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Vår vision:
– SBC är ledande inom bostadsrätt

Vår affärsidé:
– I alla delar av bygg- och förvaltningskedjan
ska vi skapa, förvalta och utveckla värden
som är till nytta för bostadsrättsföreningar,
boende och bosparare

Vårt aktieägarmål:
– En aktieutdelning på minst 30 procent av
koncernens vinst efter skatt

SBC har arbetat med bostadsrätt i snart 90 år och den långa
erfarenheten har gett oss vår position som bostadsrättsspecialister. Vi ska fortsätta växa med lönsamhet och vårt mål
är att dubbla våra intäkter till 2012.

SBC är ett ledande kunskaps- och tjänsteföretag för bostadsrätt. Vi erbjuder Sveriges bostadsrättsföreningar kvalificerade
tjänster för ett framtida värdebyggande och utvecklar nya
bostäder i attraktiva lägen med boendekoncept för alla skeden
i livet. Under 2007 var vi cirka 250 medarbetare spridda på sju
kontor runt om i landet.

SBC-aktien är noterad på NGM Equity.
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Året i korthet

Året i korthet.
SBC har haft en fortsatt positiv utveckling under 2007.
•

Intäkterna för helåret uppgick till 422,1 (391,5) MSEK, en
ökning med 8 procent.

•

Rörelseresultatet för 2007 uppgick till 48,5 (75,6) MSEK.

•

SBC-aktien handlas sedan 2 november 2007 på NGM Equity.
Aktien noterades i februari 2006 på Aktietorget, som då var
en auktoriserad marknadsplats. Under 2007 avstod
Aktietorget sin auktoriserade status, varför SBC ansökte om
notering på NGM-börsen.

•

Under året var cirka 900 (833) lägenheter i produktion, det
vill säga under projektering eller byggnation.

•

Vi går in i 2008 med den starkaste projektportföljen någonsin.

•

SBCs styrelse har fastställt en femårig affärsplan, 2008-2012,
innehållande bland annat målen:

Rörelsemarginalen för året uppgick till 11,5 (19,3) procent.

Såväl intäkter som rörelseresultat varierar mellan år beroende
av när fastighetsförsäljningar genomförs. Under 2006 genomfördes en fastighetsförsäljning till mycket god marginal, som
gav oss ett starkt rörelseresultat som jämförelsetal för det året.
Affärsområdet Projektutveckling påverkas som många andra
byggaktörer av utdragna planprocesser och ökade byggkostnader.
•

•

Under 2007 har fastighetsförvärv gjorts till totalt 244,2 MSEK,
vilket påverkat kassaflödet från den löpande verksamheten
som uppgick till -190,5 (112,6) MSEK.

•

Soliditeten uppgick till 46,5 (70,1) procent. Minskningen förklaras av finansiering av förvärv och lämnad aktieutdelning.

•

Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
8,25 (13,22) SEK.
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-

Dubblerade intäkter till drygt 850 MSEK år 2012.

-

Tillväxt under lönsamhet.

-

Rörelsemarginal överstigande 15 procent.

-

Fortsatt fokus på kärnverksamheterna, med kvalificerad helhetsrådgivning inom Förvaltning och konceptförädling
inom Projektutveckling.
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VD har ordet

Bostadsrätten som boende- och ägarform är
unik för Sverige. Sedan lång tid tillbaka har
SBC fungerat som en kompetent och framsynt
part både när det gäller förvaltning och
projektutveckling av nya bostadsrätter.

Vägen är utstakad
– vi ska ligga steget före våra kunder
arbete. Under 2008 ska vi stärka våra erbjudanden för att ännu
mer underlätta våra kunders tillvaro. Ett samarbete med SBC
ska innebära ett bekymmersfritt boende, men också ett lätt
styrelsearbete.

SBC fortsätter att växa
Koncernens omsättning 2007 översteg 420 MSEK med en tillväxt på cirka 8 procent. Affärsområdet Förvaltning genererade
något större intäkter än Projektutveckling. Efterfrågan av SBCs
tjänster och bostäder har varit mycket god. Bostadsrätten som
boendeform har medvind och vi har en attraktiv projektportfölj
med oss in i framtiden. Under året har ett genomgripande
utvecklingsarbete påbörjats som syftar till att vi ska ligga steget
före våra kunder och kunna visa på möjligheter redan innan
efterfrågan uppstår. Vårt mål framöver är högt. Inom fem år
ska intäkterna fördubblas med fortsatt god lönsamhet.

Projektutveckling – lägre resultat men rekordstor portfölj
Även för affärsområdet Projektutveckling ökade intäkterna 2007.
Rörelseresultatet blev dock lägre än föregående år. Fastighetsförsäljningarna under 2007 har skett till goda marginaler. En
större andel än tidigare av intäkterna kommer från projektledningsverksamheten, vars marginal vanligen är lägre än från
fastighetsförsäljningar. Högtrycket i byggbranschen har medfört
kostnadsökningar. Byggstart av ett par projekt har ej kunnat ske
som planerat på grund av att behandlingen av överklaganden
av detaljplaner tagit längre tid än förväntat. Under 2006
genomfördes en fastighetsförsäljning till mycket god marginal,
som gav oss ett starkt rörelseresultat som jämförelsetal för det
året.

Förvaltning – ökade intäkter och förbättrade marginaler
Affärsområdet Förvaltning ökade sina intäkter med drygt 14
procent och rörelseresultatet med drygt 9 MSEK. Ökade intäkter
från ekonomiska förvaltningstjänster är förklaringen till resultatökningen. I syfte att erbjuda kunden än bättre service har under
året arbete initierats på att utveckla än effektivare arbetsprocesser
och analysverktyg.

Projektportföljen är, efter två mycket attraktiva förvärv i
Göteborgsområdet i början av 2007 och ett i början av 2008,
på rekordnivå – både vad gäller volym och eftertraktade lägen.
Vi planerar att producera cirka 2 000 nya bostadsrätter inom
en femårsperiod. Det är vår största volym någonsin.

SBC förvaltar idag drygt 2 300 bostadsrättföreningar. Antalet
har vuxit kontinuerligt över åren, vilket har lett till att en stigande del av omsättningen kommer från ekonomisk förvaltning.
Inom affärsområdet Förvaltning erbjuds redan idag tjänster och
hjälpmedel som är en bra grund för bostadsrättsföreningarnas
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VD har ordet

På Fotö, ett fiskesamhälle i Göteborgs norra skärgård, bygger SBC nya bostadsrätter
direkt vid havet med hänförande utsikt.

sätt. Det tuffare konjunkturläget, och därmed pressade priserna
på bostadsrätter, gör att vi bedömer det än viktigare att fortsätta fokusera verksamheten till attraktiva lägen i storstadsregionerna. Vi ska ta hand om vår välfyllda projektportfölj men
samtidigt arbeta med påfyllning för fortsatt tillväxt på prioriterade
marknader, säkerställa goda finansieringsmöjligheter och förädla
våra boendekoncept.

Ny affärsplan pekar ut riktningen
Under 2007 har mycket energi lagts ner på att kartlägga vår
föränderliga omvärld. Styrelsen har lagt ramarna och därefter
har ledningsgrupper och medarbetare arbetat fram en gemensam målbild, i form av en affärsplan, för var SBC ska befinna
sig om fem år.
SBC ska växa med lönsamhet. Målet är att intäkterna ska vara
minst dubbelt så stora om fem år med en årlig rörelsemarginal
på 15 procent. Tillväxten ska ske inom befintliga marknadssegment.

SBC-aktien nu på NGM Equity
Den 2 november 2007 noterades SBC-aktien på NGM Equity,
som därmed ersatte Aktietorget som marknadsplats för handeln
med aktien. Styrelsens ambition är att ta ytterligare ett steg
mot Stockholmsbörsen.

Ökad andel kvalificerade förvaltningstjänster och mer kostnadseffektiva processer kommer vara fokus för att nå målen inom
affärsområdet Förvaltning. Byggnadsteknisk förvaltning och
projekt- och byggledningstjänster erbjuds ännu inte rikstäckande.
Inom dessa verksamhetsområden kommer vi satsa på att både
förbättra och förstärka vårt tjänsteinnehåll och erbjudande
– särskilt vad gäller energifrågor och driftoptimering.
Oavsett var i landet våra kunder befinner sig ska de kunna lita
på att vi levererar tjänster med samma höga kvalitet, servicenivå
och tillgänglighet. Allt fler föreningar efterfrågar ett proaktivt
samarbete med SBC som förvaltare och det ska vi erbjuda. Det
kommer kräva att vi anpassar organisationen för ett tydligare
kundansvar och helhetssyn inom ekonomi, teknik och juridik.

Utmaningar inför 2008
Framtiden ser ljus ut för SBC. Vi planerar för kraftig tillväxt och
vårt utvecklingsarbete kommer under 2008 att medföra många
utmaningar. Vi behöver förbättra kundernas tillgänglighet till
SBC och även dialogen med våra kunder. En mer ansträngd
konjunktur för Projektutveckling, en omvärld som förändras allt
snabbare samt för Förvaltning ökade satsningar på utveckling
och tillväxt kombinerat med etablering av effektivare processer
kommer ställa stora krav på alla inom SBC. Jag är dock övertygad om att våra duktiga och engagerade medarbetare kommer
att förflytta oss till den position som pekas ut i affärsplanen –
steget före våra kunder. Målbilden finns och resan har startat.

Förstärkningar av strukturkapitalet kommer att vara väsentligt
för att affärsområdet Projektutveckling ska utvecklas på bästa

Helena Skåntorp
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Detta är SBC

Aylin Bodur - ekonom Stockholm.

Bostadsrättsspecialist igår,
idag och imorgon
förvaltning, projekt- och byggledning för renoverings- och
ombyggnadsarbeten samt juridisk expertis. Ambitionen är att
se till varje förenings hela situation med dess unika förutsättningar och behov samt att arbeta proaktivt med värdebyggande
tjänster till föreningens styrelse. Förvaltningsverksamheten är
spridd på sju kontor (varav två i Stockholm), från Sundsvall i
norr till Malmö i söder. Fem regionchefer säkerställer att vi når
hela Sverige. Kunderna finns över hela landet även om merparten
återfinns i storstäderna och då framför allt i Stockholm där
antalet bostadsrätter är mycket högt.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är på den svenska marknaden en av de stora aktörerna som både bygger bostadsrätter
och erbjuder tjänster till bostadsrättsföreningar. Bolaget är
börsnoterat sedan februari 2006. SBC har arbetat med bostadsrätt ända sedan 1921. Efter att ha drivits som en ekonomisk
förening i många år bolagiserades affärsverksamheten år 2000
och knoppades av från den ekonomiska föreningen som ett
fristående bolag 2005.
Två affärsområden
Verksamheten bedrivs inom två affärsområden - Förvaltning
och Projektutveckling.

Affärsområdet Projektutveckling drivs genom det helägda dotterbolaget SBC Mark AB. Uppgiften är att utveckla nya bostadsprojekt via markförvärv, samarbeten med andra aktörer och
som byggherreombud för bostadsrättsföreningar.

Affärsområdet Förvaltning erbjuder bostadsrättsföreningar all
den hjälp de behöver med ekonomisk och byggnadsteknisk

8
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Detta är SBC

Skönhet och funktion tillsammans
med långsiktigt god ekonomi står alltid
i fokus i SBCs nyproduktion.

Maria Solár - ekonom, gruppchef Stockholm
och Håkan Isacsson - ekonom, gruppchef Stockholm.

Våra lägenheter kännetecknas
av ljus och rymd, bra utrustning
och kvalitet i materialval.

Som namnet Sveriges BostadsrättsCentrum säger, har vi bara
bostadsrätt på vår agenda. Så har det alltid varit och samma
fokus kommer vi ha även i framtiden. Produkt- och tjänsteutveckling ska i ökad grad ske i samspel med våra kunder.

ökande kundstock, efterfrågade produkter och tjänster, en
boendeform i medvind, kompetenta medarbetare, bostäder
med kvaliteter och attraktiva lägen är några exempel på avgörande skäl till våra framgångar.

Vi bygger för alla skeden i livet genom våra tre boendekoncept: Kvalitetsboende, Ungdomsboende och Trygghetsboende.
Tillsammans med SBC ek för och Handelsbanken har SBC
sedan 1987 ett bosparande, som ger förtursmöjlighet till våra
nyproducerade bostadsrätter.

Som namnet Sveriges BostadsrättsCentrum säger, har vi bara
bostadsrätt på vår agenda. Så har det alltid varit och samma
fokus kommer vi ha även i framtiden. SBCs samlade kompetens
om bostadsrätt och därtill relaterade frågor är det som ska möjliggöra ett långsiktigt värdeskapande för våra kunder och i förlängningen även för våra ägare. Vår ambition är att ständigt
ligga i utvecklingens framkant, både vad gäller kunskaper och
förändringar i omvärlden som kan påverka bostadsrättsföreningarna och den enskilde bostadsrättshavaren. Produkt- och tjänsteutveckling ska i ökad grad ske i samspel med våra kunder.

För Projektutveckling är huvudfokus attraktiva lägen i tillväxtområden, främst storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö. Verksamheten bedrivs också utifrån kontor på dessa
orter. Två bostadschefer ansvarar för Stockholm-Uppsala
respektive Malmö-Göteborg med tillhörande kuststräcka.
Bara bostadsrätt på agendan
SBC har haft en mycket stark utveckling genom åren - på vägen
till affärsdrivande bolag och börsintroduktion. En kontinuerligt
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SBC-aktien

SBC-aktien nu noterad på NGM Equity
Aktieägare
SBC hade 2 049 aktieägare vid utgången av 2007. SBC ek för
är fortfarande största ägare med 2 046 680 aktier, vilket innebär ett innehav av 39,36 procent. Näst störste ägare är SBC
Stiftelseförvaltning AB med 12 procent.

Aktien handlas under namnet SBC sedan den 2 november 2007
på NGM Equity.
Från Aktietorget till NGM Equity
SBC-aktien noterades i februari 2006 på Aktietorget. Då hade
Aktietorget Finansinspektionens tillstånd att driva verksamhet
som auktoriserad marknadsplats. Under våren 2007 har Aktietorget avstått från sin auktoriserade status och är därmed inte
längre en reglerad marknad.

Aktiekapital
SBCs aktiekapital uppgick den 31 december 2007 till 52 MSEK
fördelat på 5 200 000 aktier med ett kvotvärde på 10 kronor
per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och berättigar till lika
andel av bolagets tillgångar och vinster.

Styrelsen i SBC bedömde mot bakgrund av detta att det var
lämpligt att för SBCs framtida utveckling ansöka om notering
på Nordic Growth Market, NGM-börsen. Genom börsnotering
på NGM Equity vill SBC öka förutsättningarna för ett breddat
ägande samt vidga möjligheterna för befintliga institutionella
investerare att utveckla sitt innehav i SBC.

Utdelning
Bolagets utdelningspolicy innebär en aktieutdelning på minst
30 procent av koncernens vinst efter skatt.
Styrelsen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB föreslår årsstämman den 25 april 2008 att utdelningen för verksamhetsåret 2007 ska uppgå till 4,50 (4,50) kronor per aktie motsvarande 23,4 (23,4) MSEK. Detta innebär att 55 (34) procent av
koncernens vinst föreslås som utdelning, vilket motsvarar en
direktavkastning om 3,8 (2,7) procent.

Utveckling
Efter en kursutveckling 2006 på 95,3 procent för drygt 10
månader startade SBC-aktien året 2007 på kursnivån 166 kronor.
Utvecklingen under våren var mycket stark med toppnoteringen
221 kronor. Oron och turbulensen på aktiemarknaden har
också återspeglats i SBC-aktiens utveckling under resten av året.
I början av februari 2008 är kursnoteringen 135 kronor och
omsättningen alltjämt relativt låg. Totalt antal omsatta aktier
under 2007 var 1 277 665, vilket motsvarar 24,6 procent
av totala antalet aktier i SBC.
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SBC-aktien

SBC-AKTIENS UTVECKLING JÄMFÖRD MED STOCKHOLMSBÖRSEN

SBC har som målsättning att lämna minst 30 procent av
koncernens vinst efter skatt i utdelning till sina aktieägare.
Vid utgången av 2007 hade SBC 2 049 aktieägare.

De tio största ägarna i
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
2007-12-28

Ägarförteckning - Fördelning i storleksklasser.
Totalt innehav per ägare.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) 2007-12-28

Antal Aktier Innehav/andel (%)
SBC EK FÖR

Innehav

Antal aktieägare

Antal aktier

Innehav/andel (%)

1 627

319 432

6,14

264

194 978

3,75

2 046 680

39,36

1 - 500

SBC STIFTELSEFÖRVALTNING AB

624 000

12,00

501 - 1 000

AKTIE ANSVAR GRAAL

322 100

6,19

1 001 - 2 000

75

105 075

2,02

CATELLA CASE

312 950

6,02

2 001 - 5 000

46

150 965

2,90

LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND 167 200

3,22

5 001 - 10 000

13

102 480

1,97

ODIN SVERIGE 1,
NORDEA BANK NORGE ASA

10 001 - 20 000

7

106 520

2,05

123 140

2,37

20 001 - 50 000

6

181 280

3,49

AKTIE-ANSVAR SVERIGE

100 000

1,92

50 001 - 100 000

5

443 200

8,52

HARALDSSON, HANS

100 000

1,92

100 001 - 500 000

4

925 390

17,80

BORGELIN, HANS

88 200

1,70

500 001 - 1 000 000

1

624 000

12,00

CATELLA TRYGGHETSFOND

80 000

1,54

1

2 046 680

39,36

3 964 270

76,24

2 049

5 200 000

100 %

Summa de 10 största ägarna

Antal ägare 2007-12-28

1 000 001 - 5 000 000
Summa 2007-12-28

Totalt 2 049
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Mål och strategier

Våra kunder ska uppleva och känna sig
trygga i att SBC skapar bestående och ökande
värden i såväl nyproduktion som förvaltning.

Ny affärsplan med tydligt mål:
intäkterna ska fördubblas
En nyframtagen affärsplan för den närmaste femårsperioden
pekar ut riktningen för SBCs utveckling. Vi ska fortsätta växa
med lönsamhet och vårt mål är att dubbla våra intäkter till
2012. Det ska vi lyckas med genom en fortsatt fokusering på
kärnverksamheterna inom våra båda affärsområden Förvaltning
och Projektutveckling. Inom Förvaltning ska vi ha en tydligare
kundinriktning med erbjudanden om kvalificerad helhetsrådgivning och kostnadseffektivisering. Vad gäller Projektutveckling
prioriterar vi en utökad satsning på konceptutveckling och
strukturkapital.

Kvalificerad sakkunskap: För att bibehålla och öka företagets
konkurrensförmåga och attraktivitet på marknaden ska vi ha
rätt kompetens inom alla våra verksamhetsområden. Vår långa
och gedigna erfarenhet ger oss en bra grund för att förutse
vad som kan komma att efterfrågas och på vilket sätt och med
vilka erbjudanden vi ska ligga steget före.

Våra kärnvärden vägleder oss
Våra tre kärnvärden genomsyrar hela företaget och är vägledande för allt vi gör.

Värdebyggande: Våra kunder ska uppleva och känna sig trygga
i att SBC skapar bestående och ökande värden, bästa möjliga
ekonomiska situation och alltid erbjuder prisvärda produkter
och tjänster.

Professionell service: Vi ska leva upp till våra kunders förväntningar på god service vad gäller tillgänglighet, proaktivitet,
erbjudanden och leveranser.

12
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Mål och strategier

Johanna Albrektson - jurist, gruppchef Göteborg.

Vi ska leva upp till våra kunders förväntningar
på god service vad gäller tillgänglighet,
proaktivitet, erbjudanden och leveranser.

Vår långa erfarenhet tar vi med oss in i framtiden. Vi ska fortsätta
växa med lönsamhet. Vi ska vara en framsynt och aktiv partner som
ger våra kunder ett bekymmersfritt boende och vi ska erbjuda
nyproducerade bostadsrätter med hög kvalitet i attraktiva lägen.

har möjlighet att erhålla rörlig lön som baseras på hur väl överenskomna mål uppfylls. Vi anser att om en medarbetare bidrar
till att helhetens resultat blir bättre så ska detta premieras.

Vår vision är given
"SBC är ledande inom bostadsrätt". Så säger vår vision och så
vill vi uppfattas. SBC har arbetat med bostadsrätt i snart 90 år
och finns det någon som ska göra anspråk på den positionen
är det vi. Vår långa erfarenhet tar vi med oss in i framtiden. Vi
ska fortsätta växa med lönsamhet. Vi ska vara en framsynt och
aktiv partner som ger våra kunder ett bekymmersfritt boende
och vi ska erbjuda nyproducerade bostadsrätter med hög kvalitet i attraktiva lägen.

Vårt utdelningsmål till aktieägare om minst 30 procent av koncernens vinst efter skatt kvarstår.
Vi väljer vår marknad
Vi 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 har
vi satt som mål att 50 procent av lägenheterna ska vara sålda
före byggstart.

Mål på alla nivåer
SBC är ett målstyrt företag. Mål finns för arbetet på koncernnivå men också för den enskilde medarbetaren. Målen som
sätts ska vara tydliga och väl förankrade. Samtliga medarbetare
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Den stora 40-talistgenerationen kommer
ställa krav på bostäder med hög kvalitet där
man kan bo kvar så länge som möjligt och
få hjälp med olika typer av service.

Kraftig ökning av antalet bostadsrättsföreningar och utvecklingen fortsätter
En viss inbromsning av takten på bostadsbyggandet signaleras från Boverket inför 2008, men sänkta skatter, ökad sysselsättning, hushållens något bättre ekonomi och Riksbankens
måttliga räntehöjningar bedöms ge goda förutsättningar för
bostadsmarknaden även de närmaste åren.

Bostadsrätten som boendeform har vunnit alltmer terräng. I
Stockholms innerstad var till exempel andelen bostadsrätter
endast 10 procent 1970 medan andelen idag stigit till 57 procent. Tendensen återfinns i samtliga storstäder men bostadsrätten växer sig starkare även i mindre städer. Allt fler vill äga
sin bostad och nu signaleras att även så kallade ägarlägenheter
kan bli verklighet inom en snar framtid. Bostadsrätten har
också stått för den större delen av nyproduktionen de senaste
åren. Dessutom har det särskilt i storstäderna genomförts
ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt i stor omfattning.

Efterfrågan på bostäder förväntas framför allt i storstäderna
utvecklas starkt. Där har prisutvecklingen på andrahandsmarknaden för bostadsrätter stärkt intresset. Flyttströmmarna
fortsätter till de tre storstäderna. I Stockholms län ökade
befolkningen med mer än 30 000 personer. Påbörjade bostäder
var totalt drygt 8 000 varav 5 500 i flerbostadshus. Nu har
dock prisutvecklingen mattats av och till och med visat en
nedgång, särskilt där utvecklingen tidigare haft kraftigast
uppgång. Nya förutsättningar från årsskiftet 2007/2008 vad
gäller reavinstbeskattning och årlig kostnad för uppskjuten
reavinst har tillsammans med flera räntehöjningar påverkat
flyttbenägenhet och prisutveckling. Borttagandet 2008 av
den för många betungande fastighetsskatten innebär också
sannolikt en inbromsning av flyttbenägenhet från småhus till
lägenhet. Men ungdomskullarna ökar kraftigt och når sitt
maximum 2012, vilket kommer ställa krav på fler och kostnadseffektiva mindre lägenheter. Den stora 40-talistgeneratio-

Ungdomarna och 40-talisterna blir starka kravställare
BNP-tillväxten 2007 blev 2,6 procent och prognoser för 2008
pekar på nivån 3,0 och för 2009 nivån 2,8. Den inhemska
konsumtionen väntas spela en avgörande roll för tillväxten de
närmaste åren. Förutsättningarna för en fortsatt stark hushållskonsumtion verkar vara relativt goda.
Antalet påbörjade bostadsbyggen minskade 2007 med cirka
30 procent i jämförelse med 2006. Till stora delar beror det
på att många flerbostadshusprojekt tidigarelades 2006 för
att hinna ta del av de ekonomiska subventioner i form av
investeringsstöd och bidrag som nu avskaffats.
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Under 2007 färdigställdes
48 bostadsrätter i Nysäter
utanför Göteborg vid
sjön Örtjärn.

nen kommer ställa krav på bostäder med hög kvalitet där man
kan bo kvar så länge som möjligt och få hjälp med olika typer
av service.

av extern professionell hjälp med att förvalta och utveckla
bostadsrättsföreningen.
Det finns många aktörer som konkurrerar vad gäller förvaltningstjänster. Det är oftast företag som är nischade på ett
speciellt område och tjänsteutbudet är likartat. Konkurrensen
hårdnar bland annat genom nya IT-tjänster.

Stark marknad för förvaltningstjänster
Genom nyproduktion och genom ombildning från hyresrätt
till bostadsrätt ökade antalet bostadsrättsföreningar under 2007
med 5 procent – motsvarande 1 400 föreningar. Regeringens
uppmuntran till ombildningar av allmännyttans fastigheter
förväntas ge en fortsatt ökning av bostadsrätter de närmaste
åren. De stora satsningar som gjorts under 2007 i Stockholm
har hittills resulterat i 553 intresseanmälningar från bostadsrättsföreningar med 703 fastigheter innehållande 31 801
lägenheter. Ungefär 25 procent har hunnit få ett erbjudande
att köpa, men endast 30 affärer är avslutade.

Kostnaderna för uppvärmning och el har blivit en allt större
del av bostadsrättsföreningarnas driftkostnader på grund av
kraftiga prisstegringar. Att effektivisera energiförbrukningen
har avgörande betydelse för fastighetens direktavkastning.
Genom kommande energideklarationer synliggörs energiförbrukningen tydligare än tidigare, vilket kan påverka fastighetens värdeutveckling. Nya affärsmöjligheter öppnas.
Utdragna planprocesser
Antalet byggklara tomter i bra lägen är av naturliga skäl begränsat. SBC har för Projektutveckling valt en begränsad geografisk marknad, storstadsregionerna, där efterfrågan är som
störst. Utdraget detaljplanearbete med därpå ofta följande
överklagandeprocess innebär variation i tiden när beslut fattas.
Det kan ofta gå tre till fem år innan byggstart.

Potentialen till ombildningar är ännu stor. Totalt ökade antalet
ombildade lägenheter i Stockholm 2007 med 52 procent och
hälften av de ombildade fastigheterna ägdes av kommunala
bostadsföretag. Takten på ombildningarna är något lägre än
förväntat på grund av ofta väsentligt ökade boendekostnader
med anledning av räntehöjningarna och höga insatser. Ombildningar har länge varit ett storstadsfenomen, men blir allt
vanligare även i andra städer.

Den senaste ränte- och prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden liksom förändrade skattevillkor påverkar förstås nyproduktionen på olika sätt. Då priser fastställs och försäljning
sker av nya projekts bostadsrätter redan två år före tillträdet
kan snabba förändringar i prisutveckling få oönskade konsekvenser i båda riktningarna – för låga eller för höga priser på
aktuell marknad.

I dagsläget finns cirka 27 000 föreningar registrerade. Vi uppskattar att cirka 19 000 äger sin fastighet, övriga är registrerade
i avvaktan på att få köpa sitt hus.
Då bostadsrättens andel av dess ägares förmögenhet är stigande,
genom minskad och starkare prioritering av fritid samt att
bostadsrätten är en komplex boendeform, så växer behovet

15

Orig_Årsredovisning_07

08-04-08

11.08

Sida 16

Medarbetare

I SBCs projekt för trygghetsboende på Östermalm i Stockholm
har olika säkerhetslösningar installerats.

Ann Chatrine Strömberg
- ekonom Uppsala.

Personliga utvecklingsplaner
ökar kompetensen och får alla
att gå åt samma håll
För samtliga befattningar finns kompetensprofiler framtagna.
Dessa tillsammans med företagets affärsplan, som alla medarbetare varit delaktiga i framtagningen av, utgör underlag för
individuella utvecklingsplaner med tydliga mål. Det årliga utvecklingssamtalet är forum för uppföljning av hur man lyckats i
arbetet och för vidare utvecklingssatsningar.

SBCs övergripande personalmål är "att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att rekrytera och behålla kompetent personal".
Målmedvetna satsningar genomförs kontinuerligt vad gäller
kompetensutveckling inom olika sakområden, men också chefsoch ledarskapsutveckling är återkommande prioriterade områden.
Varje medarbetare ska därutöver ha tydliga mål att arbeta mot
och som arbetsgivare måste vi dessutom erbjuda en trivsam
arbetsmiljö samt en stimulerande social samvaro.

Av företagets anställda är 47 procent akademiker med utbildningar inom främst ekonomi, teknik och juridik. 51 procent av
medarbetarna har gymnasieutbildning kompletterad med kurser
och adekvat yrkeserfarenhet. Varje nyrekrytering ses som en
möjlighet till kompetensförstärkning.

Vi är bostadsrättsspecialister
SBCs verksamhet bygger i grunden på att vi kan erbjuda kvalificerad sakkunskap inom bostadsrättsområdet. Detta kräver att
vi ständigt är uppdaterade och snabbt kan läsa av nya behov.
För att vara den bostadsrättsspecialist som våra kunder efterfrågar måste vi helt enkelt ligga steget före efterfrågan.

Personalsammansättning med potential
Åldersspridningen i företaget är god. Hälften av medarbetarna
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På personalkonferensen för hela SBC i september 2007 var den nya affärsplanen det självklara temat.

Lars Andersson - projektledare bygg Malmö.

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

För att driva utvecklingen och öka lönsamheten fokuserar undersökningen på tre områden: förändringsbenägenhet, ledarskap
och attraktion, för vilka acceptabla och icke acceptabla värden
tas fram samt gränsvärden sätts där man bör vara uppmärksam.
Trivsel, goda möjligheter till personlig utveckling och tydliga
mål fick särskilt goda omdömen för hela företaget i årets
undersökning.

återfinns i gruppen 30-44 år, övriga åldersgrupper är jämnt
fördelade. SBC har vuxit kraftigt på senare år och omfattande
nyrekrytering har skett i de yngre åldersgrupperna. Medelåldern är idag 43,4 år. Majoriteten av medarbetarna har en
anställningstid i företaget upp till tio år. Antalet anställda vid årets
slut var 254 att jämföra med föregående års 234 – en ökning
med 8,5 procent. I företaget arbetar 70 procent kvinnor och
30 procent män. Det är främst inom den ekonomiska förvaltningen som kvinnorna är överrepresenterade.

Alla medarbetare engagerade i affärsplanearbetet
Under årets arbete med att ta fram SBCs nya affärsplan har de
två affärsområdena Förvaltning och Projektutveckling tydliggjorts. Verksamheten inom affärsområdet Förvaltning, som
tidigare bedrivits inom fem separata regioner, samordnas
genom en gemensam ledningsgrupp.

Medarbetarundersökning som verktyg för utveckling
En ny form av medarbetarundersökning introducerades under
året. Med hjälp av denna kan samtliga enheter direkt avläsa
vilka områden som behöver förbättras och sedan ta fram åtgärdsförslag, som medarbetare och chef gemensamt implementerar.
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Ledningsgruppen för affärsområdet Projektutveckling, det helägda dotterbolaget SBC Mark AB:
Från vänster vVD Johan Halla, bostadschef Öst Tommy Kjellgren, bostadschef Väst/Syd Erik Hallgren
och VD Leif Ågren. Saknas: Informationsansvarig Agneta Hökmark.

Inflyttning pågår i SBCs projekt Eolshäll
i Mälarhöjden, Stockholm.

Två affärsområden bygger
tillsammans SBCs styrka
Med kompetens att både bygga och förvalta bostadsrätter
ger vi våra kunder ett tryggt boende och ett lätt styrelsearbete.
med kuststräcka, och ses som en professionell aktör. Vår
utveckling har varit mycket stark de senaste åren och vår projektportfölj är både omfattande och attraktiv. Oavsett konjunkturläge är riskprofilen i projektportföljen låg.

PROJEKTUTVECKLING
Efterfrågan styr vårt byggande
Bostadsrätten som boendeform har vuxit sig allt starkare.
Snabba och skenande budgivningar på andrahandsmarknaden
har stärkt fördelarna med nyproduktion och dess fasta priser.
Andra fördelar, som också kan vara avgörande för köpbeslut,
är att:
- man kan påverka bostadens utformning
- allt är nytt
- ingen renovering behövs på många år
- inga extra utgifter krävs för investeringar
- man får bättre planerade ytor

Under de närmaste fem åren planerar vi att bygga cirka 2 000
lägenheter. Alla våra boendekoncept finns representerade. Vi
har redan utvecklat projekt med blandade boendeformer och
kommer att fortsätta göra det när kommuner framställer önskemål eller krav på kombinationsprojekt med hyresrätter och
bostadsrätter. Genom att aktivt arbeta med varje enskilt markförvärv och starta projektutveckling så snart som möjligt minimerar vi långa och kapitalkrävande investeringar. Dessvärre är
det dock allt vanligare att planprocesserna drar ut på tiden på
grund av överklaganden. Innan byggstart kan ske går det
ofta tre till fem år. Vi behöver därför arbeta med lång framförhållning. Våra egna krav för byggstart är normalt minst 50
procent sålda lägenheter. Vårt mål är god lönsamhet i varje
projekt.

Läget är dock det allra viktigaste kriteriet för bostadsvalet.
Vi vet värdet av att välja attraktiva och efterfrågade lägen för
vår nyproduktion och kommer att fortsätta fokusera på det vi
kallar A-lägen även i framtiden. Vi har skapat förtroende i
kommunerna inom vår utvalda geografiska marknad,
storstadsregionerna Stockholm-Uppsala och Malmö-Göteborg
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I projektet Svea Artilleri erbjuds vinförråd, gym, bastu, gemensamhetslokaler och gästlägenhet.

familjemedlem kan konceptet möjliggöra ett bekvämt boende
för alla familjemedlemmar.

SBCs bosparare har förtur
SBCs lägenheter erbjuds med förtur till bosparmedlemmarna i
SBC ek för. Dessa samlar sparpoäng genom sparande i två
alternativa bosparfonder eller ett räntebärande bosparkonto i
Handelsbanken. Totalt finns idag drygt 18 000 bosparmedlemmar i SBC ek för. Under 2007 tillkom 1 400 nya bosparmedlemmar – att jämföra med 2006 års dryga 800. Allt fler
har upptäckt att förtur genom bosparande inte bara betyder
att man får välja före många andra, förturen har också ett
ekonomiskt värde. Lägenheter som ej säljs till bosparare bjuds
ut till bostadssökande på öppna marknaden.

Vårt första Trygghetsboende färdigställdes 2007 på Östermalm i Stockholm. Det är värdefullt att nu kunna utvärdera
konceptet med dess innehåll tillsammans med de boende. Vi
har varit långt framme med tekniska lösningar i lägenheterna
- måhända lite för tidiga i förhållande till de boendes behov
och intresse. Vi känner oss dock väl rustade att framöver ta
emot 40-talistgenerationens sannolikt högre krav. Med vårt
första Trygghetsboendeprojekt kan nu efterfrågat serviceinnehåll och behovsanpassad servicegrad utkristalliseras.

Vi fortsätter förädla boendekoncepten
Hög kvalitet är standard i vår nyproduktion. Vår bostadsprofil
fokuserar på attraktivt läge, skönhet, funktion, teknik och
ekonomi. Bostadsbehoven ser olika ut i olika skeden i livet
varför vi har valt att arbeta med tre boendekoncept för att
möta våra kunders behov. Under 2007 finns alla tre koncepten representerade i produktionen.

Vi ser att tiden är mogen för ökad service även i Kvalitetsboende. Fritiden blir mer värdefull och vi ser också en möjlighet
att Kvalitetsboendeprojekt kan bli ett livsstilsboende med t ex
båtintresse i våra skärgårdsprojekt i Göteborgsområdet. Vi
planerar ökad satsning på fortsatt förädling av boendekoncepten.
Vi planerar för fortsatt stark tillväxt
Intäkterna för 2007 uppgick till 199,1 (195,6) MSEK. På grund
av när fastighetsförsäljningar sker kan såväl intäkter som rörelseresultat variera mellan åren. Utdragna planprocesser försvårar
planering. Rörelseresultatet för 2007 uppgick till 30,0 (67,2)
MSEK och rörelsemarginalen till 15,1 (34,3) procent. Årsresultatet efter skatt uppgick till 24,4 (61,4) MSEK. Antal lägenheter
i produktion, det vill säga under projektering eller byggnation, år 2007 var 901 (833). Färdigställda lägenheter 2007 var
333 (219). Verksamheten har de senaste åren vuxit starkt. I
SBC-koncernens affärsplan för den närmaste femårsperioden
planeras en tillväxt med dubbla intäkter för de två affärsområdena tillsammans. Projektportföljen är stark.

KVALITETSBOENDE är vårt baskoncept – med optimala och
flexibla planlösningar, miljöanpassade byggmaterial och energieffektiva installationer – en kvalitetsbostad för alla.
UNGDOMSBOENDE kallar vi vårt erbjudande som möjliggör
start på en boendekarriär för unga bostadskonsumenter.
Vi bygger små, yteffektiva och mycket prisvärda lägenheter
– med boendekostnader i nivå med en studentbostad. Under
2007 färdigställdes 78 ungdomslägenheter i Högdalen,
Stockholm.
TRYGGHETSBOENDE har vi utvecklat för att öka livskvaliteten
för äldre bostadssökande – med gemensamhetslokaler som
matsal, gym, gästlägenhet, bibliotek och bastu. Konceptet
ska underlätta vardagen med hjälp av servicetjänster, säkerhetsdetaljer och gemenskap. Särskilda trygghetslägenheter
erbjuder möjlighet till vård i hemmet. Ålder behöver inte vara
enda skälet till att välja Trygghetsboende. För en vårdkrävande
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Slussplan

Fiskebäck

Hornsberg Strand

Färdigställda projekt och projekt i produktion 2007
Projekt

Ort

Vinodlaren

Liljeholmskajen, Sthlm

Antal lgh

Svea Artilleri 17
Örtjärn

Färdigst.

144

2007

Östermalm, Sthlm

91

2007

Nysäter, Gbg

48

2007

Mölnlycke Bostad Nysäter, Gbg

50

Mälarhöjden, Sthlm

48

2008

Ljuspunkten

Högdalen, Sthlm

78

2008

Svea Artilleri 18

Östermalm, Sthlm

12

2008

62

Anm.

samarb.proj.

2007

Eolshäll

Hornsberg Strand Hornsberg, Sthlm

Kommande projekt

2010

Ekebyhov

Ekerö, Sthlm

36

2009

Fotö

Öckerö, Gbg

25

2009

Slussplan

Öster, Malmö

94

2009

Gyllins Trädgård

Malmö

75

2010

Fiskebäck

Gbg

138

2010

Projekt

Ort

Kapellgärdet

Uppsala

Antal lgh

Norra Djurgårdsstaden
Lilla Bergshuset
Johanneberg
Årsta

Färdigst.

132

2010

Sthlm

70

2010

Sthlm

30

2010

Gbg

150

2011

Sthlm

330

2011

samarb.proj.

Norra Station

Sthlm

175

2011

Årstabergshöjden

Sthlm

150

2011

samarb.proj.

Liljeholmskajen 5

Sthlm

150

2012

samarb.proj.

5 år i sammandrag för SBC Mark koncernen
TSEK
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2007

2006

2005

2004

2003

199 117

195 599

94 024

95 863

24 792

29 983

67 223

25 476

12 501

4 793

15,1

34,4

27,1

13,0

19,3

25 414

67 757

26 293

14 030

8 769
126 041

521 050

252 815

219 044

82 440

Soliditet (1)

38,0 %

68,7 %

51,2 %

89,2 %

50,5 %

Avkastning på eget kapital (2)

13,1 %

43,0 %

20,0 %

14,7 %

10,4 %

Avkastning på totalt kapital (3)

6,8 %

29,8 %

17,9 %

15,6 %

10,3 %

16

16

15

13

5

Medeltal anställda

(1) Eget kapital i procent av totalt kapital
(2) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
(3) Resultatet efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital
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Ledningsgruppen för affärsområdet Förvaltning 2007: Stående från vänster regionchef Göteborg
Ann-Christin Appelgren, verksamhetsansvarig ekonomi (chef för utveckling och servicecenter)
Beng Erik Herrman, förvaltningschef Marica Johansson, regionchef Stockholm Anna Mölgård,
regionchef Uppsala/Västerås Pontus Wikner, controller (redovisningschef) Mats Engen.
Sittande regionchef Malmö Lars Brossing och regionchef Sundsvall Jan Lindell.

Från bosparande till förvaltning
Att bygga värden för bostadsrättsförening och boende
står alltid i centrum
undersökningar vad gäller total kvalitet utifrån tjänster, bemötande, service och kompetens. Mer än 90 procent av kunderna
med ekonomisk förvaltning genom SBC skulle göra samma val
igen av leverantör. Dessa resultat stärker oss samtidigt som de
sporrar oss att bli ännu bättre.

FÖRVALTNING
"Värdebyggande" i fokus för vårt erbjudande
Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med ekonomisk och byggnadsteknisk förvaltning,
ombyggnadsverksamhet och juridisk expertis. Nya föreningar
tillkommer kontinuerligt på marknaden genom nyproduktion
och genom ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Eftersom
fritiden värderas allt högre, föreningsvanan minskar och boendevillkoren (genom regelverk, skatteförutsättningar, ränteutveckling m m) snabbt kan ändras, efterfrågas allt oftare professionella externa tjänster för bostadsrättsföreningars förvaltning.

Vi erbjuder våra kunder avgiftsfritt en egen hemsida för att
kunna lagra information och snabbt sprida viktig information i
den egna föreningen. Det är ytterligare ett led i vår ambition
att underlätta styrelsearbetet.
Högt ställda mål i femårsperspektiv
SBCs intäkter 2007 från förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar uppgick till drygt 220 (193,2) MSEK, en ökning från
2006 med drygt 14 procent. Resultatet för förvaltningsverksamheten stärktes 2007 och uppgick till 35,8 (26,5) MSEK. Då har
ändå året belastats med kostnader för ett inledande arbete
med att vidareutveckla effektiva arbetsprocesser och analysverktyg, ett arbete som intensifieras under 2008. Det är framför allt den ekonomiska förvaltningen som genererat det förbättrade resultatet.

Antalet förvaltade föreningar inom SBC har under 2007 vuxit
med cirka 15 procent till drygt 2 300. Konkurrensen på marknaden hårdnar, särskilt för tjänster vad gäller ekonomisk förvaltning. Många nya aktörer erbjuder också sina tjänster på
ombildningsmarknaden. För SBC är ett långsiktigt värdebyggande med varje enskild förening det centrala.
Vi arbetar för ett bekymmersfritt boende i bostadsrätt. Vårt
mål är att underlätta styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen
genom vår kompetens, tillgänglighet, proaktivitet och service.
Vi har redan idag mycket höga betyg i återkommande NKI-

Vi har formulerat högt ställda mål för förvaltningsverksamheten
i vår femåriga affärsplan. Marknadspotentialen är god. Genom
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Verksamheten

Elisabet Falk Malmström
- ekonom, gruppchef Malmö.

SBCs tjänster inom ekonomisk förvaltning är basverksamhet
inom affärsområdet Förvaltning.

Daniel Eriksson - ekonom Göteborg.

starkt utvecklingsarbete och effektivisering av arbetsprocesser
planerar vi för än bättre erbjudanden och skapar möjligheter
att bli proaktiva rådgivare/partner till föreningarna.

skannas föreningarnas leverantörfakturor för att effektivisera
fakturaflödet och genom möjlighet till digital attest får kunderna
ännu snabbare färsk redovisning via Webbeko.

Ekonomisk och byggnadsteknisk förvaltning
Ekonomisk och byggnadsteknisk förvaltning med fasta avtal
utgör den största verksamheten inom affärsområdet Förvaltning.
Uppdragen anpassas till bostadsrättsföreningarnas behov och
kan variera i omfång från löpande bokföringstjänster till mer
omfattande helhetslösningar.

Många föreningar vill också ha hjälp med det löpande underhållet, vilket SBCs byggnadstekniska förvaltning kan erbjuda i
enlighet med Aff (Avtal för fastighetsförvaltning).
De byggnadstekniska förvaltningsavtalen omfattar bland annat:
- Fastighetsskötsel/reparationer
- Felanmälan
- Upphandling av entreprenörer
- Statusbesiktning
- Jourtjänst
- Skadehantering

En välskött fastighet vilar alltid på en god ekonomi. Våra ekonomer har nära samarbete med banker och revisorer och tillhandahåller löpande information och rådgivning som underlag
till föreningens egna beslut. Utöver fasta avtal för ekonomisk
förvaltning erbjuder vi en rad tilläggstjänster anpassade till
föreningars önskemål – såsom exempelvis flerårsbudget, likviditetsbudget, placering av överlikvida medel, fastighetsdeklaration och äkta/oäkta-statusbedömning.

Fastighetsskötsel och jourtjänst bedrivs för föreningarnas räkning genom underentreprenörer via avtal. Vid sidan av tjänster
enligt det fasta avtalet tillhandahålls olika tilläggsuppdrag efter
varje förenings behov och önskemål

De ekonomiska förvaltningsavtalen omfattar bland annat:
- Löpande bokföring
- Delårsrapporter
- Bokslut och årsredovisningar
- Deklarationer
- Budget
- Fakturabehandling och betalning
- Noteringar om pantsättningar
- Avisering till bostadsrättshavare och hyresgäster
- Bevakning och betalningspåminnelser

Det lagstadgade kravet på energideklarationer för alla flerbostadshus före 2008 års utgång hanterar vi genom att erbjuda
våra kunder förmånligt avtal med extern part. Genomförandet av
föreslagna energisparåtgärder liksom övriga frågor på energiområdet och driftoptimering är områden som vi särskilt avser
att prioritera och förstärka.
Projekt- och byggledning
Fastigheten är bostadsrättsföreningens viktigaste tillgång. Den
ska vårdas och utvecklas för att säkerställa god ekonomi i föreningen och för att de boende ska trivas. Det gäller att se möjligheter i outnyttjade utrymmen – såsom vindar och lokaler

Vår tjänst Webbeko, ekonomisk redovisning via internet, utnyttjas
alltmer och ger föreningarna aktuell ekonomisk status. Idag
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Verksamheten

Eva-Lena Nilsdotter
- avgiftsförvaltare Sundsvall.

SBC har de främsta specialisterna inom bostadsrättsjuridik
och kompetens att hantera alla bostadsrättsärenden som
kan komma i fråga.

– och arbeta med åtgärder enligt en långsiktig underhållsplan.
Renovering och ombyggnad kan innebära stora investeringar
och kräver sakkunnig hjälp. SBC erbjuder konsulttjänster som
byggherreombud i form av projekt- och byggledningstjänster.

Marie Hising - avgiftsförvaltare Västerås.

hyresförhandlingar och avtalsskrivningar, stadgeändringar,
hyresrättsliga frågor, stämmoordförande, biträde vid tvistemål i
domstol och mycket annat.
Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
SBC har i många år varit en ledande aktör vad gäller ombildningstjänster. En ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
omfattar ekonomiska, tekniska och juridiska frågor. Vi bygger
in vår förvaltningserfarenhet i ombildningsprocessen för att
skapa förutsättningar för en långsiktig stabilitet i bostadsrättsföreningen. Potentialen för fortsatt tillväxt vad gäller ombildning är stor och ombildning är inte heller längre ett storstadsfenomen.

Vanliga projekt- och byggledningsuppdrag:
- Underhållsplaner
- Stambyten
- Inredning av vindar och lokaler
- Fasadrenovering
- Fönsterrenovering
- Trapphusrenovering
- Målning
- Yttertaksarbeten

Vi vässar våra förvaltningserbjudanden
Ett utvecklingsarbete inom affärsområdet Förvaltning initierades under 2007 och kommer accelerera under 2008. Det kommer att innebära ett ännu starkare kundfokus med nya kostnads- och tidseffektiva produkter och tjänster för våra bostadsrättsföreningar. Vi utökar samtidigt vår tillgänglighet genom en
nyskapad kundtjänst.

Juridiska tjänster
SBC har de främsta specialisterna inom bostadsrättsjuridik. De
har lång erfarenhet av både tillämpning och tolkning av alla de
regelverk, oavsett rättsområde, som kan komma ifråga i
bostadsrättsärenden.
Juristerna har byggt upp en stor kompetens för att driva föreningsärenden. Sådana kan gälla entreprenadrättsliga frågor,

5 år i sammandrag för affärsområde Förvaltning
TSEK
Rörelsens intäkter
Rörelseresultat

2007

2006

2005

2004

2003

220 499

193 222

197 749

153 859

151 229

35 784

26 517

40 169

29 685

32 845

Rörelsemarginal

16,2

13,7

20,3

19,3

21,7

Medeltal anställda

175

172

162

144

145
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Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag
Sammanfattning räkenskaper de senaste fem åren för SBC-koncernen
Resultaträkning

2007

2006

2005

2004

2003

422 099

391 500

294 504

267 235

219 348

Rörelseresultat (tkr)

48 523

75 575

51 923

28 407

25 454

Resultat efter finansiella poster (tkr)

49 117

79 476

56 819

32 459

25 876

Eget kapital (tkr)

310 499

291 022

237 864

135 314

114 146

Långfristiga skulder (tkr)

236 362

16 865

15 122

10 749

8 175

Rörelsens intäkter (tkr)

Balansräkning

Därarav uppskjuten skatteskuld (tkr)

15 239

14 377

12 733

10 749

8 175

Kortfristiga skulder (tkr)

121 500

107 285

136 842

87 493

191 102

Summa skulder & eget kapital (tkr)

668 361

415 172

389 828

233 556

313 423

Anläggningstillgångar (tkr)

19 060

24 590

10 020

8 802

9 175

Omsättningstillgångar (tkr)

649 301

390 582

379 808

224 754

304 248

Summa tillgångar (tkr)

668 361

415 172

389 828

233 556

313 423

Rörelsemarginal (%)

11,5

19,3

17,6

10,6

11,6

Vinstmarginal (%)

11,6

20,3

19,3

12,1

11,8

Avkastning på eget kapital (%)

14,3

26,0

21,5

18,4

16,4

Avkastning på totalt kapital (%)

9,2

20,5

18,9

13,0

12,0

Soliditet (%)

46,5

70,1

61,0

57,9

36,4

Andel riskbärande kapital (%)

48,7

73,6

64,3

62,5

39,0

Räntetäckningsgrad (ggr)

57,9

27,1

28,5

10,7

3,9

Skuldsättningsgrad (%)

71,4

10,5

29,0

43,4

147,8

Medeltal anställda

218

211

196

182

175

Vinst per aktie

8,25

13,22

10,14

8,65

6,90

NYCKELTAL

Nyckeltalen för 2005-2007 redovisas i enlighet med IFRS, medan 2003-2004 redovisas i enlighet med Allmänna råd och rekommendationer från
Bokföringsnämnden och FAR.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i procent av rörelsens intäkter.

Vinstmarginal

Resultatet efter finansiella poster i procent av rörelsens intäkter.

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 totalt kapital.

Andel riskbärande kapital

Eget kapital och uppslupen 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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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB (publ) avger härmed årsredovisning
och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007-01-012007-12-31.

som erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas i takt med
intjänandet. Resultatet för förvaltningsverksamheten är bättre
än föregående år på grund av ett större överskott från redovisningsmedel och övrig ekonomisk förvaltning.

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 under året inte haft
några 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.

PROJEKTUTVECKLING
Vår strategi att producera ungdomsboende, kvalitetsboende
och trygghetsboende i attraktiva lägen har visat sig vara
framgångsrik. Pågående bostadsproduktion omfattar cirka
900 (833) lägenheter. I avslutade projekt finns inga osålda
lägenheter. Projektportföljen är fortsatt stark.
Intäkterna uppgår till 199,1 (195,6) mkr och resultatet från
verksamheten till 29,7 (66,0) mkr. Såväl intäkter som rörelseresultat varierar kraftigt beroende på när fastighetsförsäljningar görs. Under året har fastighetsförsäljningar gjorts med
ett resultat av 28,2 (60,8) mkr.

Koncernens intäkter uppgick till 422,1 (391,5) mkr och resultatet efter skatt till 42,9 (68,8) mkr. Projektutveckling påverkas
som många andra byggaktörer av utdragna planprocesser och
ökade byggkostnader. Resultat för förvaltningsverksamheten
är bättre än föregående år på grund av ett större överskott
från redovisningsmedel och övrig ekonomisk förvaltning.

Moderbolaget
Intäkterna i moderbolaget uppgick till 228,9 (197,8) mkr och
resultat efter finansnetto till 25,5 (14,2) mkr. Verksamheten i
moderbolaget omfattar affärsområdet Förvaltning samt staber
och koncernledning. Ökat överskott från redovisningsmedel
och övrig ekonomisk förvaltning förklarar att resultatet för
moderbolaget har förbättrats.

Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets
början 218,7 (158,3) mkr och vid årets slut uppgick de till
210,6 (218,7) mkr. Dessutom finns en beviljad kredit för
finansiering av markförvärv och byggnation på fastigheter på
totalt 400 mkr, varav 220 mkr har utnyttjats 2007. Denna
finansieringsram har under februari 2008 höjts till 900 mkr.
Koncernens investeringar under året exklusive förvärv av
fastigheter uppgick till 5,3 (18,3) mkr.

Under året har investeringar gjorts med 4,3 (16,5) mkr.
Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
uppgick per den 31 december 2007 till 94,7 mkr, en minskning med 27,1 mkr sedan årssskiftet 2006/2007.

Verksamheten drivs i de två affärsområdena Förvaltning och
Projektutveckling.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång
Under 2008 har förvärv skett av fastigheten Fotö i Göteborgs
skärgård och bygglov har erhållits omfattande 18-25 lägenheter. Tillträde har skett i slutet av februari.

FÖRVALTNING
Vår strategi är att erbjuda bostadsrättsföreningar ett helhetskoncept med såväl ekonomisk och teknisk förvaltning, ombyggnadsverksamhet och juridisk expertis. SBCs tjänster efterfrågas och antal förvaltade föreningar har ökat med 15 %
jämfört med föregående år. Förvaltningstjänsterna till bostadsrättsföreningar omsatte under året 220,5 (193,2) mkr.

Detaljplanen för 36 nya trygghetslägenheter inom Ekebyhov,
Ekerö kommun, har efter överklagande till regeringen godkänts av regeringen.
Ramen för finansiering av markförvärv och fastigheter har
höjts från 400 mkr till 900 mkr.

Resultatet för verksamheten uppgick till 35,8 (26,5) mkr.
Under året har arbetet med att vidareutveckla effektiva
arbetsprocesser och analysverktyg påbörjats. Kostnader härför
har belastat årets resultat. Detta arbete kommer att intensifieras kommande år.

Förvärv har skett av resterande aktier i Byggrätt BRAB AB (33 %).
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av risker.
Upprättande av finansiella rapporter kräver att ledningen gör
bedömningar och uppskattningar som påverkar de rapporterade
beloppen för tillgångar och skulder samt eventualförpliktelser
vid tidpunkter för de finansiella rapporterna, liksom de rappor-

Det överskott som genereras från redovisningsmedel ingår
bland rörelsens intäkter. Avkastning från finansiella instrument, som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar
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terade beloppen för intäkter och kostnader under de perioder
som avrapporteras. Verkliga utfall kan skilja sig väsentligt från
sådana uppskattningar.

tjänst därutöver. Störningar i IT-system skulle kunna påverka
denna verksamhet mycket negativt. Därför har koncernen en
kontinuerlig kontroll och uppdatering av säkerhetssystemen.

SBC Mark AB fungerar som byggherreombud för de bostadsrättsföreningar 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.

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.

Vidare står bolaget risken för icke sålda lägenheter gentemot
bostadsrättföreningar. För att minimera riskerna för de åtaganden som görs gentemot nystartade bostadsrättsföreningar
startas normalt 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.

SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av
finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i
företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i
valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker.
Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomiavdelning.
Den övergripande målsättningen för denna funktion är att
tillhandhålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat som härrör
från marknadsrisker.

Politiska beslut och händelser i vår omvärld är av största vikt
för denna verksamhet. Vi följer kontinuerligt detta samt arbetar med att upprätta noggranna kalkyler samt löpande uppföljning av dessa.
SBC tillämpar successiv vinstavräkning för nybyggnadsprojekt.
Vid successiv vinstavräkning gör SBC bedömningar av såväl
uppdragsinkomster, totala utgifter för att slutföra uppdraget
samt projektets färdigställandegrad. Dessa bedömningar påverkar
den löpande resultatavräkningen.

SBC är genom sin verksamhet exponerad för kredit-, räntesamt likviditetsrisk. Då koncernens verksamhet i stort sett
uteslutande är förlagd till Sverige och nästan samtliga transaktioner sker i svenska kronor är koncernens exponering för
valutarisker mycket begränsad.

Inom ramen för SBCs verksamhet tecknar vi ett-åriga kontrakt
med våra förvaltningskunder och kontrakt för varje enskild

Nyckeltal för SBC-koncernen för 2003-2007

Rörelsens intäkter

2007

2006

2005

2004

2003

422 099

391 500

294 504

267 235

219 348

Rörelseresultat

48 523

75 575

51 923

28 407

25 454

Resultat efter finansiella poster

49 117

79 476

56 819

32 459

25 876

668 361

415 172

389 828

233 556

313 423

Balansomslutning

Rörelsemarginal (1)

11,5%

19,3%

17,6%

10,6%

11,6%

Avkastning på eget kapital (2)

14,3%

26,0%

21,5%

18,4%

16,4%

Avkastning på totalt kapital (3)
Soliditet (4)
Medelantal anställda

9,2%

20,5%

18,9%

13,0%

12,0%

46,5%

70,1%

61,0%

57,9%

36,4%

218

211

196

182

175

(1) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter
(2) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
(3) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital
(4) Eget kapital i procent av totalt kapital

Nyckeltalen för 2005-2007 redovisas i enlighet med IFRS, medan 2003-2004 redovisas i enlighet med
Årsredovisningslagen och Allmänna råd och rekommendationer från Bokföringsnämnden och FAR SRS.
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Vi hänvisar till not 6 sid 49 avseende VDs egen uppsägning på
grund av väsentliga ägarförändringar.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
De långsiktiga förutsättningarna för verksamheten ser goda ut.
Vår bedömning är att det finns en fortsatt god efterfrågan på
tjänster till bostadsrättsföreningar samt att ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter kommer att fortsätta. Den samlade
effekten av gjorda räntehöjningar samt genomförda skatteförändringar kommer sannolikt endast marginellt att påverka
efterfrågan på bostäder. Bostadspriserna har på vissa orter
visat en mindre nedgång. Våra boendekoncept med lägenheter
i attraktiva områden bedöms fortsättningsvis vara konkurrenskraftiga och relativt sett mindre känsliga för en prisnedgång.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året haft 11 (16) sammanträden. Årsstämman utser sju styrelseledamöter. VD ingår inte i styrelsen.
Samtliga stämmovalda styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt fyra 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 ett adekvat sätt. Styrelsen får löpande information
om bolagets ekonomiska utfall och status. I moderbolagets styrelse finns ett ersättningsutskott, som behandlar frågor om
ersättningar till VD och övriga personer som ingår i koncernledningen.

Ägarförhållanden
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hade vid årsskiftet 2 049
(2 268) aktieägare. De tio största aktieägarnas innehav utgjorde
76,2 (74,2) % av det totala ägandet. Aktien är börsnoterad
på Nordic Growth Market, NGM-börsen, sedan den 2 november
2007. Bolagets aktie var från den 27 februari 2006 till och
med 1 november 2007 noterad på Aktietorget.

Styrelsen i SBC Mark AB har bestått av tre personer (koncernchef och CFO från moderbolaget och VD i SBC Mark AB).
Styrelsen, som har en egen arbetsordning, hanterar bland
annat löpande ärenden avseende förvärv av mark för utveckling av bostadsprojekt. Ärendena tas därefter upp för beslut i
moderbolagets styrelse om arbetsordningen så kräver.

SBC-aktien
Det totala antalet aktier uppgår till 5 200 000. Alla aktier har
lika röstvärde och berättigar till lika andel av bolagets tillgångar och skulder. Begränsningar i aktiernas överlåtenbarhet
på grund av bestämmelser i lag och bolagsordning finns ej.
SBC ek för är största ägare med en ägarandel på 39,4%.
Näst störste ägare är SBC Stiftelseförvaltning AB med 12 %.
Det finns inga begränsningar i fråga om hur många röster
varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma eller av bolaget
kända avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar
i rätten att överlåta aktierna.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Nedanstående riktlinjer har beslutats av årsstämman den 23
april 2007:
Allmänt
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är
baserade på redan ingångna avtal mellan bolaget och ledande
befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses koncernens ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare
utgörs av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner samt pension.
Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter.

Årsstämman 2007 fattade på styrelsens förslag beslut om att
styrelsen för tiden intill nästa årsstämma bemyndigas att vid
ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv av bolagets
egna aktier på Aktietorget eller i enlighet med ett förvärverbjudande som har riktats till samtliga aktieägare. Bemyndigandet
avser förvärv av upp till 260 000 aktier till vid var tid gällande
marknadskurs. Syftet med att förvärva egna aktier är dels att
kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels möjliggöra att
eventuella framtida förvärv av företag eller verksamheter kan
ske genom betalning av aktier.

Rörlig lön
Den rörliga lönen ska baseras på utfallet av definierade och
mätbara mål. Målsättningen för den rörliga lönen ska revideras
årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av tre månadslöner för VD och övrig koncernledning. Högst
en månadslön av den rörliga lönen är pensionsgrundande.

Vidare fattade årsstämman beslut om att styrelsen för tiden
intill nästa årsstämma bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier till vid var tid gällande
marknadskurs. Bemyndigandet avser överlåtelse av upp till
260 000 aktier dels på Aktietorget, dels på annat sätt, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen ska årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Pension
Ledande befattningshavare ska följa ITP-planen. VD i moderbolaget och VD i dotterbolaget SBC Mark AB har i dag en premiebestämd pension. Vissa pensionsavtal, som tidigare har

Dessa bemyndiganden har inte nyttjats men föreslås förnyas
vid kommande årsstämma.
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slutits, har en förmånsbestämd pension för åren mellan 60 65 år. Pensionsåldern är individuell, dock aldrig lägre än 60 år.

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:

Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring ska vara av
begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.

till aktieägarna utdelas, 5 200 000 aktier
à 4,50 kr/aktie
i ny räkning balanseras

Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD i moderbolaget och VD i dotterbolaget SBC Mark AB
gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Övriga
ledande befattningshavare i koncernen har marknadsmässiga
anställningsvillkor. Det finns inga avtal avseende avgångsvederlag uppgående till mer än 24 månaders lön.

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till
75,2 %, vilket är betryggande med hänsyn tagen till bolagets
utveckling sedan utgången av räkenskapsåret. Styrelsen bedömer att bolagets likviditet kan upprätthållas på en betryggande nivå. Med beaktande av relationen mellan bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt med hänsyn till resultatprognoser och investeringsbehov per denna dag anser vi
således att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer
på storleken av det egna kapitalet. Den föreslagna utdelningen
är även försvarlig med hänsyn till bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Utdelningen påverkar varken
bolagets förmåga att fullgöra sina kort- och långfristiga förpliktelser eller genomföra nödvändiga investeringar. Styrelsens
uppfattning är vidare att bolagets ekonomiska ställning med
beaktande av den föreslagna utdelningen är betryggande för
fordringsägarna. Styrelsen kan inte heller finna andra omständigheter som föranleder att utdelning inte bör ske enligt styrelsens förslag.

Ersättningsutskott
Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott vars uppgift är att
för styrelsen föreslå ersättning till VD samt ta ställning till
övrig företagslednings ersättning, vilken föreslås av VD.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker ska information om detta, och skälet till avvikelsen,
redovisas vid närmast följande årsstämma.
Under 2007 har styrelsen på grund av marknadsmässiga skäl
fastslagit att rörlig lön till VD för 2008 ska vara maximalt fem
månadslöner.

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.

Förslag till riktlinjer till ledande befattningshavare till årsstämman 2008-04-25
Dessa överensstämmer med ovan redovisade riktlinjer med
följande förändringar. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av fem månadslöner för VD och tre månadslöner för varje
övrig person i koncernledning. Ett konvertibelprogram för
samtliga anställda inom SBC-koncernen kommer att föreslås
årsstämman 2008. Ledande befattningshavare ska följa ITPplanen eller ha motsvarande ersättning. Ersättningsutskottet
är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram
inom bolaget och dess dotterbolag.
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 55 (34) % av
koncernens resultat efter skatt delas ut.
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget:
Balanserat resultat
Årets resultat

23 400 000
51 778 708
75 178 708

51 161 166
24 017 542
75 178 708
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31

2006-12-31

Rörelsens intäkter mm
Intäkter

3,4

422 099

391 500

422 099

391 500

5, 30

-227 726

-173 176
-139 297

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

6

-142 872

11, 12

-2 978

-3 452

4

48 523

75 575

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag

14

-4 414

-229

Ränteintäkter

7

3 342

5 515

Räntekostnader

7

-863

-3 041

Övriga finansiella poster

7

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

9

ÅRETS RESULTAT

2 529

1 656

49 117

79 476

-6 240

-10 718

42 877

68 758

42 877

68 758

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Övriga aktieägare

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

10

31

0

0

42 877

68 758

8,25

13,22
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-12-31

2006-12-31

742

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

11

0

Goodwill

11

0

0

0

742

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

12

8 147

6 720

Pågående nyanläggning

12

5 495

4 800

13 642

11 520

2 175

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

14

0

Övriga andelar

15

922

3

16, 27

0

10 150

922

12 328

4 496

0

4 496

0

19 060

24 590

Andra långfristiga värdepapper

Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Andelar i bostadsrättsföreningar
Fastigheter, mark
Pågående arbeten

18

628

4 238

284 516

57 072

25 286

16 630

310 430

77 940

35 537

17 226

5 041

3 862

41 140

31 041

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19, 27

Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

46 571

41 778

128 289

93 907

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

16, 27

18 578

35 594

18 578

35 594

192 004

183 141

192 004

183 141

Summa omsättningstillgångar

649 301

390 582

SUMMA TILLGÅNGAR

668 361

415 172

Likvida medel

21, 27
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-12-31

2006-12-31

Aktiekapital

52 000

52 000

Övrigt tillskjutet kapital

37 500

37 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

220 999

201 522

310 499

291 022

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar

23, 27

220 824

2 488

9

15 239

14 377

24

299

0

236 362

16 865

27 215

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder till kreditinstitut

23, 27

0

Förskott från kunder

25

43 349

15 652

Leverantörsskulder

27

40 522

20 045

1 077

7 237

Övriga skulder

23

13 942

12 106

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

Skatteskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22 610

25 030

121 500

107 285

668 361

415 172

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter

28

Eventualförpliktelser

29

33

37 000

5 000

37 000

5 000

252 771

699 164

252 771

699 164
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31

2006-12-31

48 523

75 575

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

31

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

1 514

3 512

50 037

79 087

5 871

7 171

-863

-3 041

-17 213

-9 554

37 832

73 663

-204 793

31 410

-18 311

749

2 124

34 999

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

20 477

2 657

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

-27 799

-30 913

-190 470

112 565

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv/minskning av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-464

-742

-4 669

-7 419

-919

-10 150

-6 052

-18 311

218 635

99

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga lån
Inlösen av värdepapper

10 150

0

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

-23 400

-15 600

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

205 385

-15 501

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

21

34

8 863

78 753

183 141

104 388

192 004

183 141
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31

2006-12-31

Rörelsens intäkter
Intäkter

3

228 882

197 826

228 882

197 826

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

5, 30

-77 319

-68 044

6

-128 720

-121 887

-1 870

-2 216

20 973

5 679

11

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

7

-592

2 364

Ränteintäkter

7

2 741

4 056

Räntekostnader

7

-159

-917

Övriga finansiella poster

7

2 531

2 975

25 494

14 157

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

8

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

9

ÅRETS RESULTAT

35

8 185

8 048

33 679

22 205

-9 661

-6 274

24 018

15 931
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-12-31

2006-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

11

0

686

0

686

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

12

5 367

2 970

Pågående nyanläggning

12

5 495

4 800

10 862

7 770

84 912

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

84 320

Övriga andelar

15

3

3

17, 27

0

10 150

84 323

95 065

95 185

103 521

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Fastigheter, mark
Andelar i bostadsrättsföreningar

11 670

0

14

19

11 684

19

13 335

9 860

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19, 27

Fordringar på koncernbolag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

20

0

860

2 383

1 444

12 487

19 214

28 205

31 378

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

27

18 578

35 594

18 578

35 594

76 138

86 263

76 138

86 263

Summa omsättningstillgångar

134 605

153 254

SUMMA TILLGÅNGAR

229 790

256 775

Kassa och bank

21, 27
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2007-12-31

2006-12-31

Aktiekapital

52 000

52 000

Reservfond

42 900

42 900

94 900

94 900

Balanserat resultat

51 161

60 690

Årets resultat

24 018

15 931

75 179

76 621

170 079

171 521

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Obeskattade reserver

22

11 829

20 014

11 829

20 014

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

27

Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11 232

8 244

17 947

28 696

585

5 826

5 977

5 004

12 141

17 470

47 882

65 240

229 790

256 775

inga

inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

29

37

293 263

647 935

293 263

647 935
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr

Not

2007-01-01

2006-01-01

2007-12-31

2006-12-31

20 973

5 679

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

31

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

2 588

4 580

23 561

10 259

5 272

7 031

-159

-917

-14 101

-6 019

14 573

10 354

-11 665

-13

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbeten
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar

-3 475

619

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

23 664

21 331

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

2 988

1 154

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

-15 105

-17 931

10 980

15 514

0

-686

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-4 994

-5 681

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

-10 150

-4 994

-16 517

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Inlösen av värdepapper

10 150

0

-23 400

-15 600

-2 861

-514

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-16 111

-16 114

Årets kassaflöde

-10 125

-17 117

86 263

103 380

76 138

86 263

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare
Lämnade koncernbidrag

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

21
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN
(Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Belopp i kkr

Belopp vid årets ingång 2006

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat vinstmedel
inkl. årets resultat

Totalt
eget kapital

52 000

37 500

148 364

237 864

-15 600

-15 600

68 758

68 758

Resultatdisposition enligt beslut vid
årets årsstämma, utdelning
Årets resultat

Belopp vid årets utgång 2006

52 000

37 500

201 522

291 022

Belopp vid årets ingång 2007

52 000

37 500

201 522

291 022

-23 400

-23 400

42 877

42 877

Resultatdisposition enligt beslut vid
årets årsstämma, utdelning
Årets resultat

Belopp vid årets utgång 2007

52 000

37 500

220 999

310 499

Antal stamaktier

Antal stamaktier

Kvotvärde

Kvotvärde

2007

2006

2007

2006

Emitterade per den 1 januari

5 200 000

5 200 000

10

10

Emitterade den 31december

5 200 000

5 200 000

10

10

Aktiekapital och överkurs

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

Belopp i kkr

Belopp vid årets ingång 2006

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Totalt
eget kapital

52 000

42 900

76 660

171 560

-15 600

-15 600

-514

-514

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
årsstämma, utdelning
Lämnade koncernbidrag
Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag
Årets resultat

144

144

15 931

15 931

Belopp vid årets utgång 2006

52 000

42 900

76 621

171 521

Belopp vid årets ingång 2007

52 000

42 900

76 621

171 521

-23 400

-23 400

-2 861

-2 861

801

801

24 018

24 018

75 179

170 079

Resultatdisposition enligt beslut vid
årets årsstämma, utdelning
Lämnade koncernbidrag
Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag
Årets resultat

Belopp vid årets utgång 2007

52 000

42 900
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Uppgifter om moderbolaget

2.6 Ändrade redovisningsprinciper

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), benämnt SBC, är ett svenskre-

Nedanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har tillämpats vid

gistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktie är sedan 2

upprättandet av 2007 års finansiella rapporter:

november 2007 noterad på Nordic Growth Market, NGM-börsen. Bolagets
aktie var från 27 februari 2006 till och med 1 november 2007 noterad på

IFRS 7 Finansiella instrument ställer krav på omfattande upplysningar om

Aktietorget.

den betydelse som finansiella instrument har för företagets finansiella ställning och resultat samt kvalitativa och kvantitativa upplysningar om riskers
karaktär och omfattning. IFRS 7 och sammanhängande ändringar i IAS 1

Adressen till huvudkontoret är Luntmakargatan 18, 111 83 Stockholm.

har medfört ytterligare upplysningar i koncernens finansiella rapporter för år
2007 med avseende på koncernens finansiella mål och kapitalhantering.

Koncernredovisningen för år 2007 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen. I koncernen ingår även ägd

Standarden har inte medfört något byte av redovisningsprincip utan endast

andel av innehav i intresseföretag.

förändringar i upplysningskraven avseende finansiella instrument.

Not 2 Redovisningsprinciper
IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29
2.1 Överensstämmelse med normgivning och lag

Redovisning i höginflationsländer tar sikte på hur IAS 29 skall tillämpas när

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial

en ekonomi första gången klassificeras som hyperinflatorisk och i synnerhet

Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards

redovisningen av uppskjuten skatt. IFRIC 7 ska tillämpas fr.o.m. räkenskaps-

Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting

året 2007.

Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU och som gäller
för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007. Vidare har

IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 tar sikte på redovisningen av aktie-

Redovisningsrådets rekommendation RR 30:06 Kompletterande redovis-

baserade betalningar i de fall vissa eller samtliga de varor eller tjänster som

ningsregler för koncerner tillämpats.

företaget mottar inte specifikt kan identifieras. IFRIC 8 ska tillämpas retroaktivt i koncernens finansiella rapporter för år 2007.

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom
i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisnings-

IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat fastställer att en ny bedömning

principer".

av huruvida inbäddade derivat skall skiljas från värdavtalet får göras endast
om värdavtalet ändras. IFRIC 9 ska tillämpas fr.o.m. räkenskapsåret 2007.

2.2 Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av moderbolagets
och koncernens finansiella rapporter

IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar förbjuder återföring av en

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom

nedskrivning som gjorts i en tidigare delårsperiod avseende goodwill, en

vissa finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

investering i ett egetkapitalinstrument eller i en finansiell tillgång som redovisas till anskaffningsvärde. IFRIC 10 ska tillämpas i koncernens finansiella

2.3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta

rapporter för år 2007. Uttalandet ska tillämpas framåtriktat från den tid-

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör

punkt koncernen först började tillämpa nedskrivningsreglerna i IAS 36

rapporteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att

instrument den 1 januari 2005. Eftersom inga sådana återföringar ägt rum

de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är,

får uttalandet inga effekter på koncernens finansiella rapporter.

om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.
IFRIC 7 och IFRIC 8 är ej tillämpliga på SBC-koncernen.
2.4 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att före-

2.7 Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas

tagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden

Ett antal nya standarder, ändringar i standarder samt tolkningsuttalanden

som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade

träder ikraft först fr.o.m. räkenskapsåret 2008 eller senare och har inte

beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan

tillämpats vid upprättandet av dessa finansiella rapporter.

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.
IFRS 8 Rörelsesegment anger vad ett operativt segment är och vilken inforUppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av

mation som ska lämnas om dessa i de finansiella rapporterna. Standarden

uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast

ska tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

påverkat denna period.

Tidigare tillämpning är tillåten.

2.5 Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper

Ändringar i IAS 23 Lånekostnader, anger att aktivering måste ske av låne-

De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som när-

kostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion

mare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i

av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd

koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare

användning eller försäljning. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som

konsekvent tillämpats av koncernens företag.

inleds den 1 januari 2009 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

41

Orig_Årsredovisning_07

08-04-08

11.08

Sida 42

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
556576-7299
IFRIC 11 IFRS 2: Group and Treasury Share Transactions. I tolkningsuttalandet

aktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv,

klargörs hur ett egetkapitalinstrument reglerad transaktion ska klassificeras i

där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade till-

det företag som erhåller tjänster av anställda. Tolkningsuttalandet träder i

gångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas

kraft den 1 mars 2007 och ska tillämpas på räkenskapsår som inleds denna

separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovi-

dag eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

sas denna direkt i resultaträkningen.

IFRIC 12 Service Concession Arrangements. Tolkningsuttalandet behandlar

Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och

frågeställningen hur den som sköter ett s k Service Concession Agreement

med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet

ska redovisa anläggningen samt de rättigheter och skyldigheter som följer

upphör.

av avtalet. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den
Intresseföretag

1 januari 2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande,
IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes. Tolkningsuttalandet behandlar

men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella

redovisning och värdering av ett företags förpliktelse att leverera kostnads-

styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet.

fria eller rabatterade varor eller tjänster till kunder som kvalificerat sig till

Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas

detta genom tidigare köp. Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår

andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisning-

som inleds den 1 juli 2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

en. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföreta-

IFRIC 14 IAS 19 – The Limit on a Defined Benefit Asset Minimum Funding

gens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvar-

Requirements and their Interaction. Tolkningsuttalandet behandlar hur krav

varande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens

på viss fondering samverkar med IAS 19 tak för en förmånsbestämd tillgång.

resultaträkning redovisas som "Resultat från andelar i intresseföretag" kon-

Tolkningsuttalandet tillämpas på räkenskapsår som inleds den 1 januari

cernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet

2008 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av
förvärvade över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget minskar investeringens redovisade värde.

2.8 Klassificering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av
belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader

Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och

räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder

ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets iden-

består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom

tifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet

tolv månader räknat från balansdagen.

med IFRS 3 Rörelseförvärv.

2.9 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. Koncernens

ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redo-

primära segment är rörelsegrenar, s k affärsområden. Förutsättningarna för

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

koncernens olika geografiska områden skiljer sig inte åt och därför redovi-

uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den

sas inte några sekundära segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet

tidpunkt när det betydande inflytandet upphör.

med IAS 14 endast för koncernen.
Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
2.10 Konsolideringsprinciper

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealise-

Dotterföretag

rade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktio-

Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från

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

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Bestämmande inflytande innebär

cernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner

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

med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncer-

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

nens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt

bestämmande inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande

som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något

aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.

nedskrivningsbehov.

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att för-

2.11 Intäkter

värv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncer-

Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag

nen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder

Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag redovisas i resultaträkningen

och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs

baserad på färdigställandegraden på balansdagen avseende fasta avtal.

genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels

Merparten av avtalen löper per kalenderår med en uppsägningstid minst

anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på

sex månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning inte sker löper avtalen

förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder

vidare ett år. Intäkter avseende övriga uppdrag redovisas i den period när

och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna

arbetet är utfört. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de ekonomiska

respektive rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvs-

fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder en betydande

dagen för erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt trans-

osäkerhet avseende betalning eller vidhängande kostnader sker ingen
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intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhål-

2.14 Skatter

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

Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel, vilken erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas först då dessa kan fastställas med säkerhet,

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,

i takt med intjänandet.

med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken besluIntäkter från fastighetsförsäljningar och projektutvecklingsuppdrag

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

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas på köparens tillträdesdag.

tidigare perioder.

Försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar sker vanligtvis genom

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-

försäljning av aktier och andelar i aktiebolag eller ekonomiska föreningar.

punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som

När utfallet av projektutvecklingsuppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt

uppkommit vid första redovisningen av goodwill och inte heller vid första

sätt redovisas uppdragsinkomsterna och uppdragsutgifterna, vilka är hän-

redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid

förliga till uppdraget, som intäkt respektive kostnad i koncernens resultat-

tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skatteplik-

räkning i förhållande till uppdragets färdigställandegrad, så kallad successiv

tigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till

vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs genom att beräkna förhål-

andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom

landet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen

överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur

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

underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade.

beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas en intäkt motsvarande nedlagda

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skattere-

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

gler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen.

lingsuppdrag redovisas omedelbart i koncernens resultaträkning.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
Intäkter från projektutvecklingsuppdrag redovisas först i samband med att

underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa

byggnation hos kunden startas. Byggstart sker normalt när minst 50 procent

kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras

av lägenheterna redan är sålda.

när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

2.12 Leasing

Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning redo-

Operationella leasingavtal

visas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet

2.15 Finansiella instrument

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

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på till-

terna linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de

gångssidan likvida medel, kundfordringar och finansiella placeringar. På

perioder de uppkommer.

skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder.

Finansiella leasingavtal

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

Leasingavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den ute-

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när

stående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje

bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar

redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats

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

för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kost-

parten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även

nadsförs i de perioder de uppkommer, se vidare under punkt 2.17.

om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits.

2.13 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelnings-

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet

intäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar samt vinst vid värdeför-

realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma

ändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträk-

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

ningen.

räkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.

Utdelningsintäkter redovisas när utdelningen erhålls. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett

förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och kon-

nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att

cernen inte längre har kontroll över instrumentet.

kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett
nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid värdeFörvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen.

förändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen samt nedskrivning av finansiella tillgångar. Lånekostnader redovisas
i resultatet utom till den del de ingår i en tillgångs anskaffningsvärde.
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Klassificering och värdering

för egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för ned-

Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaffnings-

skrivningar framgår nedan.

värde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som till-

Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som

hör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultat-

förvaltningsfastigheter klassificeras som materiella anläggningstillgångar och

räkningen. Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen

redovisas till anskaffningsvärdet till dess arbetena är slutförda.

utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det
finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balans-

beskrivs nedan.

räkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska
fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.

Likvida medel

Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en till-

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodoha-

gång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade

vanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida place-

värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas

ringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre måna-

som övrig rörelseintäkt/kostnad.

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

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

Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fast-

redovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell

ställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv

leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är för-

marknad. Kundfordringar redovisas till det belopp som beräknas inflyta,

knippade med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så

dvs efter avdrag för osäkra fordringar.

ej är fallet är det fråga om operationell leasing.

Investeringar som hålles till förfall

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anlägg-

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

ningstillgång i koncernens balansräkning och värderas initialt till det lägsta

tebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fast-

av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna vid

ställd löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha

ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas

till förfall. Tillgångar i denna kategori värderas till anskaffningsvärde.

som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt
plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen

skulderna.

I kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde ingår aktier och
andelar. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med

Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med

värdeförändringar redovisade i resultaträkningen. Vid avyttring av tillgången

utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig från vad som de facto

redovisas vinst eller förlust, korrigerad med tidigare resultatförda poster.

erlagts som leasingavgift under året.

Andra finansiella skulder

Avskrivning

Lån samt övriga finansiella skulder som leverantörsskulder ingår i denna

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

kategori. Skulderna värderas till anskaffningsvärde. I de fall detta värde avviker
från bokfört värde lämnas upplysningar om detta i not.

2.18 Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag

2.16 Immateriella tillgångar

för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36

Balanserade utvecklingsutgifter

tillämpas för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansi-

Anskaffningskostnaden för utveckling av större IT-system för internt bruk

ella tillgångar, vilka prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och

samt övriga utvecklingsprojekt aktiveras i de fall de bedöms vara av värde

avyttringsgrupper som redovisas enligt IFRS 5 och uppskjutna skatteford-

för koncernen under ett flertal år. Sådana externa och interna utvecklings-

ringar. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinnings-

kostnader aktiveras. Utgifter för utbildning och löpande underhåll kostnads-

värde. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt

förs löpande.

respektive standard.

Avskrivningar

Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt ande-

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars

lar i dotterföretag, intresseföretag m m

beräknade nyttjandeperioder. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs

Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens

av från det datum då de är tillgängliga för användning.

återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella tillgångar
med obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är

2.17 Materiella anläggningstillgångar

färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om

Ägda tillgångar

det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde

tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till

efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till

– en så kallad kassagenererande enhet.

tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet
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En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets

2.21 Ersättningar till anställda

(grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En ned-

Avgiftssbestämda pensionsplaner

skrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga

Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets

till en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till

förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I

goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar

sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som

som ingår i enheten (gruppen av enheter).

företaget betalar och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen
är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader

lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna

och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida

kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna).

kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den

Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas

risk som är förknippad med den specifika tillgången.

som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de
anställda utfört tjänster åt företaget under en period.

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på

Förmånsbestämda pensionsplaner

att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning.

Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas

Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och

separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning

som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet,

som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och

dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en

tidigare perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och eventuella

investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång

oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och

som kan säljas.

det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation

Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna investeringar som

med en löptid som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte

hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till

finns en aktiv marknad för sådana företagsobligationer används istället

upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden

marknadsräntan på statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen

diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades

utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av den så kallade projected

första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskriv-

unit credit method. När beräkninge nleder till en tillgång för koncernen

ning belastar resultaträkningen.

begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade
aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidi-

Återföring av nedskrivningar

gare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskriv-

minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan

ningsbehovet inte längre föreligger eller det har skett en förändring i de

förbättras, redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig

antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Ned-

till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resul-

skrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den

taträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersätt-

utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger

ningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas en

det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning

kostnad i resultaträkningen direkt.

där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar och

person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende särskild

kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om

löneskatt baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesbe-

en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en hän-

räknas ej.

delse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.
Ersättningar vid uppsägning
2.19 Varulager m m

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

Varulager mm omfattar Andelar i bostadsrättsföreningar, Exploaterings-

visas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet

fastigheter samt Pågående arbeten. De två förstnämnda värderas till det

till tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning

lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. I pågående projekt

före den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande

aktiveras löpande nedlagda kostnader i form av såväl direkta som indirekta

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

kostnader. Externa finansieringskostnader för nyproduktion aktiveras under

att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer

produktionstiden. Även gjorda faktureringar beaktas löpande. När nedlagda

att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

kostnader i projekt överstiger fakturerade belopp rubriceras dessa som pågående arbeten, medan de tas upp som förskott från kunder för de projekt

2.22 Avsättningar

där fakturerade belopp överstiger nedlagda kostnader. I koncernen görs en

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig

successiv vinstavräkning, medan det på bolagsnivå sker vinstavräkning först

legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och

vid färdigställande.

det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan

2.20 Aktiekapital

göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas

Utdelningar

avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till

Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman fattat beslut om

en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av

utdelningen.

pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade
med skulden.
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2.23 Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)

Ersättningar till anställda - förmånsbestämda pensionsplaner

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som

I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda

härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en

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

eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som

bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en för-

inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt

utsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jäm-

att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

fört med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå

2.24 Moderbolagets redovisningsprinciper

utan antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen

och förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.

(1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 Redovisning för juridisk person. Även av Redovisningsrådets Akutgrupp utgivna

Skatter

uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RR 32:06 innebär att

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skattes-

moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa

kuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på

samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom

uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka

Not 3 Intäkter

undantag från och tillägg till IFRS som skall göras.

Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel.
Kunder med SBCs förvaltning har delar av sin likviditet på individuella kon-

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper

ton hos Svenska Handelsbanken. I enlighet med förvaltningsavtalen har

Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper

SBC rätt att placera likviditetsöverskottet. Placeringar sker i bankinlåning,

framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget

penningmarknadsinstrument eller reverser med bankmässig säkerhet.

har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moder-

Placeringsinriktningen har beslutats av styrelsen i SBC. Medelsförvaltningen

bolagets finansiella rapporter.

är skild från övrig redovisning. Värdet på redovisningsmedlen uppgick vid
årsskiftet till 2 225 (2 160) mkr.

Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt års-

Projektutvecklingsverksamheten sker i dotterbolaget SBC Mark AB. Bidrag

redovisningslagens scheman.

från Bofonderna och räntebärande bosparkonto på 8 451 (7 176) tkr ingår i
koncernens rörelseintäkter.

Dotterbolag och intressebolag
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar
under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter
förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas
som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade
värde.
Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har
fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina
finansiella rapporter.
Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med
uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp (URA 7). Aktieägartillskott
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar
hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas
enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats
eller erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt
mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.
Intäkter från förvaltningsverksamheten
I moderbolaget resultatredovisas förvaltningsuppdrag enligt ÅRL 2 kap 4 §
när tjänsten är färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för
annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell
leasing.
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Not 4 Segmentsrapportering
Förvaltning

Projektutveckling

Övrigt

Elim

Koncernen

Externa intäkter

220 499

199 117

Interna intäkter

0

0

2 483

0

422 099

5 900

-5 900

Totala intäkter

220 499

199 117

8 383

0

-5 900

422 099

Intäkter och rörelseresultat 2007

Avskrivningar

-1 870

-853

-255

0

-2 978

-182 845

-168 522

-25 131

5 900

-370 598

Rörelseresultat

35 784

29 742

-17 003

0

48 523

Rörelsemarginal

16,2%

14,9%

neg

0

11,5%

13 642

Övriga rörelsekostnader

Tillgångar och skulder
Materiella tillgångar

1 664

1 378

10 600

0

Finansiella tillgångar

0

5 415

3

0

5 418

14

298 746

11 670

0

310 430

Varulager m m
Kortfristiga fordringar

31 143

101 597

13 682

-18 133

128 289

268

115 866

94 448

0

210 582

33 089

523 002

130 403

-18 133

668 361

Långfristiga skulder

0

232 226

4 136

0

236 362

Kortfristiga skulder

16 270

90 891

32 472

-18 133

121 500

Summa skulder

16 270

323 117

36 608

-18 133

357 862

Förvaltning

Projektutveckling

Övrigt

Elim

Koncernen

Externa intäkter

193 222

195 594

2 684

0

391 500

Interna intäkter

0

5

5 636

-5 641

0

Totala intäkter

193 222

195 599

8 320

-5 641

391 500

Kortfristiga placeringar och likvida medel
Summa tillgångar

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

Övrigt
Avser koncernledning och staber
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Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen
2007
2006

Not 6 (forts)
Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Moderbolaget
2007
2006

1 021

875

831

722

Fördelning av ledande
befattningshavare per
balansdagen

234

932

231

796

Kvinnor:

1

6

0

0

Deloitte AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Baker Tilly Stockholm KB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

0

22

0

22

1 256

1 835

1 062

1 540

styrelseledamöter

5

5

2

2

andra personer i
företagets ledning
inkl VD

6

5

6

5

10

13

6

6

Män:

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen

styrelseledamöter

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Detta gäller också
samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan

andra personer i
företagets ledning
inkl VD

granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat

Totalt

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra

2

4

2

4

23

27

16

17

är övriga uppdrag.

Not 6 Anställda och personalkostnader
Antal
anställda
2007

Varav
antal män
2007

Not 6 (forts)
Antal
Varav
anställda antal män
2006
2006

Soc kostn,
Löner och
varav
andra ers pens. kostn.
2007
2007

Medeltalet anställda
Löner och
ersättningar m m

Moderbolaget
Sundsvall

6

6

Uppsala

13

13

Västerås

9

9

Stockholm

84

90

Göteborg

37

33

Malmö

23

21

Stockholm (huvudkontor)

30

23

Totalt i moderbolaget

Moderbolag
Styrelse, VD och vVD

Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

3 083

3 406

Övriga anställda

78 864

73 969

Totalt moderbolag

81 947

40 375

77 375

(11 108)

40 661
(13 202)

Dotterbolag

202

61

195

61

16

10

16

9

16

10

16

9

218

71

211

70

Dotterföretag
SBC Mark AB

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

Styrelse, VD och vVD

2 932

2 407

Övriga anställda

6 325

7 174

Totalt dotterföretag

9 257

6 345

9 581

(2 900)
Totalt i koncernen

91 204

46 720
(14 008)

6 732
(2 912)

86 956

47 393
(16 114)

Not 6 (forts)
Ersättningar och övriga förmåner, moderbolaget 2007
Grundlön
styrelsearv
Styrelseordförande Lennart Hedquist
235
Vice ordförande Bo Hård af Segerstad
155
Ledamot Göran Andersson
110
Ledamot Håkan Blomdahl
130
Ledamot Curt Källströmer
110
Ledamot Susanna Marcus
110
Ledamot Tomas Matsson
110
VD Helena Skåntorp
2 022
Andra ledande befattningshavare (7 personer)
6 171
9 153

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

342
342

101
142
243

839
2 902
3 741

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

140

83

67
318
525

176
259

1 248
50
535
4 944
6 777

Summa
235
155
110
130
110
110
110
2 962
9 557
13 479

Ersättningar och övriga förmåner, moderbolaget 2006
Grundlön
styrelsearv
Styrelseordförande Lennart Hedquist
244
Vice ordförande Bo Hård af Segerstad
145
Ledamot Göran Andersson
116
Ledamot Håkan Blomdahl
100
Ledamot Curt Källströmer
116
Ledamot Margot Widlund Nilsson
116
Ledamot Tomas Matsson
100
VD Ulrika Franke (januari-november)
1 711
VD Hjördis Berg (tf, november-december)
148
Vice VD Ove Holmvall (januari-augusti)
478
Andra ledande befattningshavare (6 personer)
4 402
7 676

48

Summa
244
145
116
100
116
116
100
3 182
198
1 080
9 840
15 237
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Koncernen
2007-12-31 2006-12-31

VD för dotterbolaget SBC Mark AB uppbär lön från detta bolag. I det ovanstående har hans lön medtagits bland andra ledande befattningshavare, då

Fordran som visas i balansräkningen

han ingår i koncernledningen.

Pensionsförpliktelse
Förvaltningstillgångar

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

Oredovisade aktuariella vinster

anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter sär-

Korrigering av tillgång

skilt beslut i styrelsen. För 2007 beräknas denna uppgå till 396 (5 591) tkr

2 548

1 541

-2 469

-1 712

7

0

-86

171

0

0

1 541

1 082

449

396

65

63

för koncernen och till 396 (4 183) tkr för moderbolaget.
Förändring av pensionsförpliktelse
Moderbolag

IB förvaltningstillgångar

VD har rätt till avgångsvederlag om 18 månader samt 18 månaders pen-

Kostnad intjänade förmåner under året

sionspremieinbetalningar vid uppsägning från bolagets sida. Detsamma gäl-

Räntekostnad

ler om VD säger upp sig själv på grund av väsentliga ägarförändringar.

Kostnad för tidigare intjänade förmåner

Uppsägningstiden uppgår till 6 månader från såväl arbetsgivaren som den

Aktuariell vinst

anställdes sida. Bolaget har utfäst sig att betala en pensionspremie på 43 %

487

0

6

0

2 548

1 541

av VDs pensionsmedförande lön. Pensionsrätten intjänas årligen under
anställningstiden. Värdet av den framtida tjänstepensionen bestäms av

Avkastning på förvaltningstillgångar

inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för det slutliga värdet på gjorda

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar

102

63

premieinbetalningar.

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

102

63

0

0

1 712

1 142

Aktuariell vinst
SBC Mark
VD har rätt till avgångsvederlag uppgående till 2 årslöner. Avgångsvederlag

Förändring av förvaltningstillgångar

till vice VD utgår ej. Uppsägningstid för VD är 6 månader. VD har avtal om

IB förvaltningstillgångar

pension från 60 års ålder. Den utgår med 70 % av den vid pensionstillfället

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

utgående lönen. För pension efter 65 år har bolaget utfäst sig att betala en

Inbetalningar av anställda

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

Vinst

Försäkringen ska vara slutbetald vid 60 års ålder. Värdet av den framtida

88

63

656

507

13

0

2 469

1 712

tjänstepensionen bestäms av inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för
det slutliga värdet av gjorda premieinbetalningar. Vice VD har pension från

Avstämning av förändring i balansräkning

65 års ålder, enligt ITP-planen och uppsägning enligt kollektivavtal.

IB skuld i balansräkning
Pensionskostnad för perioden

Pensioner

Inbetalningar till förvaltningstillgångar

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige

-171

-60

913

396

-656

-507

86

-171

tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från
Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan

Aktuariella vinster/förluster

som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte

10 % av det största av IB förpliktelse

haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna

och IB förvaltningstillgångar

plan som en förmånsbestämd plan, ska en pensionsplan enligt ITP som

171

114

171

114

tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas som en avgiftsbestämd plan.
Årets avgifter för pensionsförsäkringar enligt ITP som är tecknade i Alecta

Viktiga aktuariella antaganden

uppgår till 5 543 tkr (6 570 tkr). Alectas överskott kan fördelas till försäk-

Diskonteringsränta
ringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2007 uppgick Alectas Löneökningstakt
överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 152 % (143,1 %). Inflation

3,75%

3,75%

2,00%

2,00%

2,00%

2,00%

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas till-

4,50%

4,50%

gångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR 29.

Koncernen
2007
2006
Kostnad intjänade förmåner under perioden
Räntekostnad

913

396

65

63

-102

-63

876

396

för koncernen

13 132

15 718

Totala pensionskostnader

14 008

16 114

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar
Pensionskostnad för förmånsbestämda pensioner
Pensionskostnad för avgiftsbestämda pensioner
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Avkastning
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Not 9 Skatter

Upplysning om sjukfrånvaro
Koncernen
2007
2006

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Aktuell skattekostnad

Total sjukfrånvaro

5,4

4,9

5,1

5,0

Periodens skattekostnad

Långtidssjukfrånvaro

4,0

3,4

3,7

3,6

Sjukfrånvaro för kvinnor

6,0

6,2

5,8

6,2

Justering av skatt
hänförlig till tidigare år

Sjukfrånvaro för män

3,9

2,0

2,9

5,0

3,1

4,8

2,4

Sjukfrånvaro anställda
30-49 år

4,1

3,3

4,4

3,4

Sjukfrånvaro anställda
50 år och äldre

7,8

8,4

6,4

8,7

-10 162

-9 054

-9 148

-6 121

288

-20

288

-9

Skatt avseende lämnade
koncernbidrag

2,1

Sjukfrånvaro anställda
under 29 år

Moderbolaget
2007
2006

0

0

-801

-144

-9 874

-9 074

-9 661

-6 274

0

0

0

Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatteintäkt i
under året aktiverat
skattevärde i
underskottsavdrag

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

Uppskjuten skatt avseende
temporära skillnader

hängande tid av 60 dagar eller mer.

Summa

4 496

Totalt redovisad
skattekostnad

Not 7 Finansnetto

-862

-1 644

0

0

3 634

-1 644

0

0

-6 240

-10 718

-9 661

-6 274

Av föregående års uppskjutna skatt i koncernen avser -862 (-1 644) tkr
förändring i obeskattade reserver.
Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

Nedskrivning av andelar
i koncernföretag

0

0

-592

0

Anteciperad utdelning
från koncernföretag

0

0

0

2 364

Resultat från andelar
i koncernföretag

0

0

-592

2 364

Koncernen
2007
2006
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt

Ränteintäkter,
koncernföretag
Ränteintäkter,
övriga
Ränteintäkter

0
3 342
3 342

0
5 515
5 515

157
2 584
2 741

4 056
4 056

0

0

-127

-727

Räntekostnader,
övriga

-863

-3 041

-32

-190

Räntekostnader

-863

-3 041

-159

-917

Utdelning på finansiella
tillgångar som kan säljas
Nettovinst vid avyttring
av finansiella tillgångar
som kan säljas
Netto värdeförändringar
vid omvärdering
av finansiella tillgångar

249

248

17

375

17

1 958

1 466

1 958

2 785

0

-55

0

-55

-53

-131

-50

-131

Övriga finansiella poster 2 529

1 656

2 531

2 975

Finansnetto

4 130

4 521

8 478

5 008

-22 253

-9 430

-6 217

-1 236

-64

0

0

Effekt av ej
avdragsgilla kostnader

-1 532

-1 113

-382

-779

Effekt av ej
skattepliktiga intäkter

6 244

12 721

6

664

Effekt av ökning av uppskjutna skattefordringar

4 496

0

0

0

0

256

0

251

288

-20

288

-9

Effektiv skattesats

8 048

8 185

8 048

-747

-245

-143

-184

-6 240

-10 718

-9 661

-6 274

13%

14%

29%

28%

Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag

4 496

0

0

0

4 496

0

0

0

Uppskjutna skatteskulder

Moderbolaget
2007
2006
8 185

22 205

Skatt hänförlig till
tidigare år

Not 8 Bokslutsdispositioner

Summa

33 679

-13 753

Obeskattade reserver

Upplösning av periodiseringsfond

79 476

Utnyttjande av tidigare
ej aktiverade
underskottsavdrag

359

375

49 117

Effekt av intressebolagsredovisning

Schablonränta på
periodiseringsfond

Nettoförlust vid avyttring
av finansiella tillgångar
som kan säljas
Övriga finansiella kostnader

359

Skatt enligt gällande
skattesats, 28%

0

Räntekostnader,
koncernföretag

Moderbolaget
2007
2006

50

15 239

14 377

0

0

15 239

14 377

0

0
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Not 12 Materiella anläggningstillgångar

Not 10 Resultat per aktie
Före utspädning
2007
2006
Resultat per aktie (kronor)

8,25

13,22

Efter utspädning
2007
2006
8,25

Inventarier och installationer

13,22

Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Ingående
anskaffningsvärde

Beräkning av resultat per aktie för 2007 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare, vilket uppgår till 42 877 (68 758)
tkr. Antal aktier uppgår till 5 200 000 för både 2007 och 2006.

23 340

21 643

3 558

4 299

1 697

Försäljningar/utrangeringar

-6 157

-716

-6 156

0

Utgående balans

26 676

28 860

21 483

23 340

-22 140

-19 059

-20 370

-17 992

6 124

371

6 124

0

Försäljningar/utrangeringar

Balanserade utvecklingskostader
Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Aktiverade kostnader

26 018

3 973

Ingående avskrivningar
enligt plan

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde

28 860

Inköp

742

0

686

0

0

742

0

686

Årets avskrivningar
enligt plan

-2 513

-3 452

-1 870

-2 378

Utgående balans

-18 529

-22 140

-16 116

-20 370

8 147

6 720

5 367

2 970

Utgående planenligt
restvärde

Inventarier som innehas under finansiella
leasingavtal ingår med följande belopp

Under året kostnadsförda

Anskaffningsvärde

balanserade

Ackumulerade
avskrivningar

utvecklingskostnader
Utgående balans

-742

0

-686

0

0

742

0

686

2 402

4 904

-560

-1 502

1 842

3 402

Pågående nyanläggning

Goodwill

Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

Koncernen
2007-12-31 2006-12-31
Ingående anskaffningsvärde

0

0

Ingående anskaffningsvärde

Årets förvärv

464

0

Inköp

Utgående balans

464

0

Utgående balans

Ingående nedskrivningar

4 800

654

4 800

654

695

4 146

695

4 146

5 495

4 800

5 495

4 800

0

0

Pågående nyanläggning avser fastighetsinvesteringar i Spanien, vilka beräk-

Årets nedskrivning

-464

0

nas bli färdigställda under 2008. De totala kostnaderna beräknas uppgå till

Utgående balans

-464

0

737 230 Euro (6 930 tkr).

0

0

Utgående planenligt
restvärde

Under räkenskapsåret har inga lånekostnader aktiverats i anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.

Goodwill har uppstått i samband med förvärv av bolaget Byggrätt BRAB AB.
Nedskrivning har skett då det förvärvade bolaget uppvisade ett negativt
eget kapital.
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Not 13 Moderbolagets andelar i koncernföretag

Not 16 Finansiella placeringar

Moderbolaget
2007-12-31
2006-12-31
Redovisat värde vid årets ingång
Nedskrivning av andelar
Redovisat värde vid årets utgång

84 912

84 912

-592

0

84 320

84 912

Koncernen
2007-12-31 2006-12-31
Anläggningstillgångar
Obligation

0

10 150

0

10 150

Omsättningstillgångar
Dotterföretag, organisationsnummer, säte
Antal andelar
SBC Mark AB,
org nr 556313-4153,
Stockholm

Kapital-andel %

600 000

Mesanen AB,
org nr 556116-4962,
Trelleborg

Bokfört

100%

Aktier och andelar

5 721

12 979

Räntebärande värdepapper

4 864

17 157

Övriga värdepapper

7 993

5 458

18 578

35 594

68 000
Koncernen har valt att klassificera de finansiella omsättningstillgångarna

1 000

100%

som finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via resultaträkningen.

120

Detta innebär att värdeförändringen löpande redovisas i resultaträkningen.

Liljeholmsberget AB,
org nr 556446-4823,
Stockholm

Verkligt värde för dessa tillgångar bestäms med hjälp av noterade mark71 000

100%

16 200

Summa

nadspriser, vilka handlas på en aktiv marknad.

84 320

Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 14 Andelar i intresseföretag

Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31
Koncernen
2007-12-31 2006-12-31

Redovisat värde vid årets ingång

10 150

0

0

10 150

Inköp
Redovisat värde vid årets ingång

2 175

2 404

Andel i intresseföretags resultat

-4 414

-229

Omrubricerat till andelar i koncernföretag
Redovisat värde vid årets utgång

2 239

0

0

2 175

Förtidsinlösen

-10 150

0

0

10 150

Redovisat värde vid årets utgång

Andra långfristiga värdepappersinnehav består av en obligation med med
en löptid till år 2012. Denna har förtidsinlösts under 2007.

Andelar i intresseföretag avser Byggrätt BRAB AB, där SBC Mark AB ägde
33 % vid årets ingång. Under november 2007 förvärvades ytterligare 33 %
Not 18 Pågående arbeten

av aktierna i detta bolag. I samband härmed har SBC Mark AB fått ett
bestämmande inflytande över detta bolag och konsoliderar bolaget i SBC

Koncernen
2007-12-31 2006-12-31

Mark-koncernen från nämnda datum.
Resultatandel i koncernresultaträkningen avseende perioden januari-novem-

Nedlagda kostnader

25 286

16 630

ber 2007 uppgår till -4 414 (-229) tkr. Resultatet för december 2007, som

Summa

25 286

16 630

ingår i rörelseresultatet, uppgår till -3 269 tkr.

Not 19 Kundfordringar
Kundfordringar redovisas efter avdrag för osäkra fordringar, vilka varit
föremål för individuell prövning. Under året uppgick kundförlusterna till

Not 15 Övriga andelar

169 (214) tkr i koncernen och 169 (154) tkr i moderbolaget.
Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Viamare Promoinvest S.L.
(750 aktier,
ägarandel 24,96%,
ej konsoliderat)
Övriga andelar

Not 20 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter
919

0

0

Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31

0

3

3

3

3

922

3

3

3

Upplupna intäkter från
successiv vinstavräkning
av projektuppdrag

32 969

22 059

0

0

Upplupen ersättning
avseende förvaltning av
redovisningsmedel

6 895

11 588

6 895

11 588

Upplupna ränteintäkter

35

717

7

717

1 773

1 725

1 416

1 468

Övriga upplupna intäkter
Övriga förutbetalda
kostnader
Summa

52

4 899

5 689

4 169

5 441

46 571

41 778

12 487

19 214
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Not 21 Likvida medel

Not 25 Förskott från kund

Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Kassa och
banktillgodohavanden

Koncernen
2007-12-31 2006-12-31
Fakturerat till kund

Tillgodohavande på
koncernkonto
hos moderbolaget

190 233

183 141

74 367

86 263

1 771

0

1 771

0

192 004

183 141

76 138

86 263

55 006

91 123

i projekt

-11 657

-75 471

Summa

43 349

15 652

Nedlagda kostnader

Förskott från kund avser projektutvecklingsuppdrag, vilka förskottsfakturerats
till kund.

Not 22 Obeskattade reserver
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31
Periodiseringsfond tax 02

0

8 185

Periodiseringsfond tax 03

2 784

2 784

Periodiseringsfond tax 04

4 363

4 363

Periodiseringsfond tax 05

4 682

4 682

11 829

20 014

Summa

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Upplupen löneskatt
pensioner

3 093

3 198

2 638

2 733

Upplupna semesterlöner

5 158

4 364

4 500

3 889

Upplupna
pensionskostnader

Not 23 Räntebärande skulder

320

2 000

320

2 000

Upplupna sociala avgifter

2 206

3 283

1 993

2 679

Upplupna löner

1 383

5 257

1 383

3 997

Upplupna kostnader
redovisningsmedel

Koncernen
2007-12-31 2006-12-31

Övriga upplupna kostnader
Långfristiga skulder
Banklån
Finansiella leasingskulder

Förutbetalda intäkter
220 000

0

824

2 488

220 824

2 488

0

27 215

Summa

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
till kreditinstitut
Kortfristig del av finansiella
leasingskulder

1 018

788

1 018

28 003

Banklån består av tre lån på 37 000 tkr, 63 000 tkr och 120 000 tkr. Räntesatserna för dessa lån uppgår till 3,5% för de två första lånen och 4,5% för
det sistnämnda. De två första lånen förfaller till betalning 2008-12-30, men
de kommer att förlängas. Lånet på 120 000 tkr förfaller 2008-03-31. Även
detta lån kommer att förlängas. Samtliga tre lån faller inom finansieringsramen på 900 000 tkr.
Leasingavtal ingås för en treårsperiod. Amortering ska göras med 1 018 tkr
för år 2008, 291 tkr för år 2009 och resterande för år 2010.
Räntebärande skulder till kreditinstitut avser byggnadskreditiv med en beviljad kredit på 40 900 tkr. Borgen härför har lämnats av moderbolaget. Lånet
har lösts under 2007.

Not 24 Övriga avsättningar
Övriga avsättningar avser tillkommande garantikostnader för byggprojekt i
Byggrätt BRAB AB.

53

225

322

225

322

9 744

6 491

1 082

1 772

481

115

0

78

22 610

25 030

12 141

17 470
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Not 27 Värdering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde

Finansiella
skulder
värderade till
anskaffn värde

Investeringar
Kundsom hålles
fordringar
till förfall

Summa
Övriga
skulder

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

35 537

35 537

Koncernen 2007
Kundfordringar
Kortfristiga
placeringar

35 537
18 578

18 578

18 578

Likvida medel

192 004

192 004

192 004

Summa

210 582

246 119

246 119

220 000

220 000

35 537

0

0

Banklån

220 000

Leverantörsskulder
Summa

0

0

0

0

220 000

40 522

40 522

40 522

40 522

260 522

260 522

10 150

10 150

17 226

17 226

Koncernen 2006
Långfristiga
värdepapper

10 150

Kundfordringar
Kortfristiga
placeringar

17 226
35 594

35 594

35 594

Likvida medel

183 141

183 141

183 141

Summa

218 735

246 111

246 111

27 215

27 215

20 045

20 045

20 045

20 045

47 260

47 260

13 335

13 335
18 578

17 226

10 150

0

Byggnadskreditiv

27 215

Leverantörsskulder
Summa

0

0

0

0

27 215

Moderbolaget 2007
Kundfordringar

13 335

Kortfristiga
placeringar

18 578

18 578

Likvida medel

76 138

76 138

76 138

Summa

94 716

13 335

0

0

0

108 051

108 051

11 232

11 232

11 232

0

0

0

0

11 232

11 232

11 232

10 150

10 150

9 860

9 860
35 594

Leverantörsskulder
Summa
Moderbolaget 2006
Långfristiga
värdepapper

10 150

Kundfordringar

9 860

Kortfristiga
placeringar

35 594

35 594

Likvida medel

86 263

86 263

86 263

0

141 867

141 867

8 244

8 244

8 244

8 244

8 244

8 244

Summa

121 857

9 860

10 150

0

0

0

0

0

Leverantörsskulder
Summa
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Not 31 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Not 28 Ställda säkerheter
Koncernen
2007-12-31 2006-12-31
Spärrmedel

0

5 000

Fastighetsinteckningar

37 000

0

Summa

37 000

5 000

Koncernen
2007
2006

Spärrmedel ingick bland koncernens övriga fordringar per 2006-12-31.

Av- och nedskrivningar
av anläggningstillgångar

2 978

3 452

1 870

2 216

Resultat vid försäljning
av anläggningstillgångar

33

60

32

0

742

0

686

0

-2 239

0

0

0

Kostnadsförda balanserade
utvecklingskostnader
Effekt av intressebolag,
ej kassaflödespåverkande

Not 29 Eventualförpliktelser

Anteciperad utdelning
från dotterföretag

Koncernen
Moderbolaget
2007-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Borgensförbindelser
till förmån för
dotterbolag

21 171

246 602

108 171

246 602

Borgensförbindelser
till förmån för
intressebolag

0

5 271

0

5 271

Borgensförbindelser,
övriga

217 495

445 752

171 175

394 679

14 105

1 539

13 917

1 383

252 771

699 164

293 263

647 935

Övriga åtaganden
Summa

Moderbolaget
2007
2006

Summa

0

0

0

2 364

1 514

3 512

2 588

4 580

Not 32 Finansiella risker och finanspolicies
SBC är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker.
Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde
till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens policy för hantering av finansiella risker har utformats
av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella

I borgensförbindelser till förmån för dotterbolag ingår borgen för samtliga

transaktioner och risker hanteras centralt av moderbolagets ekonomiavdel-

förpliktelser att fullgöra köp av fastigheter till ett belopp av 0 (219 797) tkr.

ning. Den övergripande målsättningen för denna funktion är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter

Moderbolaget har betalningsskyldighet mot Gar-bo Försäkrings AB gällande

på koncernens resultat som härrör från marknadsrisker.

deras insatsgarantier för inbetald ainsatser och upplåtelseavgifter.
Garantierna säkerställer främst att föreningarna kan återbetala skäligt

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

belopp (högst insatsen och upplåtelseavgiften) till bostadsrättshavare som

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

har uppsägningsrätt p g a väsentlig avgiftshöjning under första året efter

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

slutredovisning. Dessa ingår bland övriga borgensförbindelser.

nens exponering för valutarisker mycket begränsad.
Ränterisk

Not 30 Leasingavgifter avseende operationell leasing

Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i

Operationell leasing omfattar avtal avseende kopiatorer och telefonväxel för

räntenettot beror på de finansiella tillgångarna och de finansiella skuldernas

koncernen. För moderbolaget har operationella leasingavtal ingåtts avseen-

räntebindningstid. De genomsnittliga placeringarna i finansiella tillgångar

de bilar, kopiatorer och telefonväxel.

ligger inom tre månaders löptid. De finansiella skulderna avser inteckningslån och byggnadskreditiv i pågående projekt. Detta är väl inom ramen för

Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 1 847 (1 532) tkr för

koncernens finanspolicy. SBC använder sig inte av räntederivat för att för-

koncernen och 1 808 (2 882) tkr för moderbolaget. Framtida leasingavgifter

ändra räntebindningstiden.

avseende avtal, som redovisas som operationell leasing med en återstående
löptid överstigande 1 år, uppgår till:

Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot

Koncernen
2007
2006

Moderbolaget
2007
2006

finansiella motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten inte fullgör sina förpliktelser. SBCs kreditrisk består

Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år

1 305

1 838

1 860

3 105

främst av kundfordringar, vilka är fördelade på ett stort antal motparter,

320

1 631

1 072

2 572

samt finansiella placeringar. Per den 31 december 2007 fanns inga väsentli-

0

0

0

0

1 625

3 469

2 932

5 677

ga koncentrationer av kreditrisk avseende kundfordringar. Den maximala
kreditrisken motsvaras av de finansiella tillgångarnas bokförda värde.
Finansierings- och likviditetsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att kostnaden blir högre och finansieringsmöjligheterna begränsade när lån ska omsättas samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att erhålla finansiering. Koncernens likvida medel placeras kortsiktigt
och målsättningen är att överskottslikviditet ska användas för amortering av
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lån. Enligt gällande finanspolicy ska refinansieringsrisken hanteras genom
att teckna långfristiga bindande kreditlöften. Därtill finns ett avtal om kreditlöfte om 400 000 tkr. Detta avtal har omförhandlats och under februari
2008 har en höjning av kreditramen gjorts till 900 000 tkr. Vid årsskiftet
hade 220 000 tkr av ramen utnyttjats.

Not 33 Transaktioner med närstående
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
SBCs försäljning till dotterföretagen uppgick till 5 900 (5 637) tkr och
omfattade administrativa tjänster samt hyresdebiteringar. Inköp från dotterföretag uppgick till 0 (5) tkr. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med
externa parter. Moderbolagets innehav av aktier och andelar i dotterföretag
framgår av not 13.
Närståendetransaktioner med SBC ek för och Byggrätt BRAB AB
SBC har sålt tjänster till SBC ek för på 1 420 (2 055) tkr. Detta avser administrativa tjänster samt hyresdebiteringar. Några inköp har ej skett. Samma
debiteringprinciper som ovan tillämpas. Vidare sker köp och försäljning av
byggtjänster mellan SBC Mark AB och intressebolaget Byggrätt BRAB AB.
Försäljning från SBC Mark AB till Byggrätt BRAB AB uppgick till 115 (27) tkr
samt SBC Mark ABs inköp från Byggrätt BRAB AB uppgick till 1 223 (1 076)
tkr. Byggrätt BRAB AB är från och med december 2007 ett dotterföretag till
SBC Mark AB.
Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning
Beträffande löner och ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare, se not 6. Koncernen har inga fordringar på nyckelpersoner. Skulder till
nyckelpersoner utgörs av sedvanliga personalrelaterade skulder.

Not 34 Händelser efter balansdagen
Under 2008 har förvärv skett av fastigheten Fotö i Göteborgs skärgård och
bygglov har erhållits omfattande 18-25 lägenheter. Tillträde har skett i slutet
av februari.
Detaljplanen för 36 nya trygghetslägenheter inom Ekebyhov, Ekerö kommun har, efter överklagande till regeringen, godkänts av regeringen.
Ramen för finansiering av markförvärv och fastigheter har höjts från 400
mkr till 900 mkr.
Förvärv ha skett av resterande aktier i Byggrätt BRAB AB (33 %) av dotterbolaget SBC Mark AB.

Not 35 Eget kapital
Koncernens mål för förvaltning av eget kapital är:
att säkerställa koncernens förmåga att fortsätta som en "going concern"
med fortsatt fokus på kärnverksamheten inom affärsområdena Förvaltning
och Projektutveckling
att avkastningen på eget kapital efter skatt ska genomsnittligt överstiga 20
% under den kommande femårsperioden.
Soliditeten ska överstiga 35 %, vilket innebär att skuldsättningsgraden ska
understiga 65%.
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen
lägst ska motsvara 30 % av koncernens vinst efter skatt.
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Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RR 32 och ger en rättvisande
bild av företagets ställning och resultat. Styrelsen och verkställande direktören intygar dessutom att koncernredovisningen har upprättats enligt
International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EG, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag, som ingår i koncernen, står inför.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har, som framgår nedan, godkänts för utfärdande av styrelsen den 17 mars 2008. Koncernens resultat- och
balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 25 april 2008.

Stockholm den 17 mars 2008

Lennart Hedquist

Göran Andersson

Håkan Blomdahl

Ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Bo Hård af Segerstad

Curt Källströmer

Susanna Marcus

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Tomas Matsson

Anna Ter-Boch

Helena Skåntorp

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 17 mars 2008
Deloitte AB

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ)
Organisationsnummer 556576-7299

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ) för
räkenskapsåret 2007. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta
versionen av detta dokument på sidorna 27- 57. 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.

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.
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 tilllämpning 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 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

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 17 mars 2008
Deloitte AB

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport
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.

Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i SBC Sveriges BostadsrättsCentrums angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är
aktiebolagets högsta beslutande organ.
Årsstämma ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets
utgång. Vid denna väljs bolagets valberedning, styrelse samt i
förekommande fall revisor. Dessutom fastställs bolagets resultatoch balansräkning och frågor prövas avseende bland annat
utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör samt fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Till grund för styrningen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
AB (publ) ligger aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen samt andra tillämpliga lagar och regler.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige, och är ett ledande kunskapsoch tjänsteföretag för bostadsrätt. Bolaget erbjuder kvalificerade
tjänster till bostadsrättsföreningar samt projektutvecklar nya
bostäder i attraktiva lägen. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
är sedan den 2 november 2007 noterat på listan NGM Equity.
Bolaget har tidigare varit noterat på Aktietorget. Sista dagen
för handel på Aktietorget var den 1 november 2007.

Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma
före nästa årsstämma ska den kalla till extra bolagsstämma.
Årsstämma 2007
Årsstämma i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum 2007 hölls
måndagen den 23 april 2007 i Stockholm. Protokoll från denna
finns på www.sbc.se. I huvudsak fattades följande beslut:

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har valt att tillämpa Svensk
kod för bolagsstyrning (Koden) och kommer noggrant att följa
den praxis som utvecklas avseende denna. Koden bygger på
principen "följ eller förklara" vilket innebär att företag som
tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men då ange
en förklaring till avvikelsen. Avvikelser från Koden redogörs i
respektive avsnitt.
Styrning, ledning och kontroll av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
fördelas i enlighet med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på
bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören.

•

Utdelning för 2006 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 4,50 kronor.

•

Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Hedquist, Bo Hård af
Segerstad, Göran Andersson, Håkan Blomdahl, Curt
Källströmer och Tomas Matsson samt nyvaldes Susanna
Marcus.

•

Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Hedquist.

•

Styrelsearvodet fram till nästa årsstämma fastställdes till totalt
900 000 kr att fördelas med 215 000 kr till ordföranden, med
135 000 kr till vice ordföranden, med 110 000 kr till var och
en av de övriga ledamöterna och med 20 000 kr till ledamot
som deltar i utskott.

•

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare fastställdes (se sid 29).

•

Det fattades beslut om redaktionella ändringar i bolagsordningen.

•

Styrelsen bemyndigades att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Årsstämma 2008
Nästa årsstämma för aktieägarna i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum hålls fredagen den 25 april 2008 kl 15:00
i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm. För
ytterligare information om årsstämman 2008 se sidan 67.

Denna bolagsstyrningsrapport är inte granskad av bolagets
revisor.
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rapportering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör.

Valberedning
Valberedningen representerar bolagets aktieägare och är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor med syfte att skapa bra underlag för stämmans
behandling av dessa ärenden. Valberedningen ska inför årsstämman föreslå riktlinjer för tillsättande av valberedning, ordförande på stämman, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, i förekommande fall revisor och revisorsarvode samt
styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter
och eventuell ersättning för utskottsarbete.

Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden, ansvarsfördelningen inom styrelsen, tid och plats för styrelsesammanträden,
kallelse till och handlingar inför styrelsesammanträden samt
upprättande av styrelseprotokoll.
De skriftliga instruktionerna om finansiell rapportering reglerar
det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlöpande
ska kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Vid årsstämman 2007 i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
beslutades att de största aktieägarna SBC ek för och SBC
Stiftelseförvaltning AB inför årsstämman 2008 tillsammans ska
utse en representant till valberedningen. Därutöver beslutade
årsstämman 2007 att bolagets styrelseordförande ska ingå i
valberedningen och att stämman uppdrar åt honom att samråda med övriga större ägare och därefter utse ytterligare två
ledamöter till valberedningen. SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB har inför bolagets årsstämma 2008 tillsammans
utsett Göran Olsson som representant till valberedningen. Efter
att bolagets styrelseordförande har samrått med övriga större
aktieägare har Ulf Strömsten från Catella och Eva
Gottfridsdotter Nilsson från Länsförsäkringar utsetts till ledamöter i valberedningen.

Styrelseordföranden
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums styrelseordförande ska,
förutom att leda styrelsearbetet, se till att styrelsens arbete
bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.
Styrelseordföranden ska fortlöpande följa koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med verkställande direktören. Vidare ansvarar styrelseordföranden för att styrelsens
arbete årligen utvärderas och att bolagets valberedning informeras om resultatet av utvärderingen.
Styrelsens ledamöter
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums styrelse består av sju
bolagsstämmovalda ledamöter och en arbetstagarledamot med
en suppleant. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen.
Förutom arbetstagarrepresentanterna är ingen styrelseledamot
anställd av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum. Av ledamöterna
är Håkan Blomdahl, Curt Källströmer, Susanna Marcus och
Tomas Matsson oberoende av bolagets större ägare. Samtliga
ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande till bolaget och
bolagsledningen.
Årsstämman 2007 utsåg Lennart Hedquist till styrelseordförande
och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet
utsågs Bo Hård af Segerstad till vice styrelseordförande. Övriga
styrelseledamöter under 2007 har varit Göran Andersson,
Håkan Blomdahl, Curt Källströmer, Susanna Marcus och Tomas
Matsson. Arbetstagarrepresentanter är Anna Ter-Borch som
ordinarie ledamot och Kerstin Hamnholm som suppleant.
Styrelsens ledamöter presenteras närmare på sid 65.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrums valberedning inför årsstämman 2008 består således av:
- Lennart Hedquist, bolagets styrelseordförande
- Göran Olsson, SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB
- Ulf Strömsten, Catella
- Eva Gottfridsdotter Nilsson, Länsförsäkringar
Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. En redogörelse
för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2008 finns på www.sbc.se.

Styrelse

Styrelsens arbete under 2007
Utöver det konstituerande sammanträdet, som normalt hålls i
anslutning till årsstämman, sammanträder styrelsen i SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum cirka 7 gånger per år. Extra sammanträden sammankallas vid behov.

Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för bolagets organisation
och förvaltningen av bolagets angelägenheter samt ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse såsom
affärsplan med lönsamhetsmål, budget, delårsrapporter och
årsredovisning, väsentliga förvärv eller försäljningar av fastigheter
och företag, fastställande av policy, struktur för intern kontroll
samt väsentliga organisatoriska förändringar.

Styrelsen har under 2007 haft 11 sammanträden, varav ett per
capsulam och två telefonsammanträden. Närvaron vid styrelsesammanträden under 2007 framgår av nedanstående tabell:

Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums styrelse fastställer årligen
en arbetsordning samt skriftliga instruktioner om finansiell
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sammanträden. Samtliga ledamöter samt arbetstagarledamoten
med suppleant har deltagit vid båda sammanträdena.

Styrelseledamot
Antal närvarade möten
Lennart Hedquist, ordförande
11 (11)
Bo Hård af Segerstad, vice ordförande
11 (11)
Göran Andersson, ledamot
11 (11)
Håkan Blomdahl, ledamot
11 (11)
Curt Källströmer, ledamot
11 (11)
Susanna Marcus, ledamot
(från och med årsstämman 2007-04-23)
6 (7)
Tomas Matsson, ledamot
11 (11)
Margot Widlund Nilsson, fd ledamot
(till och med årsstämman 2007-04-23)
3 (4)
Anna Ter-Borch, arbetstagarledamot
10 (11)
Kerstin Hamnholm, arbetstagarsuppleant
9 (11)

Styrelsearvode
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Vid årsstämman i
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 2007 beslutades att ett
sammanlagt styrelsearvode om 900 000 kr ska fördelas med
215 000 kr till ordföranden, med 135 000 kr till vice ordföranden
och med 110 000 kr till var och en av de övriga ledamöterna.
För ledamot som deltar i utskott utgår ett arvode om 20 000
kr per deltagande ledamot i ett för allt. Till anställda inom
koncernen utgår inga styrelsearvoden.

Verkställande direktör och
bolagets ledning

Styrelsesammanträdet i juni 2007 ägde rum i Göteborg där
också bolagets projekt Nysäter, Johanneberg och Fiskebäck
besöktes. I samband med sammanträdet i augusti 2007 besökte
styrelsen även projektet Svea Artilleri i Stockholm.

Verkställande direktör, tillika koncernchef, har till uppgift att
sköta den löpande förvaltningen av bolaget. I styrelsens skriftliga
instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och
verkställande direktör. Helena Skåntorp är verkställande direktör
och koncernchef för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum sedan
8 januari 2007. Hon har ej några aktieinnehav eller delägarskap
i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med.

Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under 2007
är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter, fastställande av budget samt fastighetsförvärv och kontinuerlig översyn av eventuella företagsförvärv, bolagets strategiska
inriktning i form av fastställande av affärsplan för 2008-2012,
incitamentsfrågor samt prospekt inför notering på NGM.

Koncernledningen för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
består av åtta personer; verkställande direktör och koncernchef
Helena Skåntorp, chef för strategi och ekonomi Leif Carlsson
tillträdde 20080301 (CFO Hjördis Berg ingick i koncernledningen
till och med 20080215), verkställande direktör för dotterbolaget
SBC Mark Leif Ågren, förvaltningschef Marica Johansson, personalchef Susanne Sigra Callemo, chef för IT och information
Ingvar Johansson, marknadschef Chris Hammar och bolagsjurist Sara Isaksson. Koncernledningen sammanträder vanligtvis
fyra timmar varannan vecka. För närmare presentation av koncernledningen se sid 66.

I samband med styrelsesammanträden under 2007 har representanter från de olika affärsområdena presenterat koncernens
verksamhet. Personalchef Susanne Sigra Callemo har dessutom
presenterat den medarbetarundersökning som genomfördes
under 2007.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums bolagsjurist Sara Isaksson
är styrelsens sekreterare.
Revisionsutskott
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har valt att inte
utse ett revisionsutskott. Styrelsen i sin helhet fullgör revisionsutskottets uppgifter. Revisorn deltar vid minst två styrelsemöten
per år. Vid minst ett tillfälle träffas styrelsen utan närvaro av
verkställande direktören. Under 2007 deltog revisorn dels vid
sammanträdet i samband bokslutskommunikén, dels vid sammanträdet i samband med tredje delårsrapporten.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har två affärsområden; dels
Projektutveckling vars verksamhet finns i dotterbolaget SBC
Mark, dels Förvaltning som bedrivs som verksamhet i moderbolaget. SBC Marks ledningsgrupp består av fem personer; verkställande direktör Leif Ågren, vice verkställande direktör Johan
Halla, bostadschef Öst Tommy Kjellgren, bostadschef Väst/Syd
Erik Hallgren samt informationsansvarig Agnetha Hökmark.
Förvaltningens ledningsgrupp bestod 2007 av sju personer; förvaltningschef Marica Johansson, regionchef Stockholm Anna
Mölgård, regionchef Göteborg Ann-Christin Appelgren, regionchef Malmö Lars Brossing, regionchef Uppsala/Västerås Pontus
Wikner, regionchef Sundsvall Jan Lindell samt controller (redovisningschef) Mats Engen. Från och med 2008 ingår verksamhetsansvarig ekonomi (chef för utveckling och servicecenter) Bengt
Eric Herrman. Marica Johansson lämnar ledningsgruppen för
Förvaltning i mars 2008.

Ersättningsutskott
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum utser på det konstituerande styrelsesammanträdet ett ersättningsutskott. Det är
utskottets uppgift att för styrelsen föreslå ersättning till verkställande direktören samt ta ställning till övrig företagslednings
ersättning, vilken föreslås av den verkställande direktören.
Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella
incitamentsprogram inom bolaget och dess dotterbolag.
På det konstituerande styrelsesammanträdet den 23 april 2007
utsågs styrelsens ordförande Lennart Hedquist, vice ordförande
Bo Hård af Segerstad och Håkan Blomdahl att ingå i ersättningsutskottet. Under 2007 har ersättningsutskottet haft två

Ersättning till ledande befattningshavare
För information om lön och andra ersättningar till verkställande
direktör och den övriga koncernledningen se not 6, sidan 48.
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Kontrollmiljö
Basen för intern kontroll är kontrollmiljön, vilken innefattar den
kultur som styrelse och bolagsledning kommunicerar och verkar
utifrån och som skapar disciplin och struktur för övriga beståndsdelar inom intern kontroll. Kontrollmiljön utgörs framför allt av
organisationsstruktur, ansvar och befogenheter, ledningsfilosofi,
etiska värderingar, medarbetarnas kompetens, policies och riktlinjer samt rutiner.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum 2008 finns på www.sbc.se.

Revisor
Årsstämman utser revisor i bolaget vart fjärde år. Revisorn har
till uppgift att granska bolagets årsredovisning och bokföring
samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.

Ramverken som omger SBC Sveriges BostadsrättsCentrums
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.
Styrelsen har utformat en arbetsordning för sitt arbete. VD har
möjlighet att delegera ett begränsat beslutsfattande till övriga
ledande befattningshavare enligt delegationsföreskrifter eller
via attestplanens regler. Bolagets chefshandbok anger det
regelverk som varje chef på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum
har att iaktta.

Vid SBC Sveriges BostadsrättsCentrums ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs Deloitte & Touche AB (nuvarande Deloitte AB)
till revisor för tiden intill årsstämman 2008. Huvudansvarig revisor är sedan årsstämman 2007 den auktoriserade revisorn Jan
Palmqvist, som under 2007 även var huvudrevisor i Swedbank,
Heba Fastighets, Carnegie och Aktiespararna. Tidigare huvudansvarig revisor var den auktoriserade revisorn Jan Åke
Magnuson, även denne verksam vid Deloitte.
Deloitte genomför revision i samtliga bolag inom SBC-koncernen. Revisionen är utförd i enlighet med god redovisningssed i
Sverige. Revision av bokslut görs vid årsbokslutet i januarifebruari samt vid en delårsrapport under året. Under 2007
granskade revisorn översiktligt bolagets tredje delårsrapport. En
översiktlig granskning har genomförts av 2007 års bokslutskommuniké. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum har utöver revisionsuppdraget anlitat Deloitte för konsultationer inom skatteområdet, i redovisningsfrågor och för utredning i samband
med större projekt såsom förvärv. För information om arvode
till Deloitte se not 5, sidan 48.

Redovisnings- och rapporteringsinstruktioner liksom väsentliga
processer för den finansiella rapporteringen finns samlade och
framtagning av en ekonomihandbok pågår. Den finansiella
rapporteringen baseras på finansiella data från ekonomisystemet Visma.
Styrelsen fastställer årligen en flerårig affärsplan med en därtill
hörande årlig budget. Affärsplanen innehåller koncernens mål
samt aktiviteter för att uppnå dessa.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums värderingar finns samlade i
ett dokument kallat Kompassen. För att bolagets medarbetare
ska uppmärksamma och leva upp till dessa värderingar finns
det en rad policies, såsom exempelvis personalpolicy, IT-policy
och informationspolicy. Dessa är samlade i ett regelverk
benämnt Kartan. Bolaget planerar att ta fram etiska riktlinjer.
Samtliga policies revideras årligen och fastställs av styrelsen.

Intern kontroll
Intern kontroll definieras ofta som en process som påverkas av
styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och som utformas för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås
inom kategorierna ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga
lagar och förordningar.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum arbetar kontinuerligt med
kompetensutveckling av bolagets medarbetare. Personalutvecklingssamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare.

Syrelsen ansvarar för att bolaget har en god intern kontroll.
Denna rapport över hur den interna kontrollen till den del den
avser den finansiella rapporteringen är organiserad är upprättad i enlighet med Koden.

Riskbedömning
All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risktagande. En strukturerad riskbedömning möjliggör identifiering
av de väsentliga risker som påverkar den interna kontrollen
avseende den finansiella rapporteringen samt var dessa risker
finns inom organisationen.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum följer COSO:s1. ramverk för
intern kontroll. Det innebär att den interna kontrollen utgörs
av beståndsdelarna kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

Bedömningen av bolagets riskhantering görs kontinuerligt av
styrelsen i sin helhet. På grund av bolagets storlek och verksamhet har styrelsen beslutat att det ej är relevant att utse ett
revisionsutskott inom styrelsen. Nedan anges några faktorer
som inte bara kan få betydelse för den finansiella rapporteringen

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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get kontinuerlig kontroll och uppdatering av säkerhetssystem.
Risk för intrång är särskilt uppmärksammat. För att minimera
riskerna görs så kallade säkerhetskopior varje natt. Dessa förvaras
inte i SBC Sveriges BostadsrättsCentrums lokaler.

utan också för SBC Sveriges BostadsrättsCentrums verksamhet,
finansiella ställning och resultat.
Koncernens verksamhet finansieras med såväl egna som externa medel. Extern finansiering innebär att SBC utsätts för finansiella risker såsom ränterisk, kreditrisk och finansieringsrisk.
Enligt en av styrelsen fastställd finanspolicy skall refinansieringsrisken hanteras genom att teckna långfristiga bindande kreditlöften. Ett avtal om kreditlöfte på 900 (400) MSEK har erhållits
2008.

Kontrollaktiviteter
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums finansiella rapportering
bygger på att ett antal kontrollaktiviteter, såsom avstämningar
och analyser, utförs inom koncernen. Dokumenterade processer
finns för framtagande av underlag till finansiella rapporter.
Ekonomiavdelningen gör fortlöpande uppföljning av verksamheten. Koncernens verksamhet och förvaltning revideras årligen
av en extern revisor som har utsetts av företaget. Den finansiella
rapporteringen revideras av företagets externa revisor i samband med årsbokslut och ett delårsbokslut. Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter gås igenom vid
ordinarie revision av årsbokslut. En begränsad krets har firmateckningsrätt.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hanterar bolagets förvaltningskunders likvida medel, vilket innebär finansiella risker.
Bolagets redovisningsmedel placeras i enlighet med en av styrelsen fastställd policy och är åtskilda från bolagets medel
enligt lagen om redovisningsmedel. Det finns i koncernen
regler för vem som genom fullmakt har rätt att hantera redovisningsmedel. Bolaget tillämpar dualitetsprincipen, vilken innebär att det alltid är två personer som måste godkänna en
transaktion. En förmögenhetsbrottsförsäkring har tecknats.
För att inte förlora kunder, som kan leda till ekonomiska förluster för bolaget, är det av vikt att SBC Sveriges BostadsrättsCentrums tjänster är av hög kvalitet. Bolaget ger service i form
av bland annat ekonomisk förvaltning till bostadsrättsföreningar.
Under 2007 har bolaget gått igenom redovisningsrutiner gällande leverans till kund, för vilka bolagets revisor har utfärdat
intyget RS 402, som bolagets kunder och dess revisorer har tillgång till.

Under 2007 har det genomförts en IT-revision.
Koncernen har sedan 2006 en krishanteringsplan. Planen har
uppdaterats under året. Vid kris fungerar koncernledningen
som krisledningsgrupp.
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums dotterbolag SBC Mark har
upprättat en kvalitetshandbok. En sådan planeras att tas fram
även för affärsområdet Förvaltning.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrums dotterbolag SBC Mark förvärvar exploateringsmark och fungerar därefter som byggherreombud för de bostadsrättsföreningar som producerar bostäder.
I vissa fastighetsförvärv tar SBC Mark planrisken. Bolaget lämnar en produktionsgaranti, vilken i sin tur återförsäkras. Detta
innebär att projektet kommer att fullföljas även om en entreprenör eller byggherreombud fallerar, vilket är ett villkor för
bostadsproduktion. För detta försäkrar sig bolaget. SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum går i borgen för bostadsrättsföreningars krediter för köp av mark och byggnadskreditiv. Vidare
står bolaget risken för icke sålda lägenheter gentemot bostadsrättsföreningar. Inget projekt påbörjas normalt förrän hälften
av insatserna i en bostadsrättsförening är tecknade med bindande avtal.

Information och kommunikation
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums styrelse har fastställt en
informationspolicy, vilken innefattar riktlinjer för såväl intern
som extern information från bolaget.
Extern information lämnas i enlighet med börs- och värdepapperslagstiftning, övriga tillämpliga lagar och förordningar,
Finansinspektionens föreskrifter samt noteringsavtalet med
NGM. Bolaget ger fortlöpande marknaden information om
koncernens finansiella ställning. Informationen lämnas i form
av delårsrapporter och årsredovisning. Vidare utges pressmeddelanden om nyheter och händelser som kan bedömas vara
kurspåverkande.

I SBC Sveriges BostadsrättsCentrums löpande verksamhet finns
risk för att tvister uppstår. För att skydda sig har bolaget tecknat
en ansvarsförsäkring för konsulter.

Relevant information till SBC Sveriges BostadsrättsCentrums
medarbetare distribueras via bolagets intranät, vilket är tillgängligt för bolagets samtliga anställda. Här publiceras kontinuerligt VD-brev med aktuell företagsinformation. Dessutom
ansvarar varje chef för att förmedla till sina medarbetare sådan
information som skall spridas i organisationen - framförallt via
arbetsplatsmöten. Andra viktiga kommunikationskanaler utgörs
främst av regelbundna koncernledningsmöten, möten för
affärsområdenas ledningsgrupper samt chefskonferenser. Till

Bolaget är också utsatt för exponering av politiska beslut gällande exempelvis skatter, bidrag och avgiftssystem. Verksamheterna
är beroende av ändrade konjunkturer, dotterbolaget SBC Mark
dessutom av politiska beslut gällande detaljplansförfarande.
Tekniska risker, såsom en större krasch i IT-servrar eller en virusattack skulle påverka verksamheten negativt. Därför har bola-
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Bolagsstyrningsrapport
styrelsen lämnar VD kvartalsvis finansiella rapporter för koncernen
och bolagen.
Uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga resultatenheter, bolag och på koncernnivå. Uppföljning sker vanligen
mot budget och senaste prognos. Prognos upprättas tre gånger
om året. Resultatet analyseras av såväl ekonomiavdelning som
resultatansvarig person. Avvikelseanalyser upprättas.
Avrapportering sker till VD. Styrelsen utvärderar kontinuerligt
den information som företagsledningen lämnar.
Bolaget kommer framöver att kvartalsredovisa uppföljning av
verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. VD rapporterar denna
uppföljning till styrelsen.
För att underlätta styrning, uppföljning och samordning av
koncernens mål och strategier håller ett nytt beslutsstödssystem
på att implementeras.
Bolaget har valt att inte ha en särskild intern revision. Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit det
tillräckligt att den externa revisorn har utökat sin revision
genom att specialgranska separata affärsupplägg eller större
affärshändelser.
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Bolagsstyrningsrapport
Styrelseledamöter

Från vänster
Kerstin Hamnholm
Född 1954
Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2006
Utsedd av UNIONEN (fd SIF)
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 400

Bo Hård af Segerstad
Född 1938
Vice ordförande i styrelsen sedan 2003
Civilekonom
Arbetande styrelseledamot och delägare i
Ageto MTT 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

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

Curt Källströmer
Född 1941
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Tidigare vVD Svenska Handelsbanken, regionbankschef för region Mellansverige
Styrelseledamot i Holmen AB, Indutrade AB*,
Skanska AB* samt Thomas Concrete Group AB*
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 100
* Avgår vid årsstämman 2008

Göran Andersson
Född 1939
Ledamot i styrelsen sedan1999
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

Susanna Marcus
Född 1965
Ledamot i styrelsen sedan 2007
VD Poolia Sverige AB
Tidigare VD och försäljningschef Poolia Teknik
AB, VD ICL Sverige AB och försäljnings-/
divisionschef ICL Sverige AB
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 220

Anna Ter-Borch
Född 1946
Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 1999
Utsedd av UNIONEN (fd SIF)
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 400

Tomas Matsson
Född 1940
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Advokat
Egen advokatfirma. Tidigare advokat vid
advokatfirman Lindahl.
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 10 000 genom
Matsson AB:s pensionsstiftelse
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Lennart Hedquist
Född 1943
Ordförande i styrelsen sedan 1999
Fil mag
Fd utbildningschef Pharmacia AB, fd kommunalråd, riksdagsledamot sedan 1991, ledamot
av Finansutskottet 1994-2002, ledamot i
skatteutskottet och EU-nämnden sedan 2002,
ordförande i skatteutskottet sedan 2006 och
ordförande i landstingsfullmäktige i Uppsala
län sedan 2006
Styrelseordförande i SBC ek för
Aktieinnehav i SBC Sveriges
BostadsrättsCentrum AB: 20 000
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Bolagsstyrningsrapport
Koncernledning

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

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

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

Leif Ågren
Född 1951
Verkställande direktör för SBC Mark AB
sedan 2000
Anställd inom SBC-koncernen sedan 1996
Byggnadsingenjör, Väg- och vatten KTH
Aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0

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

Leif Carlsson
Född 1957
Chef strategi och ekonomi sedan mars 2008
Anställd inom SBC-koncernen sedan mars 2008
Civilekonom
Aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0

Helena Skåntorp
Född 1960
Verkställande direktör och koncernchef
sedan januari 2007
Anställd inom SBC-koncernen sedan januari
2007
Civilekonom
Tidigare koncernchef Jarowskij, CFO Arla och
auktoriserad revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers,
Styrelseledamot i AB Ångpanneföreningen och
Mekonomen AB
Aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0
Köpoptioner utställda av SBC ek för: 45 000

Marica Johansson
Född 1967
Förvaltningschef 2007 t o m mars 2008
Anställd inom SBC-koncernen sedan 2004
Jur kand
Aktier i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB: 0
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Information till aktieägare

Information till aktieägare
Årsstämma 2008

Finansiell information 2008

Årsstämma 2008 för aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) hålls fredagen den 25 april kl.15:00 i
Spårvagnshallarna, Birger Jarslgatan 57 A, Stockholm.

Första kvartalet: 25 april 2008
Andra kvartalet: 22 augusti 2008
Tredje kvartalet: 24 oktober 2008
Fjärde kvartalet och årsbokslut: februari 2009
Årsredovisning: mars 2009

Anmälan
Delårsrapporter och årsredovisning kan hämtas på SBC Sveriges
BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se eller beställas per
telefon 08-50 11 50 00 eller per post till SBC Sveriges
BostadsrättsCenrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara
införd i den av VPC AB förda aktieboken lördagen den 19 april
2008, 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 BostadsrättsCentrums
hemsida www.sbc.se senast kl 16:00 måndagen den 21 april
2008.
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 skall
kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.
För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast måndagen den 21 april
2008.
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 lördagen den 19 april 2008. Aktieägaren bör i god tid
före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Kallelsen till SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årstämma 2008
finns i sin helhet på bolagets hemsida www.sbc.se.

Utdelning
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum föreslår att till
aktieägarna utdelas 4,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för
utdelning föreslår styrelsen onsdagen den 30 april 2008. Sista
dagen för handel med SBCs aktie med rätt till utdelning blir
därmed den 25 april 2008. Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag beräknas utdelning genom VPCs försorg komma
att utsändas tisdagen den 6 maj 2008.
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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
Box 53, 721 04 Västerås
Besöksadress: Sigurdsgatan 21
Tel: 021-38 25 00
Fax: 021-38 25 20
E-post: vasteras@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

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

Malmö
Box 4425, 203 13 Malmö
Besöksadress: Djäknegatan 2
Tel: 040-622 67 70
Fax: 040-622 67 90
E-post: malmo@sbc.se

Sundsvall
Box 5, 851 02 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 5
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

