215

41 778

36 619

19 214

25 751

Summa

91 123

30 436

-75 471

-10 101

15 652

20 335

Förskott från kund avser projektutvecklingsuppdrag, vilka förskottsfakturerats
till kund.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Not 20 Kortfristiga placeringar
Koncernen

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Upplupen löneskatt
pensioner

3 198

2 407

2 733

2 049

Upplupna semesterlöner

4 364

5 123

3 889

4 707

Upplupna
pensionskostnader

Aktiefonder,
industricertifikat

2 000

0

2 000

0

20 567

4 006

20 567

3 825

Upplupna sociala avgifter

3 283

3 175

2 679

2 837

Börsaktier

12 979

10 748

12 979

9 610

Upplupna löner

5 257

4 419

3 997

3 889

Likviditet i depåkonton

94 716

0

0

0

322

222

322

222

6 491

4 541

1 772

1 133

115

70

78

41

25 030

19 957

17 470

14 878

Obligationer med förfall
1-6 år, som innehas
som likviditetsreserv

Upplupna kostnader
redovisningsmedel

2 048

39 137

2 048

39 137

Övriga upplupna
kostnader

130 310

53 891

35 594

52 572

Förutbetalda intäkter
Summa

Not 21 Obeskattade reserver

Not 26 Ställda panter
Moderbolaget

Koncernen

2006-12-31 2005-12-31
Periodiseringsfond tax 01

0

8 048

Spärrmedel

Periodiseringsfond tax 02

8 185

8 185

Fastighetsinteckningar

Periodiseringsfond tax 03

2 784

2 784

Summa

Periodiseringsfond tax 04

4 363

4 363

Periodiseringsfond tax 05
Summa

4 682

4 682

20 014

28 062

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31
5 000

0

0

0

0

79 852

0

0

5 000

79 852

0

0

Spärrmedel ingår bland koncernens övriga fordringar.

Not 22 Övriga långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder avser skulder för finansiell leasing. Leasingavtalen
har en löptid på tre år.

Not 23 Räntebärande skulder till kreditinstitut
Avser byggnadskreditiv med en beviljad kredit på 40 900 kkr. Borgen härför
har lämnats av moderbolaget.
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Not 30 Likvida medel vid årets början

Not 27 Eventualförpliktelser
Koncernen

Koncernen

Moderbolaget

Borgensförbindelser till
förmån för dotterbolag 246 602
Borgensförbindelser till
förmån för intressebolag
Borgensförbindelser,
övriga

Summa

64 443

246 602

62 943

Kortfristiga placeringar
som kan omsättas
inom tre månader

53 666

26 778

53 666

5 271

5 271

5 271

Likviditet i depåkonton

46 975

6 247

46 975

6 247

3 747

4 649

2 739

2 998

104 388

37 674

103 380

36 023

5 271

Likvida medel
445 752

Garantiåtaganden
Fastigo

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

133 545

394 679

117 325

1 539

1 296

1 383

1 171

699 164

204 555

647 935

186 710

Summa

26 778

Not 31 Likvida medel vid årets slut
Koncernen

I borgensförbindelser till förmån för dotterbolag ingår borgen för samtliga

Moderbolaget

2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31

förpliktelser att fullgöra köp av fastigheter till ett belopp av 219 797
(31 718) kkr.
Moderbolaget har betalningsskyldighet mot Gar-bo Försäkrings AB gällande
deras insatsgarantier för inbetalda insatser och upplåtelseavgifter.

Kortfristiga placeringar
som kan omsättas
inom tre månader

70 030

53 666

70 030

53 666

Likviditet i depåkonton

12 321

46 975

12 321

46 975

Likvida medel

Garantierna säkerställer främst att föreningarna kan återbetala skäligt

Summa

belopp (högst insatsen och upplåtelseavgiften) till bostadsrättshavare som

6 074

3 747

3 913

2 739

88 425

104 388

86 263

103 380

har uppsägningsrätt p g a väsentlig avgiftshöjning under första året efter
slutredovisning. Dessa ingår bland övriga borgensförbindelser.
Not 32 Finansiella risker och finanspolicies
SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.

Not 28 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde
I koncernen delas leasing upp i finansiell leasing och operationell leasing. I

till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kre-

moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal som operationell leasing.

ditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utformats
av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskman-

Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 1 532 (1 350) kkr för

dat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella

koncernen och 2 882 (2 604) kkr för moderbolaget. Framtida leasingavgif-

transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomiavdel-

ter avseende avtal, som redovisas som operationell leasing med en återstå-

ning. Den övergripande målsättningen för denna funktion är att tillhandhål-

ende löptid överstigande 1 år, uppgår till:

la en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på
koncernens resultat genom marknadsfluktuationer.

Koncernen

Moderbolaget
SBC är genom sin verksamhet exponerad för kredit-, ränte- samt likviditets-

2006

2005

2006

2005

Inom ett år

1 838

1 532

3 105

2 882

Sverige och nästan samtliga transaktioner sker i svenska kronor är koncer-

Mellan ett år och fem år

1 631

3 469

2 572

2 322

nens exponering för valutarisker mycket begränsad.

0

0

0

0

3 469

5 001

5 677

5 204

risk. Då koncernens verksamhet i stort sett uteslutande är förlagd till

Längre än fem år

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i
räntenettot beror på de finansiella tillgångarna och de finansiella skuldernas
räntebindningstid. De genomsnittliga placeringarna i finansiella tillgångar
ligger inom tre månaders löptid. De finansiella skulderna avser byggnadskreditiv i pågående projekt. Detta är väl inom ramen för koncernens finanspolicy. SBC använder sig inte av räntederivat för att förändra räntebind-

Not 29 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

ningstiden.
Koncernen
2006

Moderbolaget

2005

2006

Kreditrisk

2005

Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot
Avskrivningar av
anläggningstillgångar
Resultat vid försäljning av
anläggningstillgångar
Summa

finansiella motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för för3 452

2 838

2 216

2 104

60

0

0

0

3 512

2 838

2 216

2 104

lust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. SBCs kreditrisk består
främst av kundfordringar, vilka är fördelade på ett stort antal motparter,
samt finansiella placeringar. Per den 31 december 2006 fanns inga väsentliga
koncentrationer av kreditrisk avseende kundfordringar. Den maximala
kreditrisken motsvaras av de finansiella tillgångarna bokförda värde.
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Not 35 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsför-

Upprättande av finansiella rapporter kräver att ledningen gör bedömningar

pliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet eller svårig-

och uppskattningar som påverkar de rapporterade beloppen för tillgångar

heter att erhålla finansiering. Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt

och skulder samt eventualförpliktelser vid datumen för de finansiella rap-

och målsättningen är att överskottslikviditet ska användas för amortering av

porterna, liksom de rapporterade beloppen för intäkter och kostnader

lån. Enligt gällande finanspolicy ska refinansieringsrisken hanteras genom

under de perioder som avrapporteras. Verkliga utfall kan skilja sig väsentligt

att teckna långfristiga bindande kreditlöften. Därtill har ett avtal om kredit-

från sådana uppskattningar.

löfte om 400 000 kkr. Kreditlöftet löper fram till 2008 och var vid årsskiftet
SBC Mark AB fungerar som byggherreombud för de bostadsrättsföreningar

outnyttjat. Förlängning görs med en tidsperiod på tre år.

som producerar bostäder åt bosparare i SBC ek för. Bolaget lämnar en produktionsgaranti, vilken i sin tur återförsäkras. Detta innebär att projektet
kommer att fullföljas om entreprenör eller byggherreombud fallerar. För

Not 33 Transaktioner med närstående

detta försäkrar sig bolaget. Vidare står bolaget risken för icke sålda lägenInköp och försäljning mellan koncernföretag

heter gentemot bostadsrättföreningar. Detta innebär att de flesta projekt

SBCs försäljning till dotterföretagen uppgick till 5 637 (4 599) kkr och

inte påbörjas förrän hälften av insatserna i en bostadsrättsförening är teck-

omfattade administrativa tjänster samt hyresdebiteringar. Inköp från dotter-

nade med bindande avtal. Politiska beslut och händelser i vår omvärld är av

företag uppgick till 5 (0) kkr. Vid inköp och försäljning mellan koncernföre-

största vikt för denna verksamhet. Vi följer kontinuerligt detta samt arbetar

tag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med

med att upprätta noggranna kalkyler samt löpande uppföljning av dessa.

externa parter. Moderbolagets innehav av aktier och andelar i dotterföretag
SBC tillämpar succesiv vinstavräkning. Vid succesiv vinstavräkning gör SBC

framgår av not 14.

bedömningar av såväl uppdragsinkomster, totala utgifter för att slutföra
Närståendetransaktioner med SBC ek för och Byggrätt BRAB AB

uppdraget samt projektets färdigställandegrad. Dessa bedömningar påverkar

SBC har sålt tjänster till SBC ek för på 2 055 (2 162) kkr. Detta avser admi-

den löpande resultatavräkningen.

nistrativa tjänster samt hyresdebiteringar. Några inköp har ej skett. Samma
debiteringprinciper som ovan tillämpas. Vidare sker köp och försäljning av

Inom ramen för SBCs verksamhet tecknar vi ett-åriga kontrakt med våra

byggtjänster mellan SBC Mark AB och intressebolaget Byggrätt BRAB AB.

förvaltningskunder och kontrakt för varje enskild tjänst därutöver.

Försäljning från SBC Mark AB till Byggrätt BRAB AB uppgick till 27 (0) kkr

Störningar i IT-system skulle kunna påverka denna verksamhet mycket nega-

samt SBC Mark AB:s inköp från Byggrätt BRAB AB uppgick till 1 076 (90) kkr.

tivt. Därför har koncernen en kontinuerlig kontroll och uppdatering av
säkerhetssystemen.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Beträffande löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare, se not 7. Koncernen har inga fordringar på nyckelpersoner. Skulder till
nyckelpersoner utgörs av sedvanliga personalrelaterade skulder.

Not 34 Händelser efter balansdagen
Under året har köp och försäljningar av fastigheter skett, vilka redovisas
som förändringar i varulager. I slutet på 2006 har två bolag med fastigheter i Göteborg förvärvats för 129 267 kkr respektive 114 957 kkr. Tillträde
har skett under 2007. Finansiering har skett genom dels extern upplåning
på 100 000 kkr, dels med egna medel. Den externa upplåningen skedde
inom ramen för tidigare beviljad kredit. SBC projektutvecklar och planerar
att bygga cirka 350 bostadsrätter i dessa projekt. Totalinvesteringarna för
blivande bostadsrättsföreningar beräknas uppgå till cirka 1 170 000 kkr.
I februari påbörjades försäljning av 12 lägenheter på Östermalm,
Stockholm, varav 10 nu är sålda. Intresset för dessa lägenheter är mycket
stort. Byggstart kommer att ske under våren. Försäljning av andelarna till en
bostadsrättsförening har skett under 2007 med en vinst på 15 000 kkr.
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Förslag till vinstdisposition (kronor)
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen minst ska uppgå till 30% av koncernens vinst efter skatt. Förslaget enligt nedan
innebär att 34% av koncernens resultat efter skatt delas ut.
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget:
Balanserat resultat
Årets resultat

60 689 552
15 931 218
76 620 770

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
till aktieägarna utdelas, 5 200 000 aktier á 4,50 kr/aktie
i ny räkning balanseras

23 400 000
53 220 770
76 620 770

Styrelsen anser att den ovan föreslagna utdelningen är försvarlig på såväl bolags- som koncernnivå med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken på bolagets och koncernens egna kapital och med hänsyn till bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet
och finansiella ställning.

Stockholm den 19 mars 2007

Lennart Hedquist
Ordförande

Göran Andersson

Håkan Blomdahl

Bo Hård af Segerstad

Curt Källströmer

Tomas Matsson

Margot Widlund Nilsson

Anna Ter-Borch
Arbetstagarledamot

Helena Skåntorp
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 mars 2007.
Deloitte AB

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Organisationsnummer 556576-7299
om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) för
räkenskapsåret 2006. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 29-55. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits
av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av
koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval
av vår revision.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och
årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens
resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett
urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens
tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när
de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt
att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 19 mars 2007
Deloitte AB

Jan Åke Magnuson
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2006
styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, i förekommande fall revisor samt arvode till styrelseordförande och övriga
styrelseledamöter.

Med bolagsstyrning avses det regelverk och den struktur som
finns för att på ett effektivt och kontrollerat sätt styra och leda
verksamheten i ett aktiebolag. Bolagsstyrning syftar ytterst till
att tillgodose aktieägarnas krav på avkastning och att ge samtliga intressenter fullgod och korrekt information om bolaget
och dess utveckling.

SBCs valberedning inför årsstämman 2007 utgörs av Hans
Borgelin, Lennart Hedquist, Anders Lenhoff, Göran Olsson som
representerar den största ägaren SBC ek för samt Lars-Gunnar
Wallin. En redogörelse för hur valberedningen har bedrivit sitt
arbete finns på SBCs hemsida www.sbc.se.

Till grund för styrningen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB (publ), nedan kallad SBC, ligger aktiebolagslagen, Svensk
kod för bolagsstyrning, bolagsordningen samt andra tillämpliga
lagar och regler.

Styrelse

SBC kommer att följa den praxis som utvecklas avseende
Svensk kod för bolagsstyrning och avser tillämpa den i de delar
den kan bedömas ha relevans för bolaget och dess aktieägare.

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt ska
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation. SBCs styrelse fastställer årligen en arbetsordning
samt skriftliga instruktioner om finansiell rapportering och
arbetsfördelning mellan styrelse och VD. Styrelsen behandlar
frågor av väsentlig betydelse såsom affärsplan med lönsamhetsmål, eventuella förvärv av fastighet och företag samt fastställande av policies. En gång om året behandlar styrelsen långsiktiga, strategiska frågor för bolaget. Styrelsen godkänner årsredovisning och delårsrapporter samt föreslår utdelning till
bolagsstämman.

Denna bolagsstyrningsrapport är inte granskad av bolagets
revisor.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i SBCs angelägenheter utövas vid
bolagsstämman.
Årsstämma skall hållas inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång. Vid denna väljs bolagets valberedning, styrelse samt i
förekommande fall revisor. Härvid fastställs också bolagets
resultat- och balansräkning. Vidare prövas frågor avseende
bland annat utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och
VD samt fastställande av arvode till styrelse och revisor.

SBCs styrelseordförande ska, förutom att leda styrelsearbetet,
fortlöpande följa koncernens verksamhet och utveckling
genom kontakter med VD.
Utöver det konstituerande sammanträdet, som normalt hålls i
anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen ca 7 gånger
per år. Extra sammanträden sammankallas vid behov.

Årsstämma i SBC 2006 hölls måndagen den 24 april 2006 i
Stockholm. Protokoll från denna finns på www.sbc.se. Nästa
årsstämma för aktieägarna i SBC hålls måndagen den 23 april
2007 i Stockholm, se sid. 62.

Styrelsens ledamöter
SBCs styrelse består av sju bolagsstämmovalda ledamöter och
en arbetstagarledamot med en suppleant. VD ingår inte i styrelsen. Ingen av styrelseledamöterna är beroende av SBC. Av
ledamöterna är Curt Källströmer och Tomas Matsson oberoende
av bolagets större ägare.

Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare. Den har till
uppgift att inför årsstämman föreslå ordförande på stämman,
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Styrelseledamöter valda av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s årsstämma 2006:

Lennart Hedquist
Född 1943.
Ordförande i styrelsen sedan 1999.
Fil mag.
Fd utbildningschef Pharmacia AB,
fd kommunalråd,
riksdagsledamot sedan 1991.
Ordförande i skatteutskottet sedan 2006.
Styrelseordförande i SBC ek för.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 18 000

Tomas Matsson
Född 1940.
Ledamot i styrelsen sedan 2004.
Advokat.
Egen advokatfirma. Tidigare advokat vid
advokatfirman Lindahl.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 7 000 genom
Matsson AB:s pensionsstiftelse.

Bo Hård af Segerstad
Född 1938.
Vice ordförande i styrelsen sedan 2003.
Fil kand.
Arbetande styrelseledamot och delägare i
Ageto AB. Tidigare verksam i SEB, flera
befattningar som ekonomichef och controller
i flera utländska företag, bl a Saab Univac AB
och Memorex International.
Styrelseledamot i SBC ek för.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 15 000

Margot Widlund Nilsson
Född 1934.
Ledamot i styrelsen sedan 1999.
Civilekonom.
Egen företagare, konsult med inriktning på
redovisning, skattefrågor och fastighetsförvaltning. Tidigare anställd på Läkarförbundet
med ansvar för ekonomi och byggnadsfrågor
för läkarhusuppbyggnaden på Administrativ
Rationalisering som konsult och ekonomichef.
Styrelseledamot i SBC ek för.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 2 000

Göran Andersson
Född 1939.
Ledamot i styrelsen sedan 1999.
Byggnadsingenjör.
Fd VD för Kullenberg och Entreprenadbyggen
AB, regionchef i SIAB Syd och regionchef i
NCC Bostad.
Styrelseledamot i SBC ek för.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 1 100

Arbetstagarrepresentanter i
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:

Håkan Blomdahl
Född 1968.
Ledamot i styrelsen sedan 2006.
Civilekonom och civilingenjör.
VD för Capital Cube AB,
doktorand Handelshögskolan.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 0
Capital Cube AB äger 575 000 aktier i SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Anna Ter-Borch
Född 1946.
Ledamot i styrelsen sedan 1999.
Utsedd av SIF.
Aktieinnehav: 400

Curt Källströmer
Född 1941.
Ledamot i styrelsen sedan 2004.
Bankdirektör.
Tidigare vVD Svenska Handelsbanken,
regionbankschef för region Mellansverige.
Styrelseledamot i Holmen AB, Skanska AB
och Indutrade AB.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 100

Kerstin Hamnholm
Född 1954.
Suppleant i styrelsen sedan 2006.
Utsedd av SIF.
Aktieinnehav: 400
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Ledning

Styrelsens arbete under 2006
Styrelsen i SBC har under 2006 haft 16 sammanträden, varav
fyra per capsulam. Ledamörernas närvaro: Lennart Hedquist
16, Göran Andersson 13, Håkan Blomdahl 10, Bo Hård af
Segerstad 16, Curt Källströmer 16, Tomas Matsson 16, Margot
Widlund Nilsson 16, Anna Ter-Borch 13, Kerstin Hamnholm 1.
Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2006
är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter samt fastighetsförvärv, noteringsprospekt inför noteringen
på Aktietorget samt tillsättning av ny VD. Ett helt sammanträde
har ägnats åt strategifrågor.

VD, tillika koncernchef, har till uppgift att sköta den löpande
förvaltningen av bolaget. I styrelsens skriftliga instruktioner
fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och VD. Ledningen
i SBC har under 2006 bestått av nio personer. För närmare
information om ledande befattningshavare, se sid. 60.
Ledningen sammanträder vanligtvis tre timmar varannan vecka.
Ersättning till ledning
För information om lön och andra ersättningar till VD och övriga
ledande befattningshavare, se not 7, sidan 48.

Revisionsutskott
Styrelsen i SBC har valt att inte utse ett revisionsutskott.
Styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter.
Revisorn deltar vid minst två styrelsemöten per år.

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i SBC 2007 finns på www.sbc.se.

Ersättningsutskott
Styrelsen i SBC har utsett ett ersättningsutskott. Det är utskottets uppgift att för styrelsen föreslå ersättning till VD samt
ta ställning till övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås
av VD. Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga
eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess dotterbolag.

Revisor
Vid SBCs ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs Deloitte &
Touche AB (nuvarande Deloitte AB) till revisor för tiden intill
årsstämman 2008. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisorn Jan Åke Magnuson som under 2006 även var huvudrevisor i Strängbetong, Kubikenborgs Aluminium, Stockholmsmässan, Linklaters Advokatbyrå AB, Stockholms Handelskammare, ICC Sweden och Radisson SAS Royal Park Hotel.

I ersättningsutskottet ingår styrelsens ordförande Lennart
Hedquist och vice ordförande Bo Hård af Segerstad.
Ersättningsutskottet har under 2006 haft fyra sammanträden.
Ersättning för arbete i ersättningsutskottet utgick inte under
2006.

Deloitte AB genomför revision i samtliga bolag inom SBCkoncernen. Revisionen är utförd i enlighet med god redovisningssed i Sverige. För bokslut för perioden januari-juni 2006 har
gjorts sk review. För årsbokslutet för januari-december 2006 har
gjorts revision. SBC har utöver revisionsuppdraget anlitat
Deloitte AB för konsultationer inom skatteområdet, i redovisningsfrågor och för utredning i samband med större projekt
såsom förvärv. För information om arvode till Deloitte AB se
not 6, sidan 48.

Styrelsearvode
Årsstämman i SBC 2006 beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode om 825 000 kr skulle fördelas med 200 000 kr till ordföranden, med 125 000 kr till vice ordföranden och med 100
000 kr till var och en av de övriga ledamöterna. I dotterbolaget
SBC Mark AB beslutade årsstämman 2006 att ett styrelsearvode om sammanlagt 80 000 kr skulle fördelas med 40 000 kr till
ordföranden och med 20 000 kr till var och en av de övriga
ledamöterna. Till anställda inom koncernen utgick inga styrelsearvoden.
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Koncernens ledningsgrupp:

Helena Skåntorp
Född 1960.
VD och koncernchef sedan januari 2007.
Anställd inom SBC-koncernen sedan januari
2007.
Tidigare
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers.
CFO Arla.
Koncernchef Jarowskij.
Styrelseledamot i AB Ångpanneföreningen,
Mekonomen AB och Hemtex AB.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 0
Köpoptioner: 45 000

Sara Isaksson
Född 1978.
Jurist och styrelsens sekreterare sedan 2005.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 2005.
Jur kand.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 0

Hjördis Berg
Född 1955.
CFO sedan 2006.
Tf VD mellan november 2006, då Ulrika
Francke avgick som VD, och januari 2007, då
Helena Skåntorp tillträdde som VD.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 2006.
Executive MBA.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 0

Ingvar Johansson
Född 1953.
Chef för IT och Information sedan 2000.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 2000.
Civilingenjör.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 6 100

Chris Hammar
Född 1947.
Marknadschef sedan 1999.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 1999.
Arkitekt.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 4 000

Susanne Sigra Callemo
Född 1957.
Personalchef sedan 2001.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 2001.
Socionom.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 3 000

Leif Ågren
Född 1951.
VD för SBC Mark sedan 2000.
Anställd inom SBC-koncernen sedan 1996.
Byggn.ing, Väg- och vatten KTH.
Ordförande i Byggrätt BRAB AB
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 8 000

Förvaltningschef vakant
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Intern kontroll

synpunkter från bolagens auktoriserade revisorer. SBC utsätts
genom sin verksamhet för olika finansiella risker i samband
med hantering av redovisningsmedel. Det finns i koncernen
regler för vem som genom fullmakt har rätt att hantera dessa
medel samt en förmögenhetsbrottsförsäkring.

SBC har valt att tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning.
Styrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll.
Styrelsen ska årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är
organiserad. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har den 5 september 2006 beslutat om tillämpningsregler för 2006 års
rapportering. Tillämpningsreglerna innebär att rapporten inte
behöver innefatta något uttalande om hur väl den interna kontrollen har fungerat under det gångna räkenskapsåret. Det
finns enligt tillämpningsreglerna inte heller något krav på att
rapporten ska granskas av bolagets revisor.

Kontrollaktiviteter
SBCs finansiella rapportering bygger på ett antal kontrollaktiviteter som utförs inom koncernen samt dokumenterade
processer för framtagande av underlag till finansiella rapporter.
Kontrollåtgärderna behövs för att förebygga, upptäcka och
korrigera fel och avvikelser. På ekonomiavdelningen görs fortlöpande uppföljning av verksamheten. Koncernens verksamhet
och förvaltning revideras årligen av företaget utsedda externa
revisorer. Den finansiella rapporteringen har reviderats av företagets externa revisorer i samband med halvårs- och årsbokslut. Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter gås igenom vid ordinarie revision av årsbokslut. En
begränsad krets av personer har firmateckningsrätt.

SBC följer COSO:s 1. ramverk för internkontroll. Detta innebär
att den interna kontrollen utgörs av beståndsdelarna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt styrning och uppföljning.
Kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, som innefattar den
kultur som styrelse och bolagsledning kommunicerar och verkar
utifrån och som skapar disciplin och struktur för övriga
beståndsdelar inom den interna kontrollen. Ramverken som
omger SBCs styrelse utgörs, förutom av relevant lagstiftning, av
ägarnas intentioner och Koden. Den formella beslutsordningen
i koncernen utgår från den ansvarsfördelning mellan styrelse
och VD som styrelsen årligen fastställer i sina skriftliga instruktioner som innefattar arbetsordning för styrelsen, instruktion
för VD samt rapporteringsinstruktion. Koncernens ledningssystem beslutas av styrelsen och innehåller bland annat instruktioner för beslutsfattande, delegering och attesträtt. VD har
möjlighet att delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga
ledande befattningshavare enligt delegationsföreskrifter eller
via attestplanens regler. En chefshandbok anger det regelverk
som varje chef på SBC har att iaktta. Väsentliga processer liksom
redovisnings- och rapporteringsinstruktioner för den finansiella
rapporteringen finns samlade i en ekonomihandbok. Ekonomihandboken kommer under innevarande år att kompletteras.

Information och kommunikation
Koncernledningens interna kommunikationskanaler utgörs
främst av chefskonferenser samt regelbundna koncernledningsmöten. Dessutom är koncernens intranät en viktig länk i informationskedjan. Till styrelsen levereras kvartalsvis finansiella
rapporter för koncern och moderbolag.
Styrning och uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga resultatenheter, bolag och på koncernnivå. Uppföljning sker mot budget
och prognos. Resultatet analyseras av såväl ekonomiavdelning
som resultatansvarig person. Avrapportering sker till VD.
För att underlätta styrning, uppföljning och samordning av
koncernens mål och strategier har ett projekt påbörjats för att
implementera ett nytt beslutstödssystem.
SBC har valt att inte ha en särskild internrevision. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit det
tillräckligt att externrevisorerna utökat sin revision genom att
specialgranska separata affärsupplägg eller större affärshändelser.

För att medarbetarna ska uppmärksamma och leva upp till
företagets filosofi och kärnvärden har styrelse och ledning satt
upp en rad policies. En grupp är tillsatt för att ta fram etiska
riktlinjer för koncernens medarbetare.

Styrelsen gör en årlig utvärdering av hur den interna kontrollen
har fungerat.

Riskbedömning
På grund av koncernens storlek och verksamhet har styrelsen
beslutat att det ej är relevant att utse ett revisionsutskott.
Omfattningen och bedömningen av bolagets riskhantering
görs kontinuerligt av styrelsen i sin helhet. Detsamma gäller

1. Committe of Sponsoring Organizations of Treadway Commission är en
kommitté i USA som har tagit fram en definition av intern kontroll, vilken
skall kunna användas av alla företag och organisationer.
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Information till aktieägare

Information till aktieägare
Finansiell information 2007
Första kvartalet: 23 april 2007
Andra kvartalet: 22 augusti 2007
Tredje kvartalet: 30 oktober 2007
Fjärde kvartalet och årsbokslut: februari 2008
Årsredovisning: mars 2008

Årsstämma 2007
Årsstämma för aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB hålls måndagen den 23 april 2007 kl 15.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara
införd i den av VPC AB förda aktieboken tisdagen den 17 april
2007, dels anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB, 111 83 Stockholm eller per e-post till
aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB:s hemsida www.sbc.se senast kl 16.00 tisdagen den 17
april 2007.

Delårsrapporter och årsredovisning kan hämtas på SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s hemsida www.sbc.se eller
beställas per telefon 08-501 150 00 eller per post till SBC
Sveriges BostadsrättsCenrum AB, Box 1353, 111 83
Stockholm.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn och person- eller
organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får
företrädas av ombud och har även rätt att medföra en eller två
biträden. Antalet biträden skall föranmälas inom ovan angiven
tid. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt
för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska
kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 17 april
2007.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste
tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt
att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd
hos VPC AB tisdagen den 17 april 2007. Aktieägaren bör i god
tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.
Kallelsen till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB:s årsstämma
2007 finns i sin helhet på bolagets hemsida www.sbc.se.
Utdelning
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB föreslår att till
aktieägarna utdelas 4,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning föreslår styrelsen torsdagen den 26 april. Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelning
genom VPCs försorg komma att utsändas onsdagen den 2 maj.
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Kontor
Stockholm
Box 1353, 111 83 Stockholm
Besöksadress: Luntmakargatan 18
Tel: 08-775 72 00
Fax: 08-775 72 99
E-post: stockholm@sbc.se

Västerås
Sigurdsgatan 21
721 30 Västerås
Tel: 021-38 25 00
Fax: 021-38 25 20
E-post: vasteras@sbc.se

Box 5064, 121 16 Johanneshov
Besöksadress: Bolidenvägen 14
Tel: 08-775 72 00
Fax: 08-775 73 00
E-post: stockholm@sbc.se

Uppsala
Box 1852, 751 48 Uppsala
Besöksadress: Hamnesplanaden 3
Tel: 018-65 64 70
Fax: 018-65 64 71
E-post: uppsala@sbc.se

Göteborg
Box 2503, 403 17 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 20
Tel: 031-745 46 00
Fax: 031-745 46 40
E-post: goteborg@sbc.se
Malmö
Djäknegatan 2
211 35 Malmö
Tel: 040-622 67 70
Fax: 040-622 67 90
E-post: malmo@sbc.se

Sundsvall
Fredsgatan 3
852 36 Sundsvall
Tel: 060-61 12 15
Fax: 060-61 18 97
E-post: sundsvall@sbc.se
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www.sbc.se

www.gladje.se

Huvudkontor
Box 1353, 111 83 Stockholm, Besöksadress: Luntmakargatan 18
Tel: 08-501 150 00, Fax: 08-501 150 50, E-post: sbc@sbc.se

