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Året i korthet

Året i korthet

◗◗ Intäkterna för perioden jan–dec 2009 uppgick till
253 (248) mkr.1)
◗◗ Rörelseresultatet för perioden jan–dec 2009 uppgick till
–20 (–13) mkr, varav –8 mkr är hänförliga till bedömda
effekter av försäljningen av merparten av affärsområde
Projektutveckling som genomförs 2010.1)
◗◗ Resultatet 2009, inklusive verksamhet till försäljning,
uppgick till –88 (–224) mkr, varav –66 mkr är hänförliga
till bedömda effekter av försäljningen av merparten av
affärsområde Projektutveckling. Resultatet per aktie under
jan–dec 2009 uppgick till –8:76 (–43:00) kr.

Detta är SBC
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning.
Det rikstäckande tjänsteutbudet med ekonomisk och teknisk
förvaltning samt juridisk rådgivning erbjuds via kontoren i
Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Sundsvall.

Nyckeltal
2009
jan–dec

2008
jan–dec

Intäkter, mkr1)

253

248

Rörelseresultat, mkr1)

–20

–13

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, mkr

–46

–234

◗◗ Eget kapital per 31 december 2009 uppgick till 73 (65)
mkr och soliditeten uppgick till 12 (10) procent. Under
andra kvartalet erhölls nyemissionslikvid om netto 96 mkr.

Rörelsemarginal, %1)

neg

neg

Avkastning på eget kapital, %

neg

neg

◗◗ Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2009.
Ingen utdelning lämnades för 2008.

Antal medarbetare vid periodens slut

◗◗ Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till –46 (–234) mkr.

◗◗ Styrelsen har till följd av renodlingen mot förvaltningstjänster, genom avyttringen av merparten av SBC Mark,
reviderat de finansiella målen.
◗◗ Styrelsen har utsett Niklas Knight till ny VD och koncernchef. Karin Iversen tillträder som ny CFO. De tillträder i
samband med årstämman. Nuvarande VD och CFO har
valt att lämna SBC under första halvåret 2010 som ett led
i att undvika dubbla ledningsfunktioner.

1) Enligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling) som
verksamhet till försäljning och säredovisas i resultat- och balansräkningen. Markerade
nyckeltal gäller kvarvarande verksamheter. Jämförelsetalen är omräknade. Övriga nyckeltal gäller för totala koncernen.

Mkr

Soliditet, %
Resultat per aktie, sek

12

10

–8:76

–43:00

208

263
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Samtal med VD

Plattform för lönsam tillväxt
Helena Skåntorp är VD och koncernchef för SBC Sveriges BostadrättsCentrum fram till årsstämman 2010. Här svarar hon på
aktuellafrågor om SBC. Niklas Knight, idag affärsområdeschef Förvaltning, som tar över efter Helena, ger sin syn på SBCs
potential framöver och på den spännande resan att göra SBC till ett modernt lönsamt och växande konsultföretag.

Helena Skåntorp, avgående VD och koncernchef för SBC

Helena Skåntorp, hur ser du på SBC:s utveckling
under 2009?
Det är naturligtvis beklagligt att redovisa en stor förlust,
vilken framför allt är relaterad till avyttringen av Affärs
område Projektutveckling. Samtidigt har kraftfulla åtgärder
genomförts för att nå lönsamhet i den kvarvarande verksamheten. Det är glädjande att vi nu ser att kostnadsrationaliseringar och effektiviseringar får genomslag i resultatet.
SBCs kärnverksamhet, förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar, växer enligt SBCs bedömning snabbare än
marknaden vilket jag tolkar som att vi blir än bättre på att
utveckla tjänster som möter kundernas behov.
I början av 2010 genomfördes avyttringen av
Affärsområde Projektutveckling. Berätta vilka
de stora fördelarna är med avyttringen?
Affären minskar både koncernens skuldsättning och risk
exponering påtagligt. Bland annat reduceras banklånen med
ca 300 Mkr till följd av avyttringarna. Därmed får SBC helt
andra möjligheter att fokusera på att utveckla en lönsam
förvaltningsverksamhet. Det kommer att finnas resurser som
möjliggör fortsatt utveckling av kunderbjudande och arbetsprocesser samt förvärv och andra drivkrafter för att ta
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Niklas Knight, tillträdande VD och koncernchef

marknadsledarrollen. Det är också glädjande att medarbet
arna inom affärsområdet Projektutveckling ges möjlighet till
nya yrkesmässiga utmaningar som en del av den avyttring
som sker till JM.
Idag består SBC av kärnverksamheten förvaltnings
tjänster till bostadsrättsföreningar. Hur har den
utvecklats under året?
Nya SBC består huvudsakligen av affärsområdet Förvaltning
men även av ett minoritetsägande i SBC Bo AB, färdigstäl
landet av ett par projekt samt av SBC Bospar.
Under 2009 genomfördes omfattande förändringar inom
förvaltningsverksamheten för att bättre möta våra kunders
behov och för att nå ett effektivare arbetssätt. Vi etablerade
den nya befattningen Kundansvarig och samlade redovisningen för de drygt 2 500 kunderna, med fasta ekonomiska
förvaltningsavtal, till kontoret i Sundsvall. I samarbete med
IHM har samtliga Kundansvariga utbildats i sin nya roll med
fokus på kundens samlade behov. Förändringarna har medfört att antalet medarbetare reducerats med ett femtiotal. De
medarbetare som beklagligt nog drabbats av övertaligheten
har erbjudits olika typer av stöd för att hitta vägen till annan
sysselsättning.

Samtal med VD

på plats efter tuffa år
Helena, vad är du mest stolt över under din
tid på SBC när du nu väljer att lämna?
Det jag är mest stolt över är de stora steg SBC och dess
medarbetare tagit när det gäller affärsmässigheten. Idag är
SBC på god väg att vara ett modernt konsultföretag med
ökat fokus på koppling mellan att möta kundernas behov
och företagets lönsamhet.
När jag tillträdde var min roll och ambition tydlig – SBC
skulle bli dubbelt så stort med två stabila och lönsamma
affärsområden. Såväl externa marknadsfaktorer som interna
händelser förhindrade den utvecklingen. Det känns trots allt
tillfredställande att den väsentligt lägre skuldsättningen och
riskexponeringen ger förutsättningar för stabila finanser och
en kassagenererande verksamhet. Syftet med renodlingen är
därmed uppnått och jag kan konstatera att vi har skapat en
stark plattform, såväl finansiellt som organisatoriskt. Platt
formen ger ökade möjligheter att utveckla konkurrenskraft
iga tjänster och lönsam tillväxt. Utöver det så är det naturligtvis skönt att köparna till bostäderna i bostadsrättsföreningen
Eolshäll i Mälarhöjden nu äntligen har flyttat in i sina vackra
lägenheter.
Jag vill avrunda med ett stort varmt tack till alla medarbetare inom SBC för de här åren när jag i samband med årsstämman med varm hand lämnar över till Niklas Knight.
Niklas Knight, det SBC som du tar över efter
årsstämman är ett renodlat konsultbolag. Hur ser du
på den spännande utmaningen att leda SBC vidare?
Det känns väldigt stimulerande. Anledningen till att jag i slutet
av 2008 valde att börja på SBC, som ansvarig för det affärsområde som nu blir det renodlade SBC, var just att jag såg
stor potential att utveckla konsultverksamheten såväl vad det
gäller erbjudande till kund som positionering på marknaden.
Den uppfattningen har bara förstärkts under min tid på SBC.
Tjänster gentemot bostadsrättsföreningar innebär
mycket kundvård. På vilket sätt har ni utvecklat
era tjänster?
Genom att lyssna på våra kunder via de kundundersökningar
vi årligen genomför har vi under 2009 fortsatt att ta flera
stora steg för att förädla utbudet av tjänster för att möta
kundernas efterfrågan. Kärnan i samtliga tjänster är våra
kompetenta medarbetare och de arbetsverktyg de och våra
kunder använder sig av. Kundportalen ”Vår Brf” är det samlade arbetsverktyget för kunder inom ekonomisk förvaltning.
Här kan kunderna i realtid enkelt följa vad som händer i föreningen, till exempel förfallna avier och inkomna fakturor
samt arbeta med budgetar och prognoser för att planera

inför framtiden. På sikt ska även kunderna inom teknisk
förvaltning kunna följa vilka aktiviteter som är vidtagna för
fastigheten på ”Vår Brf”.
Under året har arbetet med att tydligare paketera våra
tjänster påbörjats. Baserat på våra kunders differentierade
behov ska tjänsteutbudet förpackas så att kunden enklare
kan välja hur mycket eller lite de själva vill bidra med till den
dagliga driften i bostadsrättsföreningen. Med utgångspunkt i
kundens behov fortsätter det hårda arbetet med att förbättra
och tydliggöra tjänsteutbudet oavsett om det gäller ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning eller juridiska tjänster.
En ständigt föränderlig omvärld gör att våra kunder kontinuerligt ställer nya krav på oss som leverantörer. SBCs fortsatta förmåga att dra nytta av och möta dessa förändringar
och krav är nyckeln till framgång. Här har det lagts mycket
energi under året, men vi kan och ska bli ännu bättre på att
använda förändringarna till att hitta nya affärsmöjligheter.
Är marknadstrenden positiv när det gäller
professionella tjänster till bostadsrättsföreningar?
Ja, vi ser fortsatt en positiv trend och är optimistiska inför
framtiden. Under 2009 såg vi en förnyad prisuppgång och 
en ökad aktivitet på bostadsrättsmarknaden vilket ökar efter
frågan på relaterade tjänster. Minst lika viktigt för efterfrågan
på våra tjänster är det stora förmögenhetsvärdet för ägaren
till en bostadsrätt och den minskade viljan att lägga tid på
föreningsarbete. Bostadsrättens komplexa juridiska boendeform är ytterligare en omständighet som påverkar den
stadiga efterfrågan på extern professionell hjälp att förvalta
och utveckla bostadsrättsföreningen.
Marknaden är fortsatt fragmenterad med en blandning
av stora rikstäckande aktörer kompletterat med mindre och
lokala konkurrenter. Med en sådan marknadsbild ser vi framför oss att en konsolidering skulle främja utvecklingen för
kunderna. Här är SBC nu redo att ta offensiva krafttag.
Niklas, vad står nu i fokus 2010?
Vi lägger de turbulenta åren bakom oss och kan nu helt
fokusera på att leda utvecklingen på marknaden för förvaltningstjänster. SBC ska förstärka sin marknadsposition genom
ett tydligt kunderbjudande, hög tillgänglighet, ökat lönsamhetsfokus, ökat tempo i implementeringen av nya tjänster,
en jämn hög kvalitet samt effektiva och standardiserade
processer.
Jag ser fram emot att leda ett lönsamt SBC som om fem
år är dubbelt så stort som idag och som är den tydliga
marknadsledaren.
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SBC i korthet

SBC i korthet
SBC är ett av Sveriges ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning. SBC finns till för att göra
livet för de som bor och verkar i bostadsrätter enklare och lättare. SBCs kunder ska uppleva ett bekymmersfritt
boende.
Historik
Det nuvarande SBC, med fokus på tjänster till bostadsrättsföreningar, har sina rötter från 1921 när en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsrättsföreningar bildades.
Under 1960-talet startades det som i dag är kärnverksam
heten – förvaltningstjänster. I praktiken erbjöds dock liknande tjänster redan 1928. Under 1980-talet startades juridisk
rådgivning till bostadsrättsföreningar och organisationen
blev rikstäckande med kontor i Göteborg, Malmö, Västerås
och Uppsala. Kontoret i Sundsvall öppnades 1992. Efter att
ha drivits som en ekonomisk förening i många år bolagise

rades affärsverksamheten under 2000 och avskiljdes från
SBC ek för som ett fristående bolag 2005. Under februari
2006 noterades SBCs aktier på Aktietorget och i november
2007 flyttades aktienoteringen till NGM Equity. På årsstämman 2009 fattades beslut om en ny strategisk inriktning med
ökat fokus på att utveckla konsultverksamheten inom affärs
området Förvaltning genom avyttring av affärsområde
Projektutveckling. Under första halvåret 2010 bedöms större
delen av projektutvecklingsverksamheten vara avyttrad.

Ekonomisk
förvaltning

Juridisk
rådgivning

Teknisk
förvaltning

Tjänsteområden
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Ekonomisk förvaltning

Teknisk förvaltning

Juridisk rådgivning

Inom Ekonomisk förvaltning erbjuder
SBC bostadsrättsstyrelsen en effektiv och
bekymmersfri förvaltning med moderna
webbaserade verktyg. SBC kan stödja
styrelsen för att effektivisera ekonomin i
bostadsrättsföreningen, exempelvis
genom löpande bokföring, placering av
överlikviditet, budgetarbete och analyser
av till exempel driftskostnader.

SBCs tjänster inom Teknisk förvaltning
omfattar teknisk administrativ förvaltning, projektledning vid ombyggnad
samt fastighetsskötsel. Professionell
teknisk förvaltning är en god investering
eftersom en välvårdad fastighet leder till
ökat ekonomiskt värde på fastigheten,
bättre driftsekonomi, minskad miljö
påverkan och ett trivsammare boende.

SBC erbjuder marknadens största sam
lade juristexpertis för bostadsrätt. Hos
SBC finns erfarenhet, sakkunskap och
resurser samlat för alla juridiska frågor
bostadsrättsföreningar ställs inför. Några
exempel på när SBC kan stödja styrelsen
är vid bildande av bostadsrättsföreningar,
tvister med medlemmar, stadgeändringar
samt hantering av hyreskontrakt och
fastighetsentreprenader.
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SBC-kontor

Sundsvall

Västerås

Uppsala
Stockholm

Göteborg

Malmö

SBC har ett rikstäckande tjänsteerbjudande och kontor
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och
Sundsvall.

FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG – KONCERNEN1)
2009

2008

2007

2006

2005

Rörelsens intäkter, mkr

253

248

422

391

295

Rörelseresultat, mkr

–20

–13

49

76

52

Resultat efter finansiella poster, mkr

–21

–11

49

79

57

Balansomslutning, mkr

590

687

668

415

390

Rörelsemarginal, %2)

Neg

Neg

11,5

19,3

17,6

Avkastning på eget kapital, %3)

Neg

Neg

14,3

26,0

21,5

Avkastning på totalt kapital, %4)

Neg

Neg

9,2

20,5

18,9

Soliditet, %5)

12,5

9,5

46,5

70,1

61,0

Medelantal anställda, antal

239

242

218

211

196

1) E nligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling) som verksamhet till försäljning och särredovisas i resultat- och balansräkningen.
Denna redovisningsprincip är tillämpad för räkenskapsåren 2009 och 2008. För övriga räkenskapsår avser redovisade värden den totala koncernen. Att applicera och justera
historiska värden utifrån IFRS 5 har ansetts ogörligt och SBC anser att det ej påverkar analys, värdering och bedömning av nuvarande verksamhet.
2) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter
3) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
4) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital
5) Eget kapital i procent av totalt kapital
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Affärsidé, mål, strategier och vision

Affärsidé, mål, strategier och vision

Vision:
”SBC är ledande inom bostadsrättsförvaltning”

Affärsidé:
I alla delar av
förvaltningskedjan
skapa, förvalta och
utveckla värden som
är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende
och bosparare.

Övergripande mål och strategier
SBCs övergripande mål är att vara en ledande aktör inom
kvalificerad helhetsrådgivning till bostadsrättsföreningar för
att därigenom skapa god och långsiktig avkastning till aktieägarna. För att uppnå detta mål ska:

◗◗ SBC leva upp till kundernas förväntningar vad gäller
tillgänglighet, proaktivitet, erbjudande och leverans
genom professionell service.

◗◗ SBCs kunder alltid uppleva och känna sig trygga i att de
tjänster som SBC tillhandahåller är värdeskapande.

Finansiella mål – Nya SBC
Efter den genomförda renodlingen, genom avyttringen av
merparten av affärsområde Projektutveckling, är de finansiella målen:

◗◗ SBC erbjuda bostadsrättsföreningar ett brett utbud av
bostadsrättstjänster, från enstaka konsultuppdrag till
helhetskoncept med såväl ekonomisk som teknisk
förvaltning, projektledning och juridisk expertis.
◗◗ SBC bibehålla och öka sin konkurrensförmåga och
attraktivitet på marknaden genom att erbjuda kvalificerad
sakkunskap med rätt kompetens inom alla verksamhetsområden.

6

SBC årsredovisning 2009

◗◗ SBCs medarbetare vara stolta över att arbeta på SBC.

◗◗ Rörelsemarginal om minst 10% över en konjunkturcykel.
◗◗ Dubblerad omsättning till 2015.

Marknad

Marknad
Marknaden för förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar omfattar olika tjänster såsom ekonomisk förvaltning, teknisk
förvaltning och projektledning samt juridisk rådgivning. Marknaden påverkas framförallt av tillväxten av nya bostadsrätts
föreningar men också av aktiviteten och prisutvecklingen på befintliga bostadsrätter. Andra faktorer som också har betydelse
för marknadens utveckling är det allmänna konjunkturläget, ränte- och kreditmarknaden, den politiska agendan, förändringar
av regelverk samt demografiska förändringar.
KONTINUERLIG TILLVÄXT
Marknaden för tjänster till bostadsrättsföreningar uppgår,
enligt SBCs uppskattning, till cirka 4 miljarder kronor per år.
Marknaden präglas av kontinuerlig tillväxt då det även under
svagare konjunkturperioder produceras och ombildas till
bostadsrätter, om än i mindre omfattning. Det sker däremot
ytterst få likvidationer av bostadsrättsföreningar.
Det finns cirka 26 400 bostadsrättsföreningar i Sverige
registrerade hos Bolagsverket. Cirka 20 000 av dessa är
aktiva och äger sin fastighet, övriga är registrerade i avvaktan
på att få köpa sin fastighet. Över hälften av Sveriges bostadsrättsföreningar ligger i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö. SBCs strategi är att ha ett rikstäck
ande erbjudande via kontoren i Stockholm, Göteborg,
Malmö, Uppsala, Västerås och Sundsvall.
Tillväxten av antalet nya bostadsrättsföreningar genom
såväl nyproduktion som ombildning har under de senaste tre
åren varit 1 000–1 400 föreningar per år, motsvarande cirka
5 procent per år. Under 2009 var tillväxttakten låg, cirka
1 procent, främst med anledning av den finansiella oron.

Ombildning
Ombildningstakten till bostadsrättsföreningar avtog under
2009 jämfört med tidigare år. Detta tillföljd av att många
fastigheter redan ombildats i de centrala storstadsregionerna
och även på grund av den restriktiva kreditmarknaden.
SBCs syn är att ombildningar under rådande konjunktur
och politiska klimat kommer att bidra till marknaden fram
över även om ombildningsvolymen bedöms vara på en fortsatt låg nivå.

Antal bostadsrättsföreningar 1995–2009
Antal brf
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Ljusare tider för nyproduktion 2010
På grund av turbulensen i världsekonomin har nyproduktionen av bostadsrättslägenheter minskat. Under tolvmånadersperioden juni 2008 – juni 2009 påbörjades endast 3 800
bostadsrättslägenheter, en minskning med 65 procent jämfört med genomsnittet för 2005–2007 på 11 000 lägenheter.
Under 2010 finns signaler om en mer positiv utveckling.
Enligt Boverkets prognos i oktober 2009 kommer det att
nyproduceras cirka 5 000 bostadsrättslägenheter under
2010, en ökning med 25 procent.

I de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö
råder ett bostadsunderskott, framförallt till följd av netto
inflyttningen. Produktionen av bostäder kommer därför alltjämt att fortsätta och med nuvarande förutsättningar för
finansiering kommer nyproduktion i flerfamiljshus till stor del
bestå av bostadsrätter.

Minskningen av antalet bostadsrättsföreningar under 2008 beror på att
Bolagsverket under april detta år genomförde en undersökning av antalet
aktiva föreningar. Detta resulterade i att antalet bostadsrättsföreningar
minskade med 920 under april 2008.
Källa: Boverket
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Marknad

Prisökningar PÅ BOSTADSRÄTTER
Bostadsrättspriserna steg kraftigt under 2009, främst under
andra halvåret till följd av Riksbankens successiva räntesänkningar från 4,75 procent i början av oktober 2008 till 0,25
procent i juli 2009. I slutet av 2009 var de genomsnittliga
bostadsrättspriserna i Sverige 20 procent högre än i slutet av
2008 enligt Mäklarstatistik. Samtliga tre storstadsregioner
visade på liknade tillväxttal.
STÄRKT EFTERFRÅGAN PÅ FÖRVALTNINGSTJÄNSTER
Stigande bostadsrättspriser såväl som hög aktivitet på
bostadsrättsmarknaden stärker efterfrågan på professionella
förvaltningstjänster. Prisökningarna under de senaste åren
har medfört att bostadsrättens andel av dess ägares för
mögenhet har stigit. Samtidigt har uppfattningen att värdet
av en väl underhållen fastighet återspeglas i priserna på
bostadsrätter förstärkts. Detta har inneburit ett större ansvar
för styrelseledamöterna i bostadsrättsföreningar. Ägarbyten
medför även ökad administrativ arbetsbelastning för styrelsen. Efterfrågan av tjänster påverkas även av ändrade regel-
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verk på såväl nationell som europeisk nivå, exempelvis kravet
på energideklaration. Ovanstående faktorer i kombination
med individers allt starkare prioritering av fritid, samt att
bostadsrätten är en komplex juridisk boendeform, har lett till
ett ökat behov av extern professionell hjälp att förvalta och
utveckla bostadsrättsföreningen.
Få stora konkurrenter
Konkurrensen på marknaden för förvaltningstjänster har
ökat under senare år i takt med att den ekonomiska förvaltningen blivit allt mer webbaserad genom digitalisering och
automatisering, såsom e-fakturor och digitala arkivtjänster.
De fem största aktörerna inom förvaltningstjänster har
samtliga en bred geografisk spridning och svarar tillsammans
för cirka 53 procent av marknaden, baserat på antalet för
valtade föreningar. HSB är störst följt av SBC, Fastighets
ägarna, Riksbyggen och ISS. Därutöver finns det ett stort
antal konkurrenter såsom redovisningsbyråer, tekniska
konsulter och lokala aktörer.

Marknad

AnDEL Bostadsrättsföreningar per län 2009

SBC-kontor
SBC-kontor
Norrbotten
(1,4%)
Norrbotten
(1,4%)

Marknadstrender –
bostadsrättsförvaltningstjänster

Västerbotten
(1,4%)

De tydligaste trenderna enligt SBC:

1.

S törre krav på bekymmersfritt
boende – det ska bara fungera
för styrelsen och de boende.
Jämtland
(1,6%)

2.	Mindre tid för boende att själva sköta
sin förening, det blir allt svårare att få
medlemmarna att avsätta sin fritid
för styrelsearbete.
kraft för många. Närmare en femtedel av den vuxna befolkningen vill bo
i bostadsrätt då det innebär större
frihet att bestämma själv.

Värmland
(1,9%)

4.	Större värden i bostadsrättsförening-

5.	Krav på ”webbifiering” från kund
erna. De vill sköta föreningen när det
passar dem via webben tillsammans
med leverantören. I stort sett alla
föreningar går att nå via e-post.

6.	Föränderlig lagstiftning med många
samverkande lagar och regler samt
en unik lag för bostadsrättsfören
ingar ställer höga krav på lekmanna
styrelserna.

7.	Ökat krav från bostadsrättsfören
ingar på kontroll och återkoppling.

Sundsvall

Jämtland
(1,6%)
Gävleborg
(1,9%)
Dalarna
(2,3%)
Gävleborg
(1,9%)
Dalarna
(2,3%)

3.	Att äga sin bostad är en stark driv-

arna vilket innebär att en stor del av
den privata förmögenheten ligger i
bostadsrätten och därmed ett större
ansvar för styrelseledamöterna.

Västerbotten
(1,4%)
Västernorrland
(1,7%)
Västernorrland
(1,7%)

Västmanland
(2,4%)

Västerås

Sundsvall

Uppsala län
(3,7%)

Uppsala
Uppsala län

Stockholms
(3,7%) län
Västmanland
Värmland
Örebro
(35%)
(2,4%)
(1,9%)
Uppsala
Söder(1,6%)
Västerås
Stockholm
manland
Stockholms län
(2,6%)
Örebro
Öster(35%)
Söder(1,6%)
götland
Västra
Stockholm
manland
(2,4%)
Götaland
Göteborg (13,2%)
Öster- (2,6%)
götland
Västra
Jönköping
(2,4%)
Götaland
(2,4%)
Gotland
Göteborg (13,2%)
(0,6%)
Kalmar
Halland
Jönköping
Kronoberg
(1,1%)
(1,4%)
Gotland
(0,9%)(2,4%)
(0,6%)
Kalmar
Halland
Kronoberg
Skåne
Blekinge
(1,1%)
(1,4%)
(0,9%)
(12,8%)
(0,7%)

Malmö

Skåne
(12,8%)

Blekinge
(0,7%)

Malmö

8.	Driftsekonomi allt viktigare för
s tyrelsen och gärna med positiv
miljöeffekt.

Källa: Boverket
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Bostadsrätten

Bostadsrätten
Bostadsrättsformen är en boendeform där det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten där bostadsrättslägenheten
finns. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i bostadsrättsföreningen är man delägare i fastigheten och har rätten att
bo i sin bostad. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt.

Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som
omfattas av flera rättsområden – bland andra bostadsrätts
lagen, lagen om ekonomiska föreningar, hyreslagen med
flera. Föreningen ikläder sig i sin verksamhet en rad roller –
fastighetsägare, hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av
produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader och
mycket annat.
Fördelar med bostadsrätten
En bostadsrättsförening är inte tänkt att gå med vinst.
Bostadsrättsinnehavarens avgifter går till att täcka föreningens kostnader för att driva och förvalta fastigheten. Med
andra ord kan man säga att man i en bostadsrätt bor till självkostnadspris. Bostadsrätten är också en demokratisk
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boendeform där medlemmarna utser en styrelse att förvalta
värdet i fastigheten vilket innebär att den enskilde har
inflytande över sitt eget boende. Över tid har det varit en god
investering att äga sin bostadsrätt.
Så fungerar styrelsearbetet
Medlemmarna väljer på årsstämman en styrelse som sköter
bostadsrättsföreningens dagliga drift och agerar företrädare
för föreningens intressen. I styrelseuppdraget ingår uppgifter
som att vårda och sköta föreningens fastighet, ta hand om
föreningens ekonomi och information, hantera kontakter
med boende och myndigheter samt att se till att föreningen
följer de lagar och förordningar som gäller för alla bostadsrättsföreningar.

Bostadsrätten

Effektivt styrelsearbete
Arbetet i en bostadsrättsförening sker oftast på ideell basis och
kräver engagemang och tid av styrelsemedlemmarna. Samtidigt
är styrelsearbetet ett bra sätt att engagera sig i sitt boende. Ett
effektivt och handlingskraftigt styrelsearbete är en viktig förutsättning för en framgångsrik bostadsrättsförening. Här följer
några tips hur en styrelse kan effektivisera styrelsearbetet:

1.	Att i realtid hålla sig uppdaterad angående föreningens
ekonomi.

2.	Att ha en styrelse med tydliga roller och bred kompetens.
3.	Att arbeta utifrån långsiktiga mål när det gäller föreningens
fastighet och ekonomi.

4.	Att ta hjälp av experter när styrelsens egen kompetens inte
räcker till.

5.

Att ha en bra dialog med boende och hyresgäster.

10 steg till ombildning
Bostadsrätten är en komplex boendeform. Det behövs sakkunnig
ekonomisk, teknisk och juridisk vägledning i samband med
bostadsrättsombildning av hyresrätter. En ombildningsprocess
består av ett antal steg innan en bostadsrättsförening kan till
träda sin fastighet. SBC har sammanfattat vägen till bostadsrätt
från hyresrätt i tio steg. På www.sbc.se finns mer information
om de olika stegen.

1.	Intresset undersöks och en bostadsrättsförening registreras.
2.	En intresseanmälan om köp av fastigheten lämnas.
3.	Villkoren för förvärvet ses över.
4. En ekonomisk plan upprättas.
5.	Den ekonomiska planen granskas.
6. Lån ordnas.
7.	På köpstämman beslutas om eventuellt köp av fastigheten.
8. Fastigheten tillträds.
9.	Upplåtelseavtal tecknas.
10.	Lagfart söks.

SBC årsredovisning 2009
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SBC Förvaltning
SBCs kunder ska uppleva ett bekymmersfritt styrelsearbete och boende. SBCs erbjudande till bostadsrättsföreningar täcker
därför de tre olika tjänsteområdena – Ekonomisk förvaltning, Teknisk förvaltning och projektledning samt Juridisk rådgivning.

Ekonomisk
förvaltning

Juridisk
rådgivning

Teknisk
förvaltning

För att underlätta styrelsearbetet i en bostadsrättsförening är de
tre tjänsteområdena nära sammanfogade och stödjer varandra.

Genom det breda tjänsteutbudet och den kompetens SBCs
medarbetare har kan kunderna erbjudas paketerade tjänster
och rådgivning som hjälper styrelsen att spara tid, ha kontroll
över ekonomin, underhålla och utveckla fastigheten och att
få stöd inom den juridiska snårskogen. För att underlätta och
få ett smidigt styrelsearbete i en bostadsrättsförening är de
tre tjänsteområdena nära sammanfogade.
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Ledande aktör på förvaltningsmarknaden
Vid utgången av 2009 ansvarade SBC för den ekonomiska
förvaltningen i över 2 500 bostadsrättsföreningar av landets
20 000 aktiva föreningar och för den tekniska förvaltningen i
cirka 250 föreningar. Jämfört med föregående år har antalet
kunder ökat med drygt 4,1 procent. Med den kundbasen är
SBC en av de ledande aktörerna i Sverige inom förvaltnings-

SBC Förvaltning

tjänster till bostadsrättsföreningar. Kunderna tas om hand av
våra drygt 200 medarbetare på de sex kontoren i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Västerås, Uppsala och Sundsvall. Genom
SBCs arbetssätt kan merparten av bolagets förvaltnings
tjänster erbjudas för kunder oavsett geografisk lokalisering,
det vill säga även på orter där SBC inte har kontor.
Strategi för stärkt marknadsposition
SBCs strategi, för att fortsatt stärka den ledande rollen på
tjänstemarknaden gentemot bostadsrättsföreningar, bygger
på fyra prioriterade områden:
SBCs miljöarbete
SBC är mån om att bidra till en minskad negativ miljö
påverkan. Nedanstående punkter är delar av bolagets
miljöarbete under 2009:

• Genom den webbaserade portalen ”Vår Brf” minskar

pappersförbrukningen påtagligt och ersätter till viss del
tidigare tryckt kommunikationsmaterial. Det innebär också
ett minskat behov av fysiska transporter av handlingar och
underlag. SBC kunde därigenom minska sin pappers
förbrukning under 2009.

•	Inom Teknisk förvaltning är uppdragen ofta relaterade till

att införa ny och förbättrad teknik samt att genomföra
effektiviseringar, till exempel för att minska värmeläckage
och därigenom minska utsläpp. Sedan 2009 har SBC ett
Energicenter som enbart arbetar med att hjälpa föreningar
att energioptimera fastigheten. Inom projektsidan är SBCs
målsättning att upprätthålla och vidareutveckla kompetensen hos medarbetarna så att de är väl bevandrade i de
tekniska innovationer som erbjuds.

• I Stockholm var miljöaspekten ett viktigt kriterium när SBC

valde sitt nya kontor och genomförde flytten. Vasagatan 7
är som första fastighet i Sverige certifierats på guldnivå
enligt LEED, ett internationellt etablerat miljöcertifikats
system av byggnader. Där bedöms bland annat energi
användning, inomhusklimat, användning av återvunnet och
närproducerat material och innovation i design. Fastig
heten, som ägs av Vasakronan, har bland annat solceller
och solfångare placerade på taket för tillverkning av el och
värme samt sedumtak som fångar upp luftföroreningar och
regnvatten. Ventilations- och klimatsystem är behovsstyrda
och belysningen är närvarostyrd. Miljöaspekten kommer
vara ett kriterium vid framtida eventuella byten av SBC-
kontor även på övriga orter.

•	Under 2009 påbörjades ett pilotprojekt i Stockholm där SBC
anslöt sig till en bilpool som ett alternativ till att använda
egna bilar för att åka till kunderna. Det innebär att SBC har
minskat antalet fordon som används i samband med
tjänsteutövandet. SBC ska utvärdera projektet för att
eventuellt implementera det i resten av landet.

Erbjudande Kund
◗◗ Tydliggöra för kunderna de möjligheter som helhets
erbjudande av tjänster innebär med en tydligare produktpaketering och tillgänglighet av tjänsteinnehållet.
◗◗ Kvalitetssäkring av tjänsteerbjudandet på riksnivå, genom
en standardisering av tjänster när så är möjligt.
Marknad & Försäljning
◗◗ Öka den aktiva försäljningen och även intensifiera den
lokala marknadsbearbetningen kombinerat med fokus på
att bygga varumärket SBC.
Medarbetare
◗◗ Tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter som medarbetarna
står inför. Konsultrollen ska stärkas och kompetensen hos
medarbetare ska höjas.
Struktur/Organisation
◗◗ De större organisatoriska förändringarna är gjorda men
kontinuerligt kommer struktur, organisation och processer
förfinas för att öka konkurrensförmågan och kvaliteten i
tjänsterna. SBC kommer samtidigt att arbeta igenom
strukturen i organisationen med fokus på ökad tillgänglighet för kunderna.
Ständigt förbättrat kunderbjudande
2009 var ett år då stora förändringar genomfördes i enlighet
med SBCs strategi som bland annat baseras på den feedback
SBC fått i kundundersökningar. Under året har fokus legat på
erbjudande till kund och att etablera strukturer och organisation. Bland det SBC åstadkommit under året kan nämnas:

SBC årsredovisning 2009
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◗◗ Tillgängligheten ökades genom såväl etableringen av
kundtjänst (öppen vardagar 07.00 – 21.00) som lanseringen av ”Vår Brf” – en webbaserad portal där styrelsen
har full tillgång, i realtid, till föreningens ekonomiska
information.
◗◗ Varje kund inom ekonomisk förvaltning har fått en kundansvarig, en kvalificerad medarbetare med helhetssyn
över föreningen.
◗◗ Ett antal nya tjänster har lanserats under året, bland annat
Mätdata och Felanmälan. SBC har även påbörjat att
paketera tjänsteerbjudanden för att öka flexibiliteten och
kundnyttan av tjänsterna, bland annat inom Teknisk
förvaltning där kunderna nu kan välja mellan 4 nivåer av
teknisk förvaltning, allt utifrån föreningens behov.
◗◗ Etablerandet av en gemensam enhet ”Ekonomiservice”,
som bland annat hanterar kundernas löpande ekono
miska redovisning. En betydande automatisering av den
ekonomiska redovisningen genomfördes med målet att
förvaltningen skall ske på ett rationellt, kvalitetssäkrat och
tidsbesparande sätt. Det ska samtidigt göra SBC geografiskt oberoende när det gäller att leverera ekonomiska
förvaltningstjänster till kunderna.
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◗◗ SBC har genom en tjänsteområdesindelad verksamhet
skapat möjligheter till ökat fokus på marknadsmässighet,
lönsamhet och högre tempo i utvecklingen av såväl kund
erbjudanden som interna arbetssätt.
SBC är stolt över att ha byggt framtidens plattform, men är
fortfarande inte nöjd. Ständig utveckling krävs för att möta
marknadens krav på lösningar och tjänster såväl som krav på
kompetens, tillgänglighet, effektivitet samt enkelhet.
Fortsatt utveckling i fokus
Inför 2010 är SBCs fokus att fortsätta utvecklas i linje med
den lagda strategin. De utmaningar SBC står inför är att gå
vidare med att utveckla tjänsterna så att det blir ännu tydli
gare vad som ingår i leveransen, samt att bredda erbjudandet
med nya tjänster utifrån marknadens behov. SBC ska också
intensifiera marknadsbearbetningen för att stärka varu
märket och attrahera nya kunder. Under 2009 har SBC
etablerat plattformen men behöver jobba vidare med att öka
tillgängligheten för kunderna samt kvalitén i processerna.
SBC ser också möjlighet till förvärv i den fragmenterade
konkurrenssituation som råder.

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning
Enkelt och tidseffektivt är ord som beskriver SBCs ekonomiska förvaltning för Bostadsrättsföreningar.
SBC erbjuder styrelsen en effektiv och bekymmersfri förvaltning med moderna verktyg.

Ingen bostadsrättsförening är den andra lik. Behovet av
förvaltningstjänster för den specifika föreningen kan variera
stort. SBC erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom
den ekonomiska förvaltningen både till föreningen som vill
göra mycket själv och till föreningen som vill lämna över så
mycket som möjligt av det löpande arbetet till en samarbetspartner. SBC har avtal som passar den enskilda föreningens
specifika behov. Det breda tjänsteutbudet vävs samman av
den ekonomiska förvaltningens olika funktioner och kom
pletteras av den tekniska förvaltningen och den juridiska
expertisen. Alla kunder inom den ekonomiska förvaltningen
får ett konsultteam med en kundansvarig vars uppgift är att
utveckla och förädla fastigheten, kundernas största tillgång.
Under 2009 har en stor effektivisering av organisationen
genomförts för att möta kundens krav på en marknad som
hela tiden är i förändring. Det hårda arbetet med att effektivisera och förfina kunderbjudandena samt att utveckla nya
tjänster har varit i fokus.
Kärnan i en bostadsrättsförening är föreningens ekonomi.
Som konsultbolag ser SBC till att föreningen har en ekonomiskt säker grund att stå på genom att erbjuda god överblick
över föreningens ekonomi och ge förslag på hur föreningen
optimerar ekonomin genom till exempel placering av likvida
medel, likviditetsbudget, flerårsbudget och analyser av driftskostnader.
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Kundportalen Vår Brf
Grunden i den ekonomiska förvaltningen är den webbase
rade kundportalen Vår Brf. I Vår Brf samlas all information
om bostadsrättsföreningen och den är åtkomlig via internet
oberoende av tid och plats.
Med SBCs attesteringstjänst – webbattest – kan fören
ingen direkt i Vår Brf ta emot leverantörsfakturor elektroniskt, attestera fakturorna och sätta upp ett attesterings
flöde. Webbattesteringen håller en mycket hög säkerhetsnivå
och tjänsten förespråkas bland annat av revisorer som får en
revisorsinloggning för att använda Vår Brf för att få fram den
information de behöver för sitt arbete.
Med Vår Brf får föreningen bland annat:
◗◗ Allt samlat på en plats.
◗◗ Överblick av föreningens ekonomi oberoende
av tid och rum.
◗◗ Se fakturor i samma sekund de skannats in.
◗◗ Ekonomiska rapporter
◗◗ Kontraktslistor
◗◗ Kontroll av förfallna avier.
◗◗ Rollstyrt användargränssnitt.
◗◗ Egen behörighetsadministration.
Har föreningen en hemsida genom SBC är den också
integrerad i kundportalen.

Ekonomisk förvaltning

Exempel på tjänster SBC utför inom
ramen för ekonomisk förvaltning:

•	Hyres- och avgiftsadministration

•	Löner och arvoden
•	Kravhantering
•	Lägenhetsöverlåtelser
•	Pantnoteringar
• Fakturahantering på
webben

•	Ekonomisk översikt i realtid

•	Långtidsarkivering
•	Löpande redovisning
•	Skatter och moms
•	Bokslut
•	Deklarationer
•	Lån och placeringar
•	Likviditet och budget
•	Ekonomisk konsultation
•	Mätdata

Under 2010 kommer alla boende i bostadsrättsföreningar
förvaltade av SBC att få lösenord via sina avgifts- och hyres
avier så att de bland annat själva kan se om de betalt sin
avgift eller hyra och skriva ut sina avier.
Den personliga kontakten är viktig
För SBC är den personliga kontakten med kunderna central.
Genom den nya rollen Kundansvarig har alla kunder en
person att vända sig till som känner till och har en helhetssyn
över föreningen. Den kundansvarige är kontaktperson, bollplank och den på SBC som har de största kunskaperna och
färdigheterna att utveckla och förädla kundernas största tillgång – fastigheten såväl ur ett ekonomiskt som ur ett
tekniskt perspektiv.
Kvalitetssäkring av den löpande
redovisningen
På Ekonomiservice sköts den löpande redovisningen för allt
fler kunder. Under 2009 har antalet föreningar som Ekonomiservice hanterar ökat från 400 till runt 2000. Genom att
samla all redovisning på ett och samma ställe är det möjligt
att kvalitetssäkra redovisningen utifrån alla de krav och regler
som ställs på en bostadsrättsförenings redovisning.
Kundens kund
För att ge god service till kundernas kunder, det vill säga de
boende och hyresgästerna i bostadsrättsföreningen, har
föreningen utöver sin kundansvarige och redovisnings
ekonom en Avgiftsförvaltare. Avgiftsförvaltaren hanterar
aviseringen av avgifter och hyror, som kan ske via pappersavi,
per autogiro eller via e-avisering. Påminnelser, kravhantering,
lägenhetsförteckning inklusive panthantering och Mätdata
är ytterligare exempel på vad avgiftsförvaltaren utför för
föreningens räkning.

Torbjörn Lindgren,
ordförande Brf Skattegården
Brf Skattegården i Vällingby med 55 lägenheter har anlitat SBCs
tjänster för ekonomisk förvaltning i över tolv år. Föreningen är
ett seniorboende med en relativt hög medelålder på 50+. Men
det avskräcker inte styrelsen från att vara en flitig användare av
SBCs moderna tjänsteutbud av webbaserade tjänster.
Hur sköter ni det löpande styrelsearbetet
i Brf Skattegården?
Som seniorboende jobbar vi ganska mycket ideellt och tar stöd
av den tidigare arbetslivserfarenheten vi har samlad inom föreningen. SBCs webbtjänster ger oss samtidigt ett bra stöd i den
ekonomiska administrationen.
Vilka utmaningar ser ni med styrelsearbetet?
Styrelsearbetet fungerar bra så länge det
ideella engagemanget hålls uppe. Men
det blir ju mer och mer komplicerat med
ständigt nya regler och lagstiftningar,
såsom lägenhetsförteckningar, e-deklarationer och löpande besiktningar. Men där
är tidsskriften SBC Direkt väldigt matnyttig, samtidigt som kundtjänsten via
webben såväl som telefon är lättillgänglig
med öppet till 21.00.

”

Vi har framförallt
stor nytta av webb
attest där vi får
fakturorna och
attesterar dem via
internet.

”

Vilka tjänster inom SBC har ni störst nytta av?
Vi har framförallt stor nytta av webbattest där vi får fakturorna
och attesterar dem via internet. Det är väldigt enkelt och så kan
man ju själv skriva ut det man vill ha i pärmarna. Sen är det
väldigt trevligt folk som svarar på kundtjänst i Sundsvall om
man har någon fråga. Det låter ju även spännande med
nyheten under 2010 att alla boende i huset kommer att få
personliga inloggningar. Utöver de moderna tjänsterna på
senare år så har SBCs kurser alltid varit lärorika och trevliga.
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Teknisk förvaltning
Att köpa tjänster för teknisk förvaltning kan vara den mest lönsamma investering en bostadsrättsförenings styrelse gör – som
avlastning för styrelsen, för kompetens, kontinuitet, ekonomisk långsiktighet, kostnadseffektivitet och inte minst boendetrivsel.

Det är här SBC kommer in i bilden. Alla bostadsrättsföreningar
är unika och har olika behov och önskemål när det gäller teknisk förvaltning. SBC erbjuder teknisk förvaltning i fyra nivåer,
från att förvaltaren gör allt till enbart tekniskt stöd per telefon.
Fastighetens skick är styrelsens ansvar
Styrelsen har ansvar för underhållet av fastigheten. En av
konsulttjänsterna inom den tekniska förvaltningen är att
upprätta en underhållsplan för föreningarnas fastighet.
Underhållsplanen är ett verktyg för att på lång sikt bibehålla
fastigheten och dess funktioner i ursprungligt eller i förbättrat skick. Att investera i en underhållsplan är en viktig åtgärd
inte minst för att få en bild över fastighetens befintliga
underhållsbehov men kanske ännu mer för att vara med
veten om vad som kommer att behöva göras inom tio till
tjugo år. Underhållsplanen redovisar alla byggdelar i fastig
heten. Dessa byggdelar registreras i antal och kostnadsberäknas för utbyte eller renovering och en bedömning sker när i
tiden åtgärden bör utföras.
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Fältverksamhet
Ventilation, värme, tvättstuga, hissar, dörrar, städning är
några kritiska funktioner som styrelsen tvingas hantera.
SBCs fältverksamhet ger styrelsen avlastning i allt som rör
fastighetens tillsyn och skötsel och ser till att givna funktioner
upprätthålls och att överenskomna åtgärder blir utförda. SBC
har under 2009 tecknat samarbetsavtal som gör att SBC nu
även erbjuder fullständig fastighetsskötsel till de Bostadsrättsföreningar som så önskar.
Projektledning ombyggnad
Byggnadsarbete i en fastighet kan vara komplicerat men
många gånger är det nödvändigt för en bostadsrättsförening
att bygga om eller renovera. Då är det tryggt att ha en bred
kunskap i ryggen vilket SBC erbjuder genom sina erfarna
projektledare inom ombyggnad. SBCs projektledning har
spetskompetens inom bygg, el, ventilation, hissar, värme och
energioptimering. Som leverantör till bostadsrättsföreningar
är SBC van att vara det stöd som föreningen behöver – med

Teknisk förvaltning

Exempel på SBCs tjänster inom
ramen för teknisk förvaltning:
Förvaltarfunktionen:

Projektledning ombyggnad:

•
•	Tekniska utredningar
	
B
esiktningar
•
•	Projekt- och byggledning
	
K
valitetssäkring
av
fastighets•
•	Upprättande av underhålls	Skötsel av underhållsplan

skötsel

plan

•	Driftövervakning
•	OVK
•	Upphandlingar
•	Uppföljning av energideklara
tioner och energioptimering
•	Digital ritningshantering
	
•	Beställning av felavhjälpande • Miljöinventering
underhåll
•	Skötselplaner
•	Analys av felstatistik
Fältverksamhet/
•	Bevakning av bidrags
Fastighetsskötsel:
möjligheter
öpande tillsyn och skötsel av
•	Medverkan i budgetarbete •	Lfastighet
och installationer
•	Fakturahantering
•	Avläsningar
•	Felavhjälpande underhåll
•	Städning
•	Skötsel yttre miljö
•	Jour
allt från totalåtagande med projektering, upphandling,
kontraktsskrivning, byggledning under genomförande och
besiktning till enskilda delar i processen.
Energi
Senast sista december 2008 skulle det enligt ett lagbeslut
finnas energideklarationer för alla flerbostadshus. SBC samarbetar med Anticimex för utförande av Energideklarationer.
Efter utförda deklarationer erbjuder SBC kunderna uppföljning och genomförande av de åtgärder som bostadsrätts
föreningarna väljer för att minska fastighetens energiförbrukning. Sedan 2009 har SBC är ett Energicenter som
enbart arbetar med att hjälpa föreningar att energioptimera
fastigheten.
Individuell mätning/Mätdata
Många föreningar installerar idag individuell mätning av el
och vatten. Målsättningen är att skapa energieffektiva installationer, kostnadseffektiva inköpsvolymer och en rättvis fördelning av föreningens gemensamma kostnader. SBC kan via
samarbete med ett antal leverantörer av dessa mätvärden
ombesörja att den individuellt avlästa el- eller vattenförbrukningen betalas via månadsavgiften/hyran. SBCs förvaltare
hjälper givetvis föreningarna att ta fram kravspecifikationer
för vad som krävs för att installera utrustning för den individuella mätningen.

Lotta Branneby,
ordförande Brf Kolonnen 2
Lotta Branneby är styrelseordförande i bostadsrättsföreningen
Kolonnen 2 på Ringvägen 131 i Stockholm med 52 lägenheter.
Kolonnen 2 har anlitat flera olika delar av SBCs vida spektra av
tekniktjänster. Vid stambytet 2002 bistod SBC med projekt
ledning och så även när nya balkonger skulle byggas 2005.
Samtidigt hanterar SBC även den löpande skötseln av fastig
heten i samarbete med Åkerlunds Fastighetsförvaltning, som är
kontrakterad samarbetspartner till SBC. Kolonnen 2 har genomfört en hel del åtgärder för att effektivisera driften, bland annat
webbstyrning och SMHI väderprognosstyrning.
Vad har ni haft för störst nytta av SBCs löpande
tekniska förvaltning?
Kring den löpande skötseln har den största nyttan varit att det
bara är att ringa och sen har det blivit åtgärdat. Allt från kryp i
lägenheter, vattenskador, klottersanering och element som inte fungerar.
Sen gör ju även förvaltaren stickkontrolDet ska bara fungera
ler där vi efteråt får höra vad som behöhelt enkelt.
ver åtgärdas. Det är en stor fördel att ha
någon tekniskt kunnig lätt tillhands
eftersom vår styrelse varken har tiden eller kunskapen att sköta
driften av huset. Det ska bara fungera helt enkelt.

”

”

Hur använde ni SBCs projektledningstjänster
vid ombyggnaden av era balkonger?
När vi byggde nya balkonger fick vi smidigt stöd av SBC med
att se till så att upphandlingen var korrekt med alla kontrakt rätt
utförda. Det är ju många moment som ska vara på plats vid en
så omfattande byggnation. Då var det skönt med stöd av
kunnigt folk hela vägen fram till besiktning som såg till att allt
var rätt utfört.
Ni använder webbstyrning och SMHI Väderprognosstyrning, vad bidrar dessa moderna tjänster till er förening?
Väderprognosstyrningen reglerar värmen baserat på information från SMHI. Det är svårt att påvisa att vi sparat pengar från
år till år eftersom det är olika väder och priser, men vi tycker oss
se att det varit ekonomiskt effektivt. Den stora fördelen är dock
inte ekonomin utan att klimatförhållandet inne i fastigheten
blivit mycket jämnare.
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Juridisk rådgivning
Bostadsrätten är juridiskt sett en komplex boendeform som omfattas av flera rättsområden – bland andra bostadsrättslagen,
lagen om ekonomiska föreningar, hyreslagen med mera. Föreningen ikläder sig i sin verksamhet en rad roller – fastighetsägare,
hyresvärd, arbetsgivare, låntagare, köpare av produkter och tjänster, beställare av byggentreprenader och mycket annat.

Varje dag ställs de runt 10 000 styrelseledamöterna i våra
kundföreningar inför att tolka regelverk och lagar kring juridiska frågor som rör bostadsrätten som boendeform. Det
kan röra sig om frågor som till exempel tvister med medlemmar, stadgeändringar, förändringar av andelstal, hyresfrågor
och kravhantering av förfallna avgifter och hyror. Det är vid
dessa tillfällen våra kunder alltid kan vända sig till SBC för att
få hjälp i sina problem. Under 2010 kommer fokus inom
affärsområde juridik vara att arbeta vidare med att ta fram
gemensamma processer, öka tillgängligheten för våra kunder
samt utveckla nya tjänster.
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Styrelsen har ett stort ansvar
Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening innebär
att man hanterar stora förmögenhetsvärden. Därför är det
viktigt att beslut och åtgärder genomförs i enlighet med
gällande lagar och regler. SBCs jurister har lång erfarenhet av
praktisk tillämpning och tolkning och SBC kan idag erbjuda
marknadens största samlade juristexpertis för bostadsrätt. På
SBC finns erfarenhet, sakkunskap och resurser samlat för alla
de juridiska frågor bostadsrättsföreningar ställs inför.

Juridisk rådgivning

Exempel på juridiska tjänster SBC
erbjuder bostadsrättstyrelser:

•	Föreningsbildning
•	Förhandlingar i hyres-

•	Stadgefrågor
•	Vattenskador och

•	Upprättande av avtal
•	Hyresförhandlingar
•	Likvidationer/friköp
•	Ekonomiska planer

•	Entreprenadtvister
•	Ombildningar
•	Hyresrättsliga frågor

nämnd och domstol

försäkringsärenden

Bostadsrättsjuridik i vardagen
I en värld där bostadsrättsinnehavarna blir mer och mer individualiserade och använder sin bostadsrätt för att skapa sitt
drömboende krockar ibland föreningens stadgar och regler
med den boendes visioner vilket ger upphov till tvister. Under
2009 har juristerna på SBC handlagt ett flertal ärenden av
den typen. En annan fråga som varit på tapeten under det
gångna året är frågan om kapitaltillskott. Det innebär att
medlemmarna ökar sin insats till föreningen för att på så sätt
minska föreningens gemensamma lån så att avgifterna kan
kan sänkas, en stor fråga som kräver juridisk expertis. Andra
ärenden som varit vanliga är frågor som rör hanteringen av
vattenskador, försäkringsfrågor, kravhantering, omräkning 
av andelstal, förhandlingar i domstol, vinds- och balkongbyggnationer samt entreprenadärenden.
Ombildning
Ombildning till bostadsrätt är en del av SBCs tjänster. Att
genomföra en ombildning är en process med många steg. Där
har en jurist en viktig roll att spela som vägledande och råd
givande expert i samråd med teknisk och ekonomisk expertis.
Även om antalet ombildningar minskade under 2009 finns en
fortsatt intressant marknad att bearbeta.

Siw Kidman,
ordförande, Brf Mustad
Siw Kidman är styrelseordförande i bostadsrättsföreningen
Mustad med 60 lägenheter i Mölndal. Som ordförande hanterar Siw i samråd med styrelsen föreningens juridiska ärenden
och har under åren fått stöd av SBC sedan ombildningen till
bostadsrättsförening.
Varför valde ni att anlita SBC?
Vi fick ett mycket gott intryck av
Framförallt är det de
SBC i samband med en panel
lite snårigare juridiska
debatt på en bomässa i Göteborg.
frågorna som vi tar
Vi tog därför hjälp av SBC när vi
hjälp av SBC.
ombildade till bostadsrätt under
våren 2007. SBC var till stor hjälp
kring hela ombildningen, med allt
från information till boende, förhandlingar, andelstal till stadgar. Sedan dess anlitar vi SBC för både löpande förvaltning och
juridisk rådgivning.

”

”

Hur använder ni er av SBCs juridiska tjänster?
Framförallt är det i de lite snårigare juridiska frågorna som vi tar
hjälp av SBC. Exempelvis förhandlingsfrågor med den kommunala barnomsorgen som hyr av oss och hanteringen av andelstalen, men även med att hantera ordförandeskapet vid årsstämmorna. Sedan är det ganska skönt att SBC tar hand om lite
känsligare frågor såsom hyreshöjningar och eventuella inkassoärenden, eftersom vi alla i föreningen i första hand är grannar.
Vilket är det främsta stödet ni i styrelsen får av
SBCs jurister?
Som styrelseordförande är det väldigt skönt att ha ett kunnigt
och lättillgängligt bollplank kring frågor som rör våra skyldig
heter i styrelsen och som fastighetsägare, men minst lika
mycket även kring våra rättigheter.
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SBC Projektutveckling
Affärsområdet bedriver projektutveckling av nya bostäder. Huvuddelen av verksamheten har avyttrats under inledningen av
2010. Projektutveckling består idag i huvudsak av projekten Fotö och Eolshäll samt av SBC Bospar. SBC Bospar är en sparform
som ökar möjligheten till att få förtur till ett drömboende.
Vid årsstämman 2009 fattades beslut om att avyttra SBCs
projektverksamhet för att väsentligt minska bolagets risk
exponering i syfte att stärka likviditeten och den finansiella
ställningen inom SBC. Verksamheten bedrivs inom den helägda SBC Mark-koncernen.
Detta inleddes under 2009 med att projektet Sällheten 1
avyttrades till Familjebostäder.
Under inledningen av 2010 genomfördes de betydande
avyttringarna. Huvuddelen av verksamheten överläts till ett
av JM och SBC gemensamägt bolag, SBC Bo, och projekten
Fiskebäck och Johanneberg i Göteborgsområdet avyttrades
till Skanska.
JM förvärvade majoriteten av aktierna i SBC Bo i slutet av
februari 2010 och har ensamt fullt finansiellt ansvar för bolaget. Samtliga medarbetare erbjöds och accepterade anställning i SBC Bo, vilket borgar för överföring av kunskaper och
erfarenheter om projekten och verksamheten. Tillträde för
Skanska till projekten Fiskebäck och Johanneberg i Göteborgsområdet skedde i mars 2010. Transaktionerna bedöms
vara avslutade under första halvåret 2010.
Kvar inom Projektutveckling är genomförande av
bostadsprojektet Fotö i Göteborgs skärgård, färdigställandet
av Brf Eolshäll i Mälarhöjden i Stockholm samt SBC Bospar
med hanteringen av bosparande och förturen gentemot
projekten inom SBC Bo.
Projekt Fotö består av 21 lägenheter varav 20 var sålda i
februari 2010. Förberedelser pågår för byggstart.

Under februari 2010 var det inflyttning i Brf Eolshäll. Av de
23 lägenheter som återköptes av SBC var 20 sålda till
nya ägare i början av mars.
SBC Mark ansvarar även för garantiåtaganden för
bolagets tidigare genomförda projekt.
SBC Bospar
SBC Bospar är en sparform i samarbete med Handelsbanken
där de cirka 20 500 bospararna erbjuds förtur till SBCs
nyproducerade bostadsrätter, samtidigt som de bygger upp
ett startkapital för sitt framtida bostadsköp. Bospararna samlar sparpoäng genom sitt sparande i någon av Handels
bankens två Bosparfonder eller i det räntebärande Bosparkontot. Tillsammans med kötiden avgör antalet bosparpoäng
vem som får välja sin bostad först i de enskilda projekten.
Under 2009 tillkom 470 nya bosparare i SBC Bospar. SBCs
bosparare har i genomsnitt utnyttjat sin förtur till 35 procent
av de av SBC producerade bostadsrätterna. SBCs bosparare
är också medlemmar i SBC ek för.
Affärerna med JM och Skanska påverkar SBC Bospar
marginellt. SBC Bospar kommer även fortsatt att hanteras av
SBC i samarbete med Handelsbanken. Bosparare i SBC behåller alla sina poäng och sin kötid. De kommer att ha fortsatt
förtur till projekten Johanneberg och Fiskebäck (intresse
anmälan måste göras senast sista maj 2010) samt till alla
projekt i SBC Bo, såväl existerande som tillkommande. SBC
Bospar är med andra ord fortsatt en sparform som ökar
möjligheten till att få förtur till sitt drömboende.
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Medarbetare
SBCs vision är att vara ledande inom bostadsrättsförvaltning. Det innebär ett starkt engagemang och hög kompetens i alla
led inom SBC. Det är grunden för framgång och kräver motiverade medarbetare. SBCs mål är därför att att alla medarbetare
ska vara stolta över att arbeta på SBC.

SBC har under 2009 genomgått en planerad förändrings
process för att tydligare etablera rollen som ett modernt
konsultbolag och för att ännu effektivare möta kundernas
efterfrågan och behov.
Detta har genomförts genom att starkare förankra att
kunden får samma kvalitet och stöd oavsett var kunden finns
i landet. En del av det arbetet har varit att tillsätta kundansvariga och organisera verksamheten tydligare utifrån våra verksamhetsområden teknik, juridik och ekonomisk förvaltning.

Kvalificerade tjänster kräver kvalificerad
kunskap
SBCs medarbetare besitter en unik kompetens inom bostadsrätt och det är en förutsättning för att kunna möta kund
ernas behov och kunna erbjuda tjänster med hög kvalitet.
Särskilt viktigt har satsningen på kompetensutveckling för
våra kundansvariga varit under året.
För SBC är det viktigt att uppmuntra medarbetarnas
professionella utveckling. Arbetet kring att utveckla och
säkerställa medarbetarnas individuella utvecklingsplaner är
därför ett fortsatt prioriterat arbete och en viktig del för att
uppnå bolagets mål.

Ungt och dynamiskt företag med jämn åldersfördelning och hög utbildningsnivå
Åldersfördelning	Anställningstid
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Utbildningsnivå

–29 år

40–44 år

55–59 år

0–4 år

15–19 år

Akademisk utbildning

30–34 år

45–49 år

60– år

5–9 år

20– år

Gymnasial utbildning

35–39 år

50–54 år
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10–14 år

Grundskoleutbildning

Medarbetare

Dynamisk personalsammansättning
SBC har en jämn åldersfördelning trots den förändrings
process som genomförts. Medelåldern är 42 år och närmare
hälften av medarbetarna återfinns i åldersgruppen 30–44 år.
Majoriteten av de cirka 200 medarbetarna har en anställningstid på upp till fyra år och mer än hälften har en akademisk examen. Andelen män i koncernen utgör 30 procent av
de anställda.
Värderingar
SBCs ambition är att ständigt utvecklas, det gäller även
bolagets värderingar och kultur. De ska vara vägledande för
samtliga medarbetare och formar värdet i det framtida SBC.
Som ett led i det fortsatta förändringsarbetet kommer SBC
under 2010 att fortsätta utveckla och förankra tydliga
värderingar specifika för det nya SBC.
Attraktiv arbetsplats
SBC arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats med målet
att på bästa sätt matcha medarbetarens och kundens behov.
Medarbetarnas professionella utveckling planeras och
följs upp genom årliga utvecklingssamtal.
Därutöver sponsrar SBC med ett generöst bidrag till friskvård. Personalföreningen Casa Nostra har under året haft ett
spännande utbud av aktiviteter.
SBCs lokaler ska även genomsyras av en modern konsultorganisation med öppna ytor och bra mötesplatser.

Karolina Widar – inte bara kundansvarig
utan även världens bästa...
Karolina Widar har
blivit utsedd till
världens bästa inne
bandyspelare och är
lagkapten i det
svenska damlaget. I
december 2009 tog
hon VM-guld och har
dessförinnan vunnit
SM-guld med klubb
laget Rönnby IBK. Till
vardags är hon dock
kollegan Karolina på
SBCs kontor i Västerås
där hon arbetar i den
nya rollen som
kundansvarig.
Grattis Karolina till alla segrar och utmärkelser under
2009. Hur får du ihop tiden med din roll som kund
ansvarig på SBC med rollen som lagkapten för Sveriges
innebandylag?
Tack, det krävs helt klart mycket planering både när det gäller
jobbet och innebandyn. Framförallt gäller det att planera in
kundmöten eftersom de ofta sker kvällstid. Sen har jag för
stående chefer. Men det absolut viktigaste är att det ska funka
med kollegorna. Jag har mycket att tacka dem för, de ställer
upp till 100 procent.
Hur har ditt aktiva fritidsintresse
stärkt dig i arbetslivet?
Jag känner att den gemenskap jag har
fått genom att vara med i ett landslag
och också vara lagkapten har utvecklat
mina sociala egenskaper som är en
viktig del i mitt arbete som kundansvarig. Eftersom rollen som kundansvarig
innebär att jag är kundens kontaktyta
mot SBC, och ska vara bostadsrätts
föreningsstyrelsens stöd, är det viktigt
att de känner förtroende för mig som
person. Sen har jag vässat min förmåga
att sätta upp tydliga mål, något som har
blivit en självklarhet såväl på jobbet som
på innebandyplan.

”

Eftersom rollen som
kundansvarig inne
bär att man är
kundens kontaktyta
mot SBC, och ska
vara bostadsrättsför
eningsstyrelsens stöd,
är det viktigt att de
känner förtroende för
mig som person.

”

Efter VM-guld, SM-guld och ny som kundansvarig, vad
har du för målsättning framför dig nu?
Jobbmässigt så är tjänsten och den nya organisationen fort
farande så pass ny att det ska bli spännande att vara med när
allt mer sätter sig på plats. Sen lockar ju ett nytt VM-guld i
Schweiz 2011.
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SBC-aktien
Aktiekapital
SBC noterades 2006 på Aktietorget och är sedan den
2 november 2007 noterat på listan NGM Equity. Aktie
kapitalet uppgick vid utgången av verksamhetsåret den
31 december 2009 till 124,8 miljoner kronor fördelat på
12 480 000 aktier med ett kvotvärde om 10 kronor med lika
rösträtt och lika rätt till utdelning. Börsposten justerades
under 2009 till 200 aktier från tidigare 100 aktier. Under
våren 2009 genomförde SBC en nyemission om 7 280 000
aktier som tillförde bolaget 72,8 miljoner kronor i nytt aktiekapital.
Under maj månad 2008 erbjöds medarbetarna inom
SBC att teckna sig för konvertibler. Totalt tecknades 167 200
konvertibler av programmets 208 000, vilket maximalt kan
innebära utspädning av antal aktier med 1,3 procent. Styrelsen verkar för att, till följd av den väsentligt lägre skuldsättningen, erbjuda medarbetarna lösen av konvertibellånen.
Aktieutveckling
Vid verksamhetsårets utgång var börskursen 14:30 kronor
per aktie jämfört med 16:12 kronor per aktie vid utgången
av verksamhetsåret 2008 korrigerat för nyemissionen. Det

motsvarar ett sammanlagt börsvärde på 178,5 (85,8) miljoner kronor. Under året sjönk börskursen med 11,8 procent.
Den högsta betalkursen under verksamhetsåret noterades
den 22 januari och var 26:50 kronor medan den lägsta, 8:60
kronor, noterades den 25 och 26 juni samt 6 juli. Under
verksamhetsåret omsattes 1,0 miljoner SBC-aktier på NGMbörsen till ett värde av 13,9 miljoner kronor.
Aktieägare
Per den 31 december 2009 uppgick antalet aktieägare till
1 994 (1 892). De tio största ägarnas innehav utgjorde 85,5
(77,0) procent av kapitalet. SBC ek för är största ägare med
8 413 916 aktier, motsvarande en ägarandel på 67,4 procent. Näst störste ägare är SBC Stiftelseförvaltning AB med
5,0 procent.
Utdelning
SBCs utdelningspolicy är att till aktieägarna dela ut minst
30 procent av koncernens vinst efter skatt.
Mot bakgrund av bolagets finansiella ställning föreslår
styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2009. Ingen
utdelning lämnades avseende 2008.
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SBC-aktien

Aktiekapitalets utveckling

År

Transaktion

1999

Ingående balans

2005

Split

2005

Fondemission

2005
2009

Ändring
av antalet
aktier

Ökning
av aktiekapitalet, kr

Totalt
antal
aktier

Totalt
aktiekapital, kr

Nominellt
belopp/
kvotvärde, kr

250 000

25 000 000

250 000

25 000 000

100

2 250 000

0

2 500 000

25 000 000

10

200 000

2 000 000

2 700 000

27 000 000

10

Nyemission

2 500 000

25 000 000

5 200 000

52 000 000

10

Nyemission

7 280 000

72 800 000

12 480 000

124 800 000

10

Aktieägare 2009-12-31

Antal aktier

Andel, %

SBC Ekonomisk Förening

8 413 916

67,4%

20 största AKTIEÄGARNA PER 31 DECEMBER 2009

SBC Stiftelseförvaltning AB

624 000

5,0%

Odin Fonder

525 536

4,2%

Aktie-Ansvar Fonder

387 100

3,1%

Plus Q AB

200 000

1,6%

Nordnet Pensionsförsäkringar AB

133 860

1,1%

JP Morgan Bank

125 000

1,0%

Catella Trygghetsfond

91 440

0,7%

Haraldsson, Hans

90 500

0,7%

Esilento AB

83 668

0,7%

Avanza pension

63 081

0,5%
0,4%

Borgelin, Hans

55 400

Magaard, Fritz

48 240

0,4%

Stora Vattnet Invest AB

48 240

0,4%

Lönn, Mikael

40 000

0,3%

Emerentia AB

39 504

0,3%

Moderna Försäkringar Liv AB

32 260

0,3%

Dahllöf, Martin

31 900

0,3%

Hedquist, Lennart

30 000

0,2%

Hård af Segerstad, Bo

20 000

0,2%

Övriga aktieägare

1 396 355

11,2%

12 480 000

100,0%

Antal aktieägare

Antal aktier

Andel, %

1 382

316 311

2,5%

501 – 1 000

304

246 675

2,0%

1 001 – 2 000

157

222 250

1,8%

2 001 – 5 000

94

298 493

2,4%

Totalt
Källa: Euroclear Sweden

Aktieinnehav fördelat på storleksklasser per 31 december 2009
Storleksklasser
1 – 500

5 001 – 10 000

26

181 858

1,5%

10 001 – 20 000

10

150 768

1,2%

20 001 – 50 000

7

270 144

2,2%

50 001 – 100 000

6

479 089

3,8%
10,2%

100 001 – 500 000

6

1 276 496

500 001 – 1 000 000

1

624 000

5,0%

1 000 001 – 9 000 000

1

8 413 916

67,4%

1 994

12 480 000

100,0%

Summa
Källa: Euroclear Sweden
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är en av de
ledande aktörerna på den svenska marknaden som erbjuder
tjänster till bostadsrättsföreningar. Förvaltningstjänster till
bostadsrättsföreningar omfattar olika tjänster såsom ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt
juridisk rådgivning.
Affärsidén är att i alla delar av förvaltningskedjan skapa,
förvalta och utveckla värden som är till nytta för bostadsrättsföreningar, boende och bosparare.
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 separerades från den ekonomiska
föreningen 2005.
Marknad
Tillväxten i marknaden för förvaltningstjänster påverkas
framförallt av tillkomsten av nya bostadsrättsföreningar
genom nybyggnation eller ombildning från hyresrätt till
bostadsrätt, men också av aktiviteten i och prisutvecklingen
på befintliga bostadsrätter. Andra faktorer som också har
betydelse för marknadens utveckling är det allmänna
konjunkturläget, ränte- och kreditmarknaden, den politiska
agendan samt demografiska förändringar. Efterfrågan på
tjänster till bostadsrättsföreningar påverkas också av att
bostadsrätten är en komplex juridisk boendeform och därmed en administrativ belastning på föreningarnas styrelser.
Under 2009 inleddes en återhämtning i svensk ekonomi.
Efterfrågan på bostadsrätter var stark från och med andra
kvartalet. Bostadsrättspriserna steg under året med i genomsnitt 20 procent. En kraftig prisökning noterades under andra
halvåret i spåren av Riksbankens successiva räntesänkningar.
Även bostadsbyggandet ökade under hösten efter en
svag inledning under första halvåret. Boverkets bedömning
är att antalet påbörjade bostadsrättslägenheter 2009 kommer att uppgå till knappt 3 000 lägenheter, den lägsta nivån
på tio år. Under 2010 väntas bostadsbyggandet öka till 5 000
bostadsrättslägenheter.
Enligt Konjunkturinstitutet bedöms tillväxten i den
svenska ekonomin öka successivt under 2010 och 2011.
Räntehöjningar från Riksbanken kan därmed väntas, vilket
sannolikt kan komma att dämpa prisutvecklingen på
bostadsrättsmarknaden.
SBC upplever att efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar är stabil. Ränteläget innebär också ett gynnsamt
tillfälle för likvida föreningar att investera i fastigheten i form

av ombyggnationer och reparationer, bland annat för att
uppnå mer kostnadseffektiv drift.
SBC bedömer att konkurrenssituationen på tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar är oförändrad.
Viktiga händelser, resultat och finansiell
ställning
Verksamhetsåret 2009 var ett historiskt år för SBC. De strategiska riktlinjerna för det nya SBC fastställdes i början av året
och mandat gavs vid årsstämman. Mandatet innebar dels att
det nya SBC ska fokusera på Förvaltningsverksamheten och
därmed renodla verksamheten mot förvaltningstjänster åt
bostadsrättsföreningar, dels att Projektutvecklingsverksamheten avyttras. Syftet med åtgärderna inom Förvaltnings
verksamheten är att bättre möta kundernas behov, effektivisera arbetsprocesserna och därmed skapa en plattform för
lönsam tillväxt. Den under början av 2010 i stort sett genomförda renodlingen i och med avyttringen av merparten av
Projektutvecklingsverksamheten har skapat förutsättningar
för ett SBC med väsentligt minskad skuldsättning och lägre
riskexponering, stabila finanser och positivt kassaflöde.
Förändrings- och effektiviseringsarbetet inom affärsområde Förvaltning har lett till en reduktion med netto cirka 50
medarbetare.
Intäkter och resultat
Till följd av den pågående avyttringen av affärsområde
Projektutveckling (SBC Mark-koncernen) tillämpar SBC IFRS 5
”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och
avvecklade verksamheter”. Se vidare Not 2 ”Redovisningsprinciper”.
Koncernens intäkter för kvarvarande verksamhet uppgick
till 253 (248) mkr och rörelseresultatet till –20 (–13) mkr.
Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till
46 (–12) mkr. Det positiva resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet förklaras av att koncernbidrag lämnats till
affärsområde Projektutveckling (verksamhet till försäljning)
och därmed uppkommer en skatteintäkt om 63 mkr i moderbolaget samt motsvarande skattekostnad i Projektutveckling.
SBCs Förvaltningsverksamhet är mycket ringa påverkad
av säsongsvariationer eftersom en stor del av fakturerade
intäkter baseras på årsvisa kontrakt. En viss effekt av
semesterperioder kan noteras.
Inom verksamheten till försäljning varierar såväl intäkter
som rörelseresultat kraftigt mellan kvartalen och skilda år
beroende på när fastighetstransaktioner görs.
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SBC Förvaltning
Förvaltningstjänster åt bostadsrättsföreningar omsatte under
året 253,2 (249,6) mkr. Intäkterna steg under året med 1,4
procent. Med hänsyn till förändringar i volym samt avkastningsnivå på redovisningsmedel är den underliggande
intäktsökningen på konsulttjänster 5 procent.
Intäktsutvecklingen från årsavtal inom Ekonomisk
Förvaltning är fortsatt stabil, såväl genom prisutveckling som
ökad uppdragsvolym. Inom verksamhetsområdet Teknik är
efterfrågan fortsatt hög, främst på projektuppdragssidan.
Inom verksamhetsområdet Juridik ligger intäkterna på löp
ande uppdrag på samma nivå som motsvarande period föregående år.
Resultatet från verksamheten uppgick till 23,6 (35,5) mkr.
De kraftfulla åtgärder som genomförts under 2009 för att
förbättra kunderbjudandet har löpt enligt plan och har förbättrat lönsamheten. Engångskostnader till följd av detta var
9 (–) mkr under året. Resultatförbättringar till följd av de
genomförda åtgärderna har nu fått fullt genomslag.
Det överskott som genereras från redovisningsmedel
ingår bland rörelseintäkterna. Avkastning från finansiella
instrument, som är hänförliga till prestationsbaserade ersättningar som erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas i
takt med intjänandet.
Som en del av vidareutvecklingen av helhetserbjudandet
till SBCs kunder har Förvaltningen under året paketerat sina
erbjudanden inom Teknisk förvaltning och lanserat ett antal
nya tjänster till marknaden, bland annat ”Mätdata”. SBC
erbjuder kunderna nu även en ”Felanmälantjänst” som innebär att SBCs kundtjänst kan hantera samtliga driftsstörningar
i fastigheten.
Efter de omfattande strukturella förändringarna inom
Förvaltningen kommer verksamheten nu att öka den systematiska bearbetningen av marknaden samt fortsätta förbättra processerna i syfte att ytterligare höja kvaliteten i kund
leveranserna.
Övrig verksamhet
Övrig verksamhet avser både intäkter för utförda administrativa tjänster och del av koncerngemensamma kostnader som
ej utfördelas på operativ verksamhet. Verksamheten visade
under året ett rörelseresultat om –36,4 (–23,7) mkr. Resultat
efter skatt har påverkats av att koncernbidrag lämnats till
Projektuveckling (verksamhet till försäljning) och därmed
uppkommer en skatteintäkt 63,4 mkr i moderbolaget samt
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motsvarande skattekostnad i Projektutveckling. Rörelseresultatet har även belastats av konsultinsatser till följd av avyttringsprocessen om cirka 8 mkr. Se även ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång”.
Verksamhet till försäljning
Processen att sälja merparten av affärsområde Projekt
utveckling beräknas vara avslutad under första halvåret
2010. Se även ”Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång”.
Intäkterna inom affärsområde Projektutveckling uppgick
under året till 11,0 (142,1) mkr. Resultatet efter skatt uppgick
till –134,6 (–211,8) mkr. Resultatet under året belastades
bland annat med effekter av avyttring om –66 mkr (hänför
liga till bedömda effekter av försäljningen av merparten av
affärsområde Projektutveckling), skattekostnad om –55 mkr
samt –3 mkr i uppsägningskostnader.
Inflyttning har skett i bostadsprojektet i Eolshäll under
första kvartalet 2010. Samtliga kostnader för projektet har
belastat åren 2007–2009. De rättsliga åtgärderna gentemot
tidigare ansvariga inom SBC Mark och tidigare entreprenörer
fortlöper.
Efter genomförd avyttring består affärsområde Projekt
utveckling i huvudsak av projekten Fotö, Eolshäll och SBC
Bospar samt åtagande avseende tidigare projekt.
Projekt Fotö består av 21 lägenheter varav 20 var sålda i
februari 2010. Förberedelser pågår för byggstart. Under
februari 2010 var det inflyttning i Brf Eolshäll. Av de 23
lägenheter som återköptes av SBC var 20 sålda till nya ägare i
början av mars.
Organisation
Vid årets utgång hade kvarvarande verksamhet 208 (263)
medarbetare, varav 185 (205) är verksamma som konsulter.
Investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,0 (3,7)
mkr.
Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
–46,0 (–234,1) mkr under året. Kassaflödet har påverkats
negativt av Eolshäll, avseende inköp av lägenheter för cirka
22 mkr samt det pågående färdigställandet av projektet för
cirka 135 mkr.
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Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid årets
början 30,0 (210,0) mkr och vid årets slut uppgick de 
till 20,7 (30,0) mkr. Koncernen har en checkkredit på 75 mkr
som löper till och med sista april 2010. Krediten sätts ned i
takt med att betalning erhålls för pantsatta lägenheter i
Eolshäll. Likvider för sålda lägenheter Eolshäll har under 2010
erhållits med 58 mkr.
Bolagets befintliga finansiella tillgångar samt finansiella
effekter av pågående avyttring av merparten av affärsområde
Projektutveckling bedöms säkra finansieringen av verksamheten i mer än tolv månader.
Koncernens soliditet den 31 december 2009 var 12 procent.
Moderbolaget
Verksamheten i moderbolaget omfattar affärsområdet
Förvaltning samt staber och koncernledning.
Intäkterna i moderbolaget uppgick till 260,4 (254,6) mkr
och ett rörelseresultat på –12,7 (–5,3) mkr. Bolaget redovisar
ett resultat efter skatt för året på –89,7 (–46,7) mkr.
Förlusten förklaras framförallt av nedskrivning av aktier i
dotterbolaget SBC Mark AB om 146,0 mkr och av att
koncernbidrag lämnats till affärsområde Projektutveckling
(verksamhet till försäljning). Därmed uppkommer en skatteintäkt om 63,4 mkr i moderbolaget samt motsvarande
skattekostnad i affärsområde Projektutveckling.
Under året har investeringar gjorts med 2,0 (3,7) mkr.
Moderbolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick per den 31 december 2009 till 20,7 (30,0)
mkr, en minskning med 9,3 mkr sedan årsskiftet 2008/2009.
SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB är dotterbolag till
SBC Ekonomisk Förening.
Företrädesemission
Under 2009 har en nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare genomförts. Emissionen tillförde SBC
cirka 100 mkr kronor före emissionskostnader vilka uppgick
till 4 mkr.
Huvudägaren SBC ek för garanterade nyemissionen och
tecknade sin andel i nyemissionen samt ytterligare 3 479 396
aktier. Härigenom blev emissionen fulltecknad. SBC ek för
äger efter emissionen 67,4 procent av kapitalet och rösterna
i SBC. Efter emissionen kontrolleras 72,4 procent av rösterna
i SBC av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB tillsammans.

Genom nyemissionen ökade antalet aktier med 7 280 000
aktier. Det totala antalet aktier uppgår efter emissionen till
12 480 000 aktier. De nya aktierna registrerades för handel
på NGM Equity den 15 maj.
Eget kapital och aktiedata
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2009 till 124,8 mkr
fördelat på 12 480 000 aktier. Totalt eget kapital för koncernen uppgick till 73,5 mkr efter beaktande av årets resultat.
Resultat per aktie, baserat på ett vägt genomsnitt av
antalet utestående aktier, uppgick till –8,76 (–43,00) kr.
Under maj månad 2008 erbjöds medarbetarna inom SBC
att teckna sig för konvertibler. Totalt tecknades 167 200
konvertibler av programmets 208 000, vilket maximalt kan
innebära utspädning av antal aktier med 1,3 procent. Styrelsen verkar för att, till följd av den väsentligt lägre skuldsätt
ningen, erbjuda medarbetarna lösen av konvertibellånen.
För 2009 utgör vägt genomsnitt 10 053 333 aktier före
utspädning. Per balansdagen är antalet aktier 12 647 200
efter full utspädning.
Väsentliga händelser efter RÄKENSKAPSÅRETS utgång
Efter rapportperiodens utgång har merparten av affärs
området Projektutveckling överlåtits till ett av JM och SBC
gemensamägt bolag, SBC Bo, där JM är majoritetsägare och
står för all finansiell risk. Separat avyttring av projekten
Fiskebäck och Johanneberg i Göteborgs kommun till Skanska
pågår och är planerad att vara slutförd under första halvåret
2010.
Resultateffekterna av avyttringarna uppgår till –66 mkr
och har belastat 2009 års resultat. Affärerna väntas leda till
att soliditeten stärks, skuldsättningen sänks samtidigt som
positivt kassaflöde uppnås i koncernen. Mer information om
effekterna av avyttringarna kommer att publiceras senast i
samband med årsstämman.
Affärsområdeschef Förvaltning Niklas Knight har av
styrelsen utsetts till ny VD och koncernchef. Biträdande
affärsområdeschef Karin Iversen har utsetts till CFO. Båda
tillträder i samband med årsstämman 2010. Nuvarande VD
Helena Skåntorp och CFO Leif Carlsson har valt att lämna
bolaget under 2010 till följd av renodlingen som ett led i att
undvika dubbla ledningsfunktioner. Samordningen av ledningsfunktionerna bedöms ge en årlig besparing om 10 mkr
från 2011.
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Riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
Årsstämman 2009
Nedanstående riktlinjer beslutades av årsstämman den
23 mars 2009.
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 skall vara
marknadsmässig och relaterad till befattningshavarens
ansvar och befogenhet.
Rörlig lön
Den rörliga lönen skall baseras på utfallet av definierade och
mätbara mål. Målet för den rörliga lönen skall revideras
årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av fem månadslöner för VD och CFO samt tre månadslöner
för varje övrig person i koncernledning. Högst en månadslön
av den rörliga lönen är pensionsgrundande. I samband med
ny strategiinriktning och avyttring av SBC Mark AB har beslut
fattats i Ersättningsutskottet att en extra ersättning kan utgå
till CFO som en längre tid upprätthållit även befattningen
som VD i SBC Mark AB. Denna ersättning utbetalas under
förutsättning att SBC Mark säljs.
Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom SBC-
koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt tecknades
167 200 konvertibler för totalt 20,2 Mkr. Lånet löper till och
med 31 maj 2012.
Pension
Ledande befattningshavare skall följa ITP-planen eller ha
motsvarande ersättning. VD och CFO i moderbolaget har i
dag en premiebestämd pension.
Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring skall vara av
begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.
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Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD i moderbolaget 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 18
månaders lön.
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.
Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget och dess dotter
bolag.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen,
redovisas vid närmast följande årsstämma.
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare till årsstämman 2010
Årsstämman den 23 mars 2010 föreslås fastställa följande
riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande befattningshavare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ).
Allmänt
Riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare är
baserade på avtal mellan bolaget och ledande befattnings
havare. Med ledande befattningshavare avses koncernens
ledningsgrupp. Ersättning till ledande befattningshavare
utgörs av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner.
Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig
och relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
Rörlig lön
Den rörliga lönen skall baseras på utfallet av definierade och
mätbara mål. Målet för den rörliga lönen skall revideras
årligen av styrelsen. Den rörliga lönen kan maximalt utgöras
av fem månadslöner för VD samt tre månadslöner för varje
övrig person i koncernledning. Rörlig lön är pensions
grundande enligt gällande försäkringspolicy.
Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen skall årligen utvärdera huruvida ett aktierelaterat
långsiktigt incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman.
Ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom SBC-
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koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt tecknades
167 200 konvertibler för totalt 20,2 Mkr. Lånet löper till och
med 31 maj 2012.
Pension
Ledande befattningshavare skall följa ITP-planen eller ha
motsvarande annan premiebestämd pension.
Övriga förmåner
Tjänstebil och ersättning för sjukvårdförsäkring skall vara av
begränsat värde i förhållande till övrig ersättning.
Uppsägningstid och avgångsvederlag
För VD och bolaget gäller en ömsesidig uppsägningstid om
sex månader. VD har marknadsmässigt avgångsvederlag.
Övriga ledande befattningshavare i bolaget har marknadsmässiga anställningsvillkor.
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.
Ersättningsutskottet är beredande organ för övriga eventuella incitamentsprogram inom bolaget.
Avvikelse i enskilt fall
Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det. Om sådan avvikelse
sker skall information om detta, och skälet till avvikelsen,
redovisas vid närmast följande årsstämma.
Information beträffande SBCs aktier
Den 31 december 2009 uppgick aktiekapitalet till 124,8 mkr
fördelat på 12 480 000 aktier med ett kvotvärde på 10 kronor per aktie. Alla aktier har lika röstvärde och berättigar till
lika andel av bolagets tillgångar och vinster. Under våren
2009 genomfördes en nyemission om 72 800 000 aktier som
tillförde SBC 72,8 mkr i nytt aktiekapital.
Begränsningar i aktiernas överlåtenbarhet på grund av
bestämmelser i lag och bolagsordning finns ej. SBC ek för är
största ägare med en ägarandel på 67,4 procent. Näst störste
ägare är SBC Stiftelseförvaltning AB med 5 procent. Det finns
inga begränsningar i fråga om hur många röster varje aktie
ägare kan avge vid en bolagsstämma eller av bolaget kända
avtal mellan aktieägare som kan medföra begränsningar i
rätten att överlåta aktierna.

Ett konvertibelprogram för samtliga anställda inom SBC-
koncernen fastställdes av årsstämman 2008. Totalt tecknades
167 200 konvertibler för totalt 20,2 mkr, vilket maximalt kan
innebära utspädning av antal aktier med 1,3 procent. Av
medarbetarna tecknades 127 200 konvertibler och 40 000
konvertibler tecknades av ett dotterförtag för kommande
rekryteringar. Lånet löper till och med 31 maj 2012. Styrelsen
verkar för att, till följd av den väsentligt lägre skuldsättningen, erbjuda medarbetarna lösen av konvertibellånen.
Ägarförhållanden
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hade vid årsskiftet
1 994 (1 892) aktieägare. De tio största aktieägarnas innehav
utgjorde 85,5 (77,0) procent av det totala ägandet. Aktien är
börsnoterad på NGM Equity sedan den 2 november 2007.
Bolagets aktie var från den 27 februari 2006 till och med
1 november 2007 noterad på Aktietorget.
Styrelsens arbete
Årsstämman för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 2009
utsåg en styrelseordförande samt sex övriga styrelseleda
möter. I styrelsen ingår därutöver två personalrepresentanter,
en ordinarie och en suppleant. VD ingår inte i styrelsen.
Samtliga stämmovalda styrelseledamöter är oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Två ledamöter
är även styrelseledamöter i SBC ek för och därmed beroende
av bolagets större ägare.
Styrelsen har under året haft 20 (15) sammanträden.
Antalet styrelsemöten beror till stor del på bolagets finansiella ställning och styrelsens mandat att avyttra affärsområde
Projektutveckling. 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.
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottet bereder frågor avseende
bolagets redovisning och interna kontroll, riskhantering,
finansiell information, revisionsval och arvode samt extern
revision. Ersättningsutskottet behandlar frågor om ersättning
till VD och övrig koncernledning samt är beredande organ
för incitamentsprogram inom bolaget.
Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under
2009 är utöver godkännande av årsredovisning och delårsrapporter samt fastställande av affärsplan med därtill hörande budget följande frågor:
◗◗ Företrädesemission, genomförd under våren 2009,
◗◗ Varsel om uppsägningar, genomförda under våren 2009,
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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. Regler finns för beslut om borgensåtaganden gentemot bostadsrättsföreningar samt garantier för
osålda lägenheter. För detta ändamål finns tecknade försäkringar.
Politiska beslut och händelser i omvärlden är av största
vikt för denna verksamhet. SBC följer kontinuerligt detta.
SBC arbetar med att upprätta noggranna projektkalkyler
samt löpande uppföljning av dessa.
SBC har, i enlighet med nu gällande god redovisningssed,
fram till och med årsbokslutet 2009 tillämpat successiv
vinstavräkning för nybyggnadsprojekt. Vid successiv vinst
avräkning gör SBC bedömningar av såväl uppdragsinkomster
och totala utgifter för att slutföra uppdraget som projektets
färdigställandegrad. Dessa bedömningar påverkar den löpande resultatavräkningen. Från och med 1 januari 2010 tillämpas IFRIC15, se not 2 ”Redovisningsprinciper”.
Inom ramen för SBCs verksamhet tecknas vanligen ett
åriga kontrakt med förvaltningskunder och kontrakt för varje
enskild tjänst därutöver. Störningar i IT-system skulle kunna
påverka denna verksamhet mycket negativt. Därför har
koncernen en kontinuerlig kontroll och uppdatering av
säkerhetssystemen.

◗◗ Avyttring av affärsområde Projektutveckling och därtill
enskilda byggrätter,
◗◗ Finansieringsfrågor,
◗◗ Värderingsfrågor,
◗◗ Uppföljning av projektet Eolshäll,
◗◗ Pågående förändringsarbeten inom affärsområdet
Förvaltning, vilka genomförs för att nå ökad tillväxt och
förbättrad lönsamhet.
Riskfaktorer
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 rapporterade beloppen för intäkter och
kostnader under de perioder som avrapporteras. Verkliga
utfall kan skilja sig väsentligt från sådana uppskattningar.
Efter den genomförda renodlingen har SBC skapat förutsättningar för en verksamhet med påtagligt minskad skuldsättning och lägre riskexponering. Se även avsnitt ”Väsentliga
händelser efter räkenskapsårets utgång”.
SBC Mark AB fungerar som byggherreombud för de
bostadsrättsföreningar som producerar bostäder åt bospar
are i SBC Bospar, vilket är ett samarbete med SBC ek för och
Handelsbanken. Bolaget lämnar en produktionsgaranti,
vilken i sin tur återförsäkras. Denna innebär att projektet
kommer att fullföljas även om entreprenör eller byggherreombud fallerar.

Nyckeltal för SBC-koncernen för 2009–20051)
2009

2008

2007

2006

2005

Rörelsens intäkter, kkr

253 302

247 753

422 099

391 500

294 504

Rörelseresultat, kkr

–19 916

–12 733

48 523

75 575

51 923

Resultat efter finansiella poster, kkr

–20 629

–10 646

49 117

79 476

56 819

Balansomslutning, kkr

589 817

687 361

668 361

415 172

389 828

Rörelsemarginal, %2)

Neg

Neg

11,5

19,3

17,6

Avkastning på eget kapital, %3)

Neg

Neg

14,3

26,0

21,5

Avkastning på totalt kapital, %4)

Neg

Neg

9,2

20,5

18,9

Soliditet, %5)

12,5

9,5

46,5

70,1

61,0

Medelantal anställda, antal

239

242

218

211

196

1) E nligt IFRS 5 redovisas dotterbolaget SBC Mark AB (affärsområde Projektutveckling) som verksamhet till försäljning och särredovisas i resultat- och balansräkningen. Denna redovisningsprincip är tillämpad för räkenskapsåren 2009 och 2008. För övriga räkenskapsår avser redovisade värden den totala koncernen. Att applicera och justera historiska värden utifrån IFRS 5
har ansetts ogörligt och SBC anser att det ej påverkar analys, värdering och bedömning av nuvarande verksamhet.
2) Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter
3) Årets resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital
4) Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt totalt kapital
5) Eget kapital i procent av totalt kapital
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De senaste två verksamhetsåren har medfört betydande
underskott i verksamheten. Till följd av detta har en skattefordran uppkommit. SBCs bedömning är att underskotts
avdragen kommer att kunna utnyttjas i den kvarvarande
verksamheten under en närliggande framtid. Avdragsmöjligheter mot framtida vinster baseras på nu gällande skatte
lagstiftning.
Bolagets riskhantering och placeringspolicy för redovisningsmedel beslutas av styrelsen. 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. SBC är genom sin verksamhet exponerad för kredit-, ränte- samt 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.
Förväntningar avseende den
framtida utvecklingen
De långsiktiga förutsättningarna för förvaltningsverksam
heten ser goda ut. Vår bedömning är att det finns en fortsatt
stabil efterfrågan på tjänster till bostadsrättsföreningar. Den
totala marknadsvolymen bedöms öka något under 2010.
Aktuella låga räntenivåer kan komma att påverka resultatet
från redovisningsmedel negativt.

Genom ett än mer målmedvetet uppträdande på marknaden
ska såväl marknadsandelarna som merförsäljningen till
befintliga kunder öka. Merförsäljningen bedöms främst ske
inom området teknisk förvaltning samt projekt- och bygg
ledning i samband med ombyggnationer.
Tjänstemarknaden för bostadsrättsföreningar är fragmenterad. Närmare 50 procent av marknaden uppskattas
vara förvaltade av mindre aktörer. Endast ett fåtal av dessa
småaktörer har tjänster till bostadsrättsföreningar som sin
kärnverksamhet. SBC undersöker därför löpande förutsättningarna för förvärv för att stärka sin marknadsposition och
få utväxling av SBCs strukturella stordriftsfördelar.
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att
aktieutdelningen minst ska uppgå till 30 procent av koncernens vinst efter skatt.
Mot bakgrund av bolagets finansiella ställning föreslås att
ingen utdelning lämnas för 2009. Ingen utdelning lämnades
för 2008.
Till bolagsstämmans förfogande står följande medel i moderbolaget:						
Överkursfond
23 300 000
Balanserat resultat
–25 748 438
Årets resultat
–89 704 606
		
–92 153 044
			
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen
disponeras på följande sätt:		
i ny räkning balanseras

–92 153 044

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

Not

2009-01-01–
2009-12-31

2008-01-01 –
2008-12-31

2
Rörelsens intäkter mm

3

Intäkter

4

253 302

247 753

253 302

247 753

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5, 22

–126 350

–115 061

Personalkostnader

6

–144 415

–143 221

Av- och nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

10

Rörelseresultat

–2 453

–2 204

–19 916

–12 733

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

7

73

3 285

Räntekostnader

7

–944

–562

Övriga finansiella poster

7

158

–636

–20 629

–10 646

Resultat efter finansiella poster
Skatt

8

Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning

24

Årets totalresultat

67 063

–1 171

46 434

–11 817

–134 550

–211 821

–88 116

–223 638

–88 116

–223 638

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Resultat per aktie
– Kvarvarande verksamhet
– Verksamhet till försäljning
– Totalt

36 SBC årsredovisning 2009

9
4,62

–2,27

–13,38

–40,73

–8,76

–43,00

Räkenskaper

KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2009-12-31

2008-12-31

2
TILLGÅNGAR

3

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

10

4 656

6 821

4 656

6 821

3

3

3

3

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga andelar

Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar

75 794

8 728

75 794

8 728

80 453

15 552

14

14

14

14

11 172

13 278

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Andelar i bostadsrättsföreningar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

11, 23

Skattefordringar
Övriga fordringar

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

2 266

2 559

1 021

2 517

7 430

12 474

21 889

30 828

0

12 600

0

12 600

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Likvida medel

Tillgångar hänförliga till verksamhet till försäljning

14, 23

23

20 699

17 418

20 699

17 418

466 762

610 949

Summa omsättningstillgångar

509 364

671 809

SUMMA TILLGÅNGAR

589 817

687 361

24
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2009-12-31

2008-12-31

2
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

28

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat

124 800

52 000

62 812

39 512

–114 155

–26 039

73 457

65 473

13 874

13 873

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

15, 23

Övriga avsättningar

16

293

0

14 167

13 873

4 488

17 401

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

23

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skulder hänförliga till verksamhet till försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
För eventualförpliktelser, se not 21.

38 SBC årsredovisning 2009

17

24

14 620

6 199

72 498

16 706

91 606

40 306

410 587

567 709

589 817

687 361

Räkenskaper

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2009-01-01–
2009-12-31

2008-01-01 –
2008-12-31

–92 736

–307 484

2
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

18

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

32 294

73 002

–60 442

–234 482

446

5 058

–7 364

–2 425

–224

1 324

–67 584

–230 525

–9 847

–160 911

4 044

20 178

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/ökning (–) av varulager/förskott från kunder
Minskning (+)/ökning (–) av kundfordringar
Minskning (+)/ökning (–) av övriga fordringar
och kortfristiga placeringar

101 592

–85 643

Minskning (–)/ökning (+) av leverantörsskulder

–18 522

–10 716

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

–55 720

233 519

Kassaflöde från den löpande verksamheten

–46 037

–234 098

Investeringsverksamheten
–2 021

–4 223

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

10

1 755

1 509

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

–223

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–489

–2 714

–47 999

85 889

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån
Inlösen av värdepapper
Eget kapitalandel av konvertibelprogram
Nyemission

87

0

0

2 012

96 100

0

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

0

–23 400

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

48 188

64 501

Årets kassaflöde

1 662

–172 311

Likvida medel vid årets början

19 693

192 004

Likvida medel vid årets slut

21 355

19 693

–202 934

–239 166

Varav kassaflöde verksamhet till försäljning
– Kassaflöde från den löpande verksamheten
– Kassaflöde från investeringsverksamheten
– Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde från verksamhet till försäljning
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

–227

–225

201 542

125 800

–1 619

–113 591

2 275

115 866

656

2 275
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERNEN				
(Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare)

Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2008

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt
eget
kapital

52 000

37 500

220 999

310 499

Eget kapitalandel av konvertibelprogram

2 012

2 012

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

2 012

2 012

Årets totalresultat

–223 638

–223 638

Summa redovisade intäkter och kostnader

–223 638

–223 638

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
årsstämma, utdelning

–23 400

–23 400

52 000

39 512

–26 039

65 473

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserade
vinstmedel inkl
årets resultat

Totalt
eget
kapital

Belopp vid årets ingång 2009

52 000

39 512

–26 039

65 473

Nyemission

72 800

Belopp vid årets utgång 2008

Belopp i tkr

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital

23 300

96 100

23 300

96 100

Årets totalresultat

–88 116

–88 116

Summa redovisade intäkter och kostnader

–88 116

–88 116

Resultatdisposition enligt beslut vid årets
årsstämma, utdelning
Belopp vid årets utgång 2009

Aktiekapital och överkurs
Emitterade den 1 januari
Emitterade den 31 december

0

0

124 800

62 812

–114 155

73 457

Antal
stamaktier
2009

Antal
stamaktier
2008

Kvotvärde
2009

Kvotvärde
2008

5 200 000

5 200 000

10

10

12 480 000

5 200 000

10

10

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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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2009-01-01–
2009-12-31

2008-01-01 –
2008-12-31

2
Rörelsens intäkter
Intäkter

4

260 408

254 625

260 408

254 625

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

5, 22

–126 349

–114 212

Personalkostnader

6

–144 340

–143 547

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

10

Rörelseresultat

–2 453

–2 204

–12 734

–5 338

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag

7

–145 975

–52 000

Ränteintäkter

7

2 536

3 245

Räntekostnader

7

–641

–562

Övriga finansiella poster

7

158

–636

–156 656

–55 291

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

19

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

8

–

11 829

–156 656

–43 462

66 952

–3 207

–89 704

–46 669
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2009-12-31

2008-12-31

2
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer

10

4 656

6 821

4 656

6 821

157 900

54 320

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

20

Övriga andelar
Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar

3

3

75 649

8 697

233 552

63 020

238 208

69 841

14

14

14

14

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Andelar i bostadsrättsföreningar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

11, 23

Fordringar på koncernbolag
Skattefordran
Övriga fordringar

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

11 172

13 857

1 947

13 664

2 184

2 547

858

2 287

7 416

12 325

23 577

44 680

–

19 252

–

19 252

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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14, 23

23

20 699

10 766

20 699

10 766

44 290

74 712

282 498

144 553

Räkenskaper

moderbolagets BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2009-12-31

2008-12-31

2
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

28

Bundet eget kapital
Aktiekapital

124 800

52 000

Reservfond

42 900

42 900

167 700

94 900

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

23 300

–

–25 748

20 921

–89 704

–46 669

–92 152

–25 748

75 548

69 152

20 231

20 231

Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån

15,23

Övriga avsättningar

16

293

–

20 524

20 231

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

23

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 035

20 314

94 259

12 572

14 047

5 580

72 085

16 704

186 426

55 170

282 498

144 553

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

21

Inga

Inga

228 419

228 634
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moderbolagets KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

Not

2009-01-01–
2009-12-31

2008-01-01 –
2008-12-31

2
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

18

–12 734

–5 338

2 746

19 368

–9 988

14 030

Erhållen ränta

2 694

3 245

Erlagd ränta

–641

–1 198

363

–15 036

–7 572

1 041

2 685

–521

37 307

–14 080

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(–) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(–) av övriga fordringar
och kortfristiga placeringar
Minskning(–)/ökning(+) av leverantörsskulder

–14 279

9 082

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

145 535

–1 209

Kassaflöde från den löpande verksamheten

163 676

–5 687

–1 992

–3 674

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Omklassificering av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

10

0

32

1 704

–16

Förvärv av dotterbolag

–100

–

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–388

–3 658

Finansieringsverksamheten
Upptagande av långfristiga lån

0

20 231

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare

0

–23 400

Nyemission
Lämnade aktieägartillskott

96 100

0

–249 455

–22 000

Erhållna koncernbidrag

0

102

Lämnade koncernbidrag

0

–30 960

–153 355

–56 027

9 933

–65 372

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

10 766

76 138

Likvida medel vid årets slut

20 699

10 766
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET				

Belopp i tkr
Belopp vid årets ingång 2008

Aktiekapital

Reservfond

52 000

42 900

Överkursfond

Resultatdisposition enligt beslut vid
årets årsstämma, utdelning
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Skatteeffekt på lämnade koncernbidrag
Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2008

52 000

42 900

Belopp vid årets ingång 2009

52 000

42 900

Nyemission

72 800

–

124 800

42 900

Totalt
eget
kapital

75 179

170 079

–23 400

–23 400

142

142

–43 000

–43 000

12 000

12 000

–46 669

–46 669

–25 748

69 152

–25 748

69 152

23 300

–

96 100

–89 704

–89 704

23 300

–115 452

75 548

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2009

Balanserat
resultat inkl
årets resultat
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Noter till de finansiella rapporterna
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1

Uppgifter om moderbolaget

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), benämnt SBC, är ett svensk
registrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktie är sedan
2 november 2007 noterad på Nordic Growth Market, NGM-börsen. Bolagets
aktie var från 27 februari 2006 till och med den 1 november 2007 noterad på
Aktietorget.
Adressen till huvudkontoret är Vasagatan 7, 111 83 Stockholm.
Koncernredovisningen för år 2009 består av moderbolaget och dess
dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

Not 2

Redovisningsprinciper

2.1 Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) såsom de har antagits av EU och som gäller
för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2007. Vidare har Rådet för finansiell
rapportering rekommendation RFR 1:1. Kompletterande redovisningsregler för
koncerner tillämpats.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”.

2.2 Värderingsgrunder tillämpade vid upprättande av
moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom
vissa finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

2.3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör rapporteringsvaluta för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, om inte
annat anges, avrundade till närmaste tusental.

2.4 Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna
Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet kan
avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den
period ändringen görs om ändringen endast påverkar denna period, eller i den
period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.
De bedömningar företagsledningen gjort vid tillämpningen av IFRS som
har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna, samt gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande års finansiella
rapporter avser främst följande områden:
– värdering av uppskjutna skattefordringar,
– värdering av fastigheter och mark samt pågående arbeten,
– skatter,
– värdering av osäkra fordringar,
– intäktsredovisning

2.5 Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper
De nedan angivna redovisningsprinciperna har, med de undantag som närmare beskrivs, tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i
koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper har vidare
konsekvent tillämpats av koncernens företag.

2.6 Ändrade redovisningsprinciper
Nedanstående nya och ändrade standarder och tolkningar har tillämpats vid
upprättandet av 2009 års finansiella rapporter:
I samband med den pågående avyttringen av SBC Mark tillämpar SBC
IFRS 5 – ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade
verksamheter”. Den 4 februari meddelades beslutet om att inleda en försälj-
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ningsprocess av SBC Mark., omklassificeringstidpunkt är därmed den 4 februari. Som en konsekvens av detta upphör bolaget att skriva av på anläggningstillgångar som ingår i verksamhet som innehas för försäljning. Värdering
sker av verksamheten till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med
avdrag för försäljningskostnader. SBC Marks nettoresultat redovisas på separat
rad i resultaträkningen, ”Periodens resultat verksamhet till försäljning”. I
balansräkningen sker särredovisning av tillgångar och skulder knutna till verksamhet till försäljning per omklassificeringstidpunkten.
De nya IFRS-regler och tolkningar som trädde kraft 1 januari 2009 har
tagits i beaktande av SBC beträffande IAS 1, IFRS 7, IFRS 8 samt IAS 23.
IAS 1 (Reviderad), ”Utformning av finansiella rapporter”. Ändringen medför bland annat att redovisade intäkter och kostnader enbart redovisas i en
räkning inklusive en rapport över totalresultatet. Således kommer uppställningen över förändringar i eget kapital endast att innehålla detaljer avseende
ägartransaktioner. SBC har samtidigt valt att behålla de gamla benämningarna
på de finansiella rapporterna.
IFRS 7 Upplysningar om finansiella instrument (ikraftträdande 1 januari
2009) har ändrats med utökade krav på upplysningar om värderingar till verkligt värde och likviditetsrisk. Enligt de nya upplysningskraven skall verkligt
värde bestämmas på tre olika nivåer utifrån, 1) noterade priser på aktiv marknad, 2) bedömning baserad på direkt eller indirekt observerbar marknadsdata
som inte är inkluderad i nivå 1, 3) ej observerbar data. SBC tillämpar de nya
upplysningskraven.
IFRS 8 (Ändring), ”Rörelsesegment”. Den nya standarden kräver att segmentsinformationen presenteras på det sätt som används av ledande befattningshavare i den interna rapporteringen. Baserat på SBCs pågående avyttring
av SBC Mark presenteras segmenten enligt följande: SBC Förvaltning, Övrigt
samt Verksamhet till försäljning. Jämförelsetalen är även omräknade enligt
dessa segment.
IAS 23, ”Lånekostnader”. Ändringen kräver att lånekostnader i samband
med produktion av en tillgång som tar betydande tid i anspråk måste aktiveras
som en del av anskaffningsvärdet av tillgången. SBC tillämpar sedan tidigare
aktivering av lånekostnader löpande inom SBC Marks projekt varvid ändringen
inte har någon påverkan på SBCs redovisning.

2.7 Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas
Det finns ett antal nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga
standarder som träder i kraft den 1 januari 2010 eller senare och som inte
tillämpas i förtid av koncernen.
IFRS 3 (omarbetad) , ”Rörelseförvärv” (gäller från 1 juli 2009). Den
omarbetade standarden fortsätter att föreskriva att förvärvsmetoden tillämpas
för rörelseförvärv men med några väsentliga ändringar. Exempelvis redovisas
alla betalningar för att köpa en verksamhet till verkligt värde på förvärvsdagen,
medan efterföljande villkorade betalningar klassificeras som skulder som därefter omvärderas via resultaträkningen. Innehav utan bestämmande inflytande
i den förvärvade rörelsen kan valfritt för varje förvärv värderas antingen till
verkligt värde eller till den proportionella andel av den förvärvade rörelsens
nettotillgångar, som innehas av innehavare utan bestämmande inflytande. Alla
transaktionskostnader avseende förvärv ska kostnadsföras. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 3 (omarbetade) framåtriktat för alla rörelseförvärv från
den 1 januari 2010.
IFRIC 15, ”Avtal för uppförande av fastigheter”. Tolkningen klargör om
IAS 18, ”Intäkter”, eller IAS 11, ”Entreprenadavtal” ska tillämpas vid upp
förande av byggnader. Intäkter från uppförande av byggnader redovisas enligt
IAS 18 normalt vid överlämnandet av byggnaden till kunden (i likhet med en
varuförsäljning) och enligt IAS 11 genom successiv vinstavräkning. Uttalandet
antogs av EU i juli 2009 och gäller därför för räkenskapsår som påbörjas 1
januari 2010 eller senare. Standarden ska tillämpas retroaktivt. Det innebär att
jämförelsetalen i nästa års finansiella rapporter, för de fall uttalandet innebär
en ändrad intäktsredovisning, kommer att räknas om i enlighet med tolkningsuttalandet.
Ändringen kommer att innebära att intäkter och resultat redovisas vid
färdigställandetidpunkten istället för som tidigare genom successiv vinstav
räkning. Det innebär att pågående arbeten i balansräkningen kommer att öka
fram till färdigställande tidpunkten. Inbetalningar bokförs under förskott från
kunder fram till färdigställandetidpunkten. Vid retroaktiv omräkning av 2009
års redovisning kommer effekt uppstå på eget kapital. Effekten beräknas till
8 Mkr. Effekten avser ett projekt som beräknas vara färdigställt 2011.
Därutöver finns nya redovisningsstandarder samt tolkningar och
ändringar som inte är relevanta för SBC.
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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 räknat från
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader
räknat från balansdagen.

såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i
intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när
det betydande inflytandet upphör.

Anläggningstillgångar klassificeras som anläggningstillgångar som innehas för
försäljning, och redovisas till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde
med avdrag för försäljningskostnader, om deras bokförda värde återvinns
huvudsakligen genom en försäljningstransaktion och inte genom stadig
varande bruk

Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner
mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncern
redovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med
intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägar
andel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns något nedskrivningsbehov.

2.10 Segmentsrapportering

2.12 Intäkter

Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som
antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller
tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är
utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens primära segment är rörelsegrenar, s k affärsområden. Förutsättningarna
för koncernens olika geografiska områden skiljer sig inte åt och därför redo
visas inte några sekundära segment. Segmentsinformation lämnas i enlighet
med IFRS 8 endast för koncernen.

Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag
Intäkter från fastighetsförvaltningsuppdrag (ekonomisk och teknisk förvaltning, ombyggnadsverksamhet och juridisk expertis) redovisas i resultaträkningen baserad på färdigställandegraden på balansdagen avseende fasta avtal.
Färdigställande beräknas i tillämpliga fall enligt metoden för successiv vinst
avräkning. Merparten av avtalen löper per kalenderår med en uppsägningstid
minst sex månader före avtalstidens utgång. Om uppsägning inte sker löper
avtalen vidare ett år. Intäkter avseende övriga konsultuppdrag redovisas i den
period när arbetet är utfört. Intäkter redovisas inte om det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna inte kommer att tillfalla koncernen. Om det råder en
betydande osäkerhet avseende betalning eller vidhängande kostnader sker
ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits, eller förväntas komma att erhållas.
Ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel, vilken erhålls i förvaltningsverksamheten, redovisas först då dessa är realiserade. Se vidare not 4.

2.9 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning

2.11 Konsolideringsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från SBC
Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Bestämmande inflytande innebär direkt
eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier
i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande
inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier som utan
dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras.
Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att
förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och
eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom
en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvs
dagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och
eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive
rörelsen utgörs av summan av de verkliga värdena per förvärvsdagen för
erlagda tillgångar, uppkomna eller övertagna skulder samt transaktionskost
nader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv, där anskaffningskostnaden överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och
övertagna skulder samt eventualförpliktelser som redovisas separat, redovisas
skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i
resultaträkningen.
Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från
och med det datum det bestämmande inflytandet erhålls till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
Intresseföretag
Intresseföretag är de företag i vilka koncernen har ett betydande inflytande,
men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella
styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20 och 50 % av röstetalet.
Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas
andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen.
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på
aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresse företagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvar
varande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens
resultaträkning redovisas som ”Resultat från andelar i intresseföretag” koncernens andel i intresseföretagens nettoresultat efter skatt och minoritet justerat
för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade
över- respektive undervärden. Erhållna utdelningar från intresseföretaget
minskar investeringens redovisade värde.
Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet
och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets
identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas i enlighet
med IFRS 3 Rörelseförvärv.
När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger
det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till
noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhav
anden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte

Intäkter från fastighetsförsäljningar och projektutvecklingsuppdrag
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas på köparens tillträdesdag.
Försäljning av fastigheter till bostadsrättsföreningar sker vanligtvis genom
försäljning av aktier och andelar i aktiebolag eller ekonomiska föreningar.
Intäkter från projektutvecklingsuppdrag redovisas först i samband med att
byggnation hos kunden startas. Byggstart sker normalt när minst 50 procent
av lägenheterna redan är sålda. När utfallet av projektutvecklingsuppdrag kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsterna och uppdragsutgifterna, vilka är hänförliga till uppdraget, som intäkt respektive kostnad i
koncernens resultat räkning i förhållande till uppdragets färdigställandegrad,
så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställande graden fastställs genom att
beräkna förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på
balansdagen och beräknade totala uppdragsutgifter. På uppdrag, där utfallet
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas en intäkt motsvarande nedlagda kostnader och en bedömd vinst. En befarad förlust på ett projektutvecklingsuppdrag redovisas omedelbart i koncernens resultaträkning.

2.13 Leasingavtal
Operationella leasingavtal
Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen
linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av
ett avtal redovisas i resultaträkningen som en minskning av leasingavgifterna
linjärt över leasingavtalets löptid. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder
de uppkommer.
Finansiella leasingavtal
Leasingavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den ute
stående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje
redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats
för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Från och med 2008 förekommer dock
inte finansiella leasingavtal.

2.14 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på investerade medel, utdelnings
intäkter, vinst vid avyttring av finansiella tillgångar samt vinst vid värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Utdelningsintäkter redovisas när utdelningen erhålls. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen
inte längre har kontroll över instrumentet.
Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och förlust vid
värdeförändring 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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2.15 Skatter
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.
Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade
per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare
perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte för skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill och inte heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten
för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat.
Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid.
Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas
med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i
praktiken beslutade per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa
kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras
när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
Eventuellt tillkommande inkomstskatt som uppkommer vid utdelning
redovisas vid samma tidpunkt som när utdelningen redovisas som en skuld.

2.16 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar och finansiella placeringar. På skuldsidan
återfinns leverantörsskulder och låneskulder.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i
balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har
presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu
inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i
avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Detsamma gäller för del av en finansiell skuld.
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett netto
belopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.
Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på likviddagen.
Klassificering och värdering
Finansiella instrument, som inte är derivat, redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen utifrån i vilket
syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan.
Lånefordringar och kundfordringar
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader,
vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv
marknad. Kundfordringar redovisas till verkligt värde initialt och i efterföljande
perioder till upplupet anskaffningsvärde.
Investeringar som hålles till förfall
Investeringar, som hålles till förfall, är finansiella tillgångar och omfattar räntebärande värdepapper med fasta eller fastställbara betalningar och fastställd
löptid som företaget har en uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall.
Tillgångar i denna kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde i efterföljande perioder.
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Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
I kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde ingår aktier och
andelar, obligationer och derivat. Tillgångar i denna kategori värderas löpande
till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningens finansiella poster. Vid avyttring av tillgången redovisas vinst eller förlust, korrigerad
med tidigare resultatförda poster.
Andra finansiella skulder
Lån samt övriga finansiella skulder som leverantörsskulder ingår i denna kategori. Skulderna värderas initialt till verkligt värde netto efter avdrag för transaktionskostnader. I de fall detta värde avviker från bokfört värde lämnas upplysningar om detta i not 29.

2.17 Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter
Anskaffningskostnaden för utveckling av större IT-system för internt bruk samt
övriga utvecklingsprojekt aktiveras i de fall de bedöms vara av värde för koncernen under ett flertal år. Sådana externa och interna utvecklingskostnader
aktiveras. Utgifter för utbildning och löpande underhåll kostnadsförs löpande.
Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt med 20 % per år. Avskrivningsbara immateriella tillgångar skrivs av från det datum då de är tillgängliga
för användning.

2.18 Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med
syftet med anskaffningen. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för
egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan.
Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som
förvaltningsfastigheter klassificeras som materiella anläggningstillgångar och
redovisas till anskaffningsvärdet till dess arbetena är slutförda.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av
en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust
redovisas som övrig rörelseintäkt/kostnad.
Leasade tillgångar
IAS 17 tillämpas för leasade tillgångar. Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing
föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade
med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är
det fråga om operationell leasing.
Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång i koncernens balansräkning och värderas initialt till det lägsta av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av leasingavgifterna vid in
gången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas
som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan
medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna.
Vid operationell leasing kostnadsförs leasingavgiften över löptiden med
utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig från vad som de facto erlagts
som leasingavgift under året.
Avskrivningar
Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt med 20 % per år.

2.19 Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för
att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas
för prövning av nedskrivningsbehov för andra tillgångar än finansiella tillgångar, vilka prövas enligt IAS 39, tillgångar för försäljning och avyttrings
grupper som redo visas enligt IFRS 5 och uppskjutna skattefordringar. Om
någon sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. För
undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive
standard.
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Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt
andelar i dotterföretag, intresseföretag m m
Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas enligt IAS 36 tillgångens
återvinningsvärde (se nedan). För goodwill, andra immateriella tillgångar med
obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga
för användning beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte
går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska
tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå
där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad
kassagenererande enhet.
En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets
(grupp av enheters) redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till
en kassagenererande enhet (grupp av enheter) fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår
i enheten (gruppen av enheter).
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den
risk som är förknippad med den specifika tillgången.
Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det finns objektiva bevis på
att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskrivning.
Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat och
som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffningsvärdet,
dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet för en
investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell tillgång som
kan säljas.
Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategorierna investeringar
som hålles till förfall och lånefordringar och kundfordringar, vilka redovisas till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden
diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades
första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning
belastar resultaträkningens finansiella poster och övriga externa kostnader.
Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger eller det har skett en förändring i de antaganden
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av
goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning
som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redo
visade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är
aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.
Nedskrivningar av investeringar som hålles till förfall eller lånefordringar
och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om
en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes.

2.20 Varulager mm
Varulager mm omfattar Andelar i bostadsrättsföreningar, Exploateringsfastigheter samt Pågående byggprojekt. De två förstnämnda värderas till det lägsta
av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. I pågående projekt aktiveras
löpande nedlagda kostnader i form av såväl direkta som indirekta kostnader.
Externa finansieringskostnader för nyproduktion aktiveras under produktionstiden. Även gjorda faktureringar beaktas löpande. När nedlagda kostnader i
projekt överstiger fakturerade belopp rubriceras dessa som pågående arbeten,
medan de tas upp som förskott från kunder för de projekt där fakturerade
belopp överstiger nedlagda kostnader. I koncernen görs en successiv vinst
avräkning, medan det på bolagsnivå sker vinstavräkning först vid färdigställande.

2.21 Aktiekapital
Utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman fattat beslut om
utdelningen.

2.22 Ersättningar till anställda
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall
beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar
och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde
som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och
investeringsrisken (att de investerade till gångarna kommer att vara otillräck-

liga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser av seende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget
under en period.
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda planer beräknas
separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som
de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och tidigare
perioder. Denna ersättning diskonteras till ett nuvärde och eventuella oredo
visade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och det verkliga värdet på eventuella förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan är
räntan på balansdagen på en förstklassig företagsobligation med en löptid
som motsvarar koncernens pensionsförpliktelser. När det inte finns en aktiv
marknad för sådana företagsobligationer används istället marknadsräntan på
statsobligationer med en motsvarande löptid. Beräkningen utförs av en kvali
ficerad aktuarie med användande av den så kallade projected unit credit
method. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det
redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella förluster
och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel
av den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under
tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den
genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen
är fullt ut intjänad redovisas en kostnad i resultat räkningen direkt.
Ersättningar vid uppsägning
En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redo
visas endast om företaget är bevisligen förpliktigat, utan realistisk möjlighet till
tillbakadragande, av en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten. När ersättningar lämnas som ett erbjudande för att
uppmuntra frivillig avgång, redovisas en kostnad om det är sannolikt att erbjudandet kommer att accepteras och antalet anställda som kommer att acceptera erbjudandet tillförlitligt kan uppskattas.

2.23 Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt
som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om
det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

2.24 Eventualförpliktelser (ansvarsförbindelser)
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas
som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av
resurser kommer att krävas.

2.25 Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.1 Redovisning för
juridisk person. Även av Redovisningsrådets Akutgrupp utgivna uttalanden
gällande för noterade företag tillämpas. RR 32:06 innebär att moderbolaget i
årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU
antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redo
visning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och
tillägg till IFRS som skall göras.
Skillnader mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
framgår nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i moderbolagets finansiella rapporter.
Klassificering och uppställningsformer
Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman.
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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.

Not 3

Leasing
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell
leasing.
Ersättningar till anställda – förmånsbestämda pensionsplaner
I moderbolaget tillämpas andra grunder för beräkning av förmånsbestämda
planer än de som anges i IAS 19. Moderbolaget följer tryggandelagens
bestämmelser och Finansinspektionens föreskrifter eftersom detta är en förutsättning för skattemässig avdragsrätt. De väsentligaste skillnaderna jämfört
med reglerna i IAS 19 är hur diskonteringsräntan fastställs, att beräkning av
den förmånsbestämda förpliktelsen sker utifrån nuvarande lönenivå utan
antagande om framtida löneökningar, och att alla aktuariella vinster och
förluster redovisas i resultaträkningen då de uppstår.
Skatter
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på
uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Segmentsrapportering
Verksamhet
till försäljning

Förvaltning

Övrigt

Eliminering

Intäkter och rörelseresultat 2009
Externa intäkter
Interna intäkter

252 314
861

988
11 619

0
–12 480

253 302
0

Totala intäkter

253 175

12 607

–12 480

253 302

–2 418
–227 191
23 566
9,3%

–35
–48 948
–36 376
neg

0
5 374
–7 106

–2 453
–270 765
–19 916
neg

0
23 566
0
23 566

–713
–37 089
67 063
29 974

23 566

29 974

0
–7 106
0
–7 106
7 106
0

–141 656
–141 656

–713
–20 629
67 063
46 434
–134 550
–88 116

4 423
0
0
22 398
20 699

233
148 977
14
14 049
4 840

0
–73 180
0
–14 558
–4 840

47 520

168 113

–92 578

466 762
466 762

4 656
75 797
14
21 889
20 699
466 762
589 817

278
45 000

18 729
142 833

–4 840
–96 227

45 278

161 562

–101 067

410 587
410 587

14 167
91 606
410 587
516 360

Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning
Årets resultat
Tillgångar och skulder
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Tillgångar i verksamhet till försäljning
Summa tillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder i verksamhet till försäljning
Summa skulder
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Räkenskaper

Not 3 fortsättning

Intäkter och rörelseresultat 2008
Externa intäkter
Interna intäkter
Totala intäkter
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat kvarvarande verksamhet
Årets resultat verksamhet till försäljning
Årets resultat
Tillgångar och skulder
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar och likvida medel
Tillgångar i verksamhet till försäljning
Summa tillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder i verksamhet till försäljning
Summa skulder

Verksamhet
till försäljning

Förvaltning

Övrigt

Eliminering

Koncernen

245 793
3 844
249 637
–958
–213 224
35 455
14,2%

1 961
6 735
8 696
–1 246
–31 130
–23 680
neg

–1
–10 579
–10 580
–534
–13 394
–24 508
neg

247 753
0
247 753
–2 738
–257 748
–12 733
11,5%

0
35 455
0
35 455

2 087
–21 593
–1 171
–22 764

35 455

–22 764

0
–24 508
0
–24 508
24 508
0

–236 329
–236 329

2 087
–10 646
–1 171
–11 817
–211 821
–223 638

6 480
0
0
54 518
34 858

341
8 731
14
2 869
0

0
0
0
–26 559
–4 840

95 856

11 955

–31 399

610 949
610 949

6 821
8 731
14
30 828
30 018
610 949
687 361

0
53 233

18 713
2 802

–4 840
–15 729

53 233

21 515

–20 569

567 709
567 709

13 873
40 306
567 709
621 888

Övrigt avser koncernledning och staber

Not 4

Redovisningsmedel

Bland intäkterna ingår ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel.
Kunder med SBCs förvaltning har delar av sin likviditet på individuella konton
hos Svenska Handelsbanken. I enlighet med förvaltningsavtalen har SBC rätt
att placera likviditetsöverskottet. Placeringar sker i bankinlåning, penningmarknadsinstrument eller reverser med bankmässig säkerhet. Placeringsinriktningen har beslutats av styrelsen i SBC. Medelsförvaltningen är skild från övrig
redovisning. Värdet på redovisningsmedlen uppgick vid årsskiftet till 2 348
(1 966) mkr.
Redovisningsmedlen är att betrakta som finansiella tillgångar och finansiella skulder. Dessa bedöms kvittningsbara enligt IAS 32, varför dessa netto
redovisas och ej upptages i balansräkning.
Medlen är skilda från bolagets tillgångar och utgör alltid föreningarnas
egendom. Huvuddelen av förvaltningen sker diskretionärt av två banker.
Endast en mindre del, som är att betrakta som kassalikviditet, förvaltas av
bolaget. Följande värden fanns vid årsskiftet 2009/2010.
		
Värde redovisningsmedel mkr
Diskretionär förvaltning Handelsbanken
Diskretionär förvaltning Swedbank
Kassalikviditet
Totalt

2009-12-31

2008-12-31

745
1 248
355
2 348

774
962
230
1 966
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncernen

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Deloitte AB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Baker Tilly Stockholm KB
revisionsuppdrag
övriga uppdrag
Summa

Moderbolaget

2009

2008

2007

2009

2008

2007

1 000
3 150

1 000
927

0
0

650
3 150

650
874

0
0

0
0

34
0

1 021
234

0
0

34
0

831
231

0
0
4 150

10
0
1 971

1
0
1 256

0
0
3 800

0
0
1 558

0
0
1 062

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Detta gäller också övriga
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. I övriga uppdrag 2009 ingår utredningskostnader till följd av Eolshäll-händelserna,
nyemission, verksamhet till försäljning m m.							

Not 6

Anställda och personalkostnader
Antal
anställda
2009

Varav
antal män
2009

Antal
anställda
2008

Varav
antal män
2008

77
2
2
79

Medeltalet anställda
Moderbolaget
Sundsvall
Uppsala
Västerås
Stockholm
Göteborg
Malmö
Stockholm (huvudkontor)
Totalt i moderbolaget

53
13
8
82
33
21
27
237

76

18
16
9
100
41
29
27
240

Dotterföretag
Liljeholmsberget AB
Totalt i dotterföretag
Totalt i koncernen

2
2
239

2
2
78

2
2
242

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

4
4

5
5

3
4

3
4

7
2
17

8
6
24

5
2
14

5
3
15

Löner och
andra
ersättningar
2009

Soc kostn,
(varav pens
kostnader)
2009

Löner och
andra
ersättningar
2008

Soc kostn,
(varav pens
kostnader)
2008

Koncernen
Fördelning av ledande befattningshavare
per balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

Löner och ersättningar m m
Moderbolag
Styrelse, VD
Övriga anställda
Totalt moderbolag
Dotterbolag
Styrelse, VD
Övriga anställda
Totalt dotterföretag
Totalt i koncernen
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4 366
89 755
94 121

3 282
0
3 282
97 403

Moderbolaget

41 873
(10 691)

2 156
(922)
44 029
(11 613)

3 482
89 728
93 210

2 173
0
2 173
95 383

40 013
(8 141)

1 167
(356)
41 180
(14 093)

Räkenskaper

Not 6 fortsättning
Ersättningar och övriga förmåner 2009
Grundlön,
styrelsearv
Styrelseordförande Lennart Hedquist
Ledamot Göran Andersson
Ledamot Marianne Flink
Ledamot Curt Källströmer
Ledamot Mats-Olof Ljungqvist
Ledamot Susanna Marcus
Ledamot Tomas Matsson
VD Helena Skåntorp
Andra ledande befattningshavare (5 personer)
Summa

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

262
130
155
155
182
142
157
2 391
5 906
9 480

500
568
1 068

97
37
134

1 159
1 572
2 731

262
130
155
155
182
142
157
4 147
8 083
13 413

Grundlön,
styrelsearv

Rörlig lön

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

Summa

959
4 963
5 922

275
130
155
155
155
130
185
3 391
13 150
17 726

Ersättningar och övriga förmåner 2008

Styrelseordförande Lennart Hedquist
Ledamot Göran Andersson
Ledamot Marianne Flink
Ledamot Curt Källströmer
Ledamot Mats-Olof Ljungqvist
Ledamot Susanna Marcus
Ledamot Tomas Matsson
VD Helena Skåntorp
Andra ledande befattningshavare (6 personer)*
Summa

275
130
155
155
155
130
185
2 297
7 811
11 293

135
328
463

48
48

*Innehades av 9 individer.

Anställda i bolaget kan, förutsatt att bolaget uppnår sina mål och den anställde uppnår sina personliga mål, ta del av en rörlig lönedel efter särskilt beslut i styrelsen.
För 2009 beräknas denna uppgå till 1 068 (724) tkr för koncernen och till 1 068 (589) tkr för moderbolaget.
Moderbolag
VD har rätt till avgångsvederlag om 18 månader samt 18 månaders pensionspremieinbetalningar vid uppsägning från bolagets sida. Detsamma gäller om VD säger
upp sig själv på grund av väsentliga ägarförändringar. Uppsägningstiden uppgår till 6 månader från såväl arbetsgivaren som den anställdes sida. Bolaget har utfäst
sig att betala en pensionspremie på 43 % av VDs pensionsmedförande lön. Pensionsrätten intjänas årligen under anställningstiden. Värdet av den framtida tjänstepensionen bestäms av inbetalda premier. Bolaget står inget ansvar för det slutliga värdet på gjorda premieinbetalningar.
Pensioner
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsår för vilket bolaget inte haft tillgång till sådan information som
gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan, ska en pensionsplan enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas som en
avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar enligt ITP som är tecknade i Alecta uppgår till 7 253 tkr (5 147 tkr). Alectas överskott kan fördelas till
försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2009 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 141 % (112 %). Den
kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska
beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19.
Bolaget har inte längre någon anställd som intjänar förmånsbestämd pension. Fyra tidigare anställda ledande befattningshavare har denna förmån. Bolaget
har ett åtagande om pension mellan 60–65 år. Ytterligare eventuella kostnader för dessa åtaganden bedöms som icke materiella och kostnadsförs löpande över
resultaträkningen.
Koncernen
Pensionskostnad för avgiftsbestämda pensioner för koncernen
Summa pensionskostnader

2009

2008

11 613
11 613

8 497
8 497
Koncernen

Upplysning om sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, i procent
Långtidssjukfrånvaro
Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män
Sjukfrånvaro anställda under 29 år
Sjukfrånvaro anställda 30–49 år
Sjukfrånvaro anställda 50 år och äldre

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

3,4
1,4
2,4
0,9
3,1
3,2
5,3

3,3
1,9
3,9
2,0
1,4
2,7
5,0

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

2,9
1,5
3,4
1,6
1,4
2,8
3,5

Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid.
Långtidssjukfrånvaro avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
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Finansnetto
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

0
0

0
0

–145 975
–145 975

–52 000
–52 000

0
73
73

0
3 285
3 285

2 448
88
2 536

0
3 245
3 245

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Räntekostnader

0
–944
–944

0
–562
–562

–75
–566
–641

–118
–444
–562

Utdelning på finansiella tillgångar som kan säljas
Nettovinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas
Netto värdeförändringar vid omvärdering av finansiella tillgångar
Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas
Övriga finansiella kostnader
Övriga finansiella poster
Finansnetto

0
0
715
–265
–292
158
–713

285
0
–558
–271
–92
–636
2 087

0
0
715
–265
–292
158
–143 922

285
0
–558
–271
–92
–636
–49 953

Nedskrivning av andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Ränteintäkter

Nettoförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar avser aktier, obligation och strukturerade produkter.
Nettoförlust vid avyttring av finansiella tillgångar avser realisationsförluster på aktier.

Not 8

Skatter
Koncernen

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

–3
0
0
–3

0
95
–12 038
–11 943

0
0
0
0

0
95
–12 000
–11 905

66 952
114
67 066
67 063

8 697
2 075
10 772
–1 171

66 952
0
66 952
66 952

8 698
0
8 698
–3 207

2009

2008

2009

2008

–20 629
5 425
0
0
–2 784
0
63 370
0
0
0
1 052
0
67 063

–10 646
2 981
–564
0
–2 188
21
0
–1 417
0
95
–99
–1 171

–156 656
41 201
0
0
–38 672
1
63 370
0
0
0
1 052
0
66 952

–43 462
12 169
–562
0
–14 829
19
0
0
0
95
0
–99
–3 207

Effektiv skattesats

–325%

11%

–43%

–7%

Uppskjutna skattefordringar
Underskottsavdrag
Övrigt
Summa

75 664
130
75 794

8 697
31
8 728

75 649
0
75 649

8 697
0
8 697

Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad
Justering av skatt hänförlig till tidigare år
Skatt avseende koncernbidrag
Summa
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjuten skatteintäkt i under året aktiverat
skattevärde i underskottsavdrag
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Summa
Totalt redovisad skattekostnad

Koncernen
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 26,3%
Effekt av lägre skattesats 2009, 26,3 %
Effekt av intressebolagsredovisning
Effekt av ej avdragsgilla kostnader
Effekt av ej skattepliktiga intäkter
Effekt av ökning av uppskjutna skattefordringar
Effekt av minskning av uppskjutna skattefordringar
Utnyttjande av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag
Skatt hänförlig till tidigare år
Effekt av emissionskostnader
Schablonränta på periodiseringsfond
Summa

Moderbolaget

Uppbokning av skattefordran tar sin utgångspunkt i bolagets bedömning av att det föreligger goda möjligheter att generera framtida vinster i verksamheten i en
närlliggande framtid.
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Resultat per aktie
Före utspädning

Kvarvarande verksamhet
Verksamhet till försäljning
Totalt resultat per aktie (kronor)

Efter utspädning

2009

2008

2009

2008

4,62
–13,38
–8,76

–2,27
–40,73
–43,00

4,62
–13,38
–8,76

–2,27
–40,73
–43,00

Beräkning av resultat per aktie för 2009 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, vilket uppgår till –88 116 (–223 638) tkr. Genomsnittligt antal aktier uppgår till 10 053 333 (5 200 000) före utspädning. För 2009 utgör vägt genomsnitt 10 220 533 (5 297 533) aktier efter utspädning.
Per balansdagen är antalet aktier 12 647 200 (5 367 200) efter full utspädning.
De utställda konvertiblerna innebär ingen utspädning av resultatet per aktie, eftersom en konvertering till aktier skulle medföra ett förbättrat redovisat resultat
per aktie vid förlust. Kvarvarande verksamhet uppvisar ett positivt resultat per aktie, men då konvertering bedöms osannolik redovisas inget ytterligare resultat per
aktie efter utspädning. Se även not 15.									

Not 10

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificering
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående balans
Ingående avskrivningar
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående balans
Utgående restvärde

Koncernen

Moderbolaget

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

25 173
0
1 992
–6 416
20 749
–18 352
0
4 712
–2 453
–16 093
4 656

21 483
32
3 674
–16
25 173
–16 116
–32
0
–2 204
–18 352
6 821

25 173
0
1 992
–6 416
20 749
–18 352
0
4 712
–2 453
–16 093
4 656

21 483
32
3 674
–16
25 173
–16 116
–32
0
–2 204
–18 352
6 821

Koncernens kassaflödesanalys avviker från ovanstående värden, då kassaflödesanalysens första del omfattar hela koncernen inklusive verksamhet till försäljning.

Not 11

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas efter avdrag för osäkra fordringar, vilka varit föremål för individuell prövning. Under året uppgick kundförlusterna till
598 (441) tkr i koncernen och 598 (441) tkr i moderbolaget.							
Koncernen
Reserv för osäkra kundfordringar
vid årets ingång
Avsatt under året
Reserv vid årets utgång
Åldersanalys
Ej förfallet
1–30 dagar
31–50 dagar
51–70 dagar
71–100 dagar
Mer än 100 dagar
Summa

Not 12

Moderbolaget

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

–953
–598
–1 551

–512
–441
–953

–953
–598
–1 551

–512
–441
–953

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

8 951
978
132
265
195
651
11 172

8 944
1 961
374
117
307
1 575
13 278

8 951
978
132
265
195
651
11 172

9 523
1 961
374
117
307
1 575
13 857

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

52
969
0
1 021

84
2 076
357
2 517

52
806
0
858

81
1 849
357
2 287

Övriga fordringar
Koncernen

Löneförskott
Skatter, moms
Övrigt
Summa

Moderbolaget
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Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

1 930
0
1 220
4 280
7 430

4 980
127
1 220
6 147
12 474

1 930
0
1 220
4 266
7 416

4 980
9
1 219
6 117
12 325

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

0
0
0

4 853
7 747
12 600

0
0
0

4 853
14 399
19 252

Upplupen ersättning avseende förvaltning av redovisningsmedel
Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Not 14

Moderbolaget

2009-12-31

Finansiella placeringar
Koncernen

Omsättningstillgångar
Räntebärande värdepapper
Övriga värdepapper
Summa

Moderbolaget

Koncernen har valt att klassificera de finansiella omsättningstillgångarna som finansiella tillgångar, värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Detta innebär
att värdeförändringen löpande redovisas i resultaträkningen. Verkligt värde för dessa tillgångar bestäms med hjälp av noterade marknadspriser, vilka handlas på en
aktiv marknad.

Not 15

Räntebärande skulder
Koncernen

Moderbolaget

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

13 874
13 874

13 873
13 873

20 231
20 231

20 231
20 231

Långfristiga skulder
Konvertibelt förlagslån
Summa

Under maj månad 2008 erbjöds koncernens medarbetare att teckna sig för totalt 208 000 konvertibla skuldförbindelser till en konverteringskurs på 125 %. Priset
på en konvertibel prissattes till 121 kr. Varje konvertibel kan konverteras till en aktie. Totalt tecknades således 167 200 konvertibler av programmets 208 000, vilket
maximalt kan innebära utspädning av antal aktier med 3,2 procent. Av medarbetarna tecknades 127 200 konvertibler och 40 000 konvertibler tecknades av ett
dotterföretag för kommande rekryteringar. Premien för konvertiblerna har fastställts enligt marknadsmässiga villkor. Koncernens räntesats är 12 månaders Stibor
minus 1,63 %
Lånet förfaller till betalning i maj 2012. För verkligt värde, se not 23.

Not 16

Övriga avsättningar

Långfristiga avsättningar avser hyresrabatter Vasagatan 7, Stockholm.
				

Not 17

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupen löneskatt pensioner
Upplupna semesterlöner
Upplupna pensionskostnader
Upplupna sociala avgifter
Upplupna löner
Upplupna kostnader redovisningsmedel
Upplupna konsultkostnader
Upplupna tvister
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda förvaltningsarvoden
Summa
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Moderbolaget

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2 707
6 871
163
2 923
1 846
450
8 000
3 008
430
6 893
39 207
72 498

2 130
6 813
0
2 785
1 188
500
0
0
0
2 856
434
16 706

2 483
6 727
163
2 878
1 846
450
8 000
3 008
430
6 893
39 207
72 085

2 044
6 706
0
2 700
1 088
500
0
0
0
3 232
434
16 704

Räkenskaper

Not 18

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Av- och nedskrivningar
Nedskrivningar av reversfordran
Nedskrivningar i projektutvecklingsverksamheten
Ökning långfristiga avsättningar
Övriga ej kassaflödespåverkande
Summa

Not 19

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

3 352

3 874
45 000
25 000
0
–872
73 002

2 453

2 204

293

17 164
0

2 746

19 368

29 293
–351
32 294

Bokslutsdispositioner
Moderbolaget
2009

2008

0
0

11 829
11 829

Upplösning av periodiseringsfonder Tax 03-05
Summa

Not 20

Moderbolagets andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2009-12-31

2008-12-31

54 320
100
249 455
–145 975
157 900

84 320
0
22 000
–52 000
54 320

Antal
andelar

Kapitalandel %

Bokfört
värde

600 000
1 000
1 000
71 000

100%
100%
100%
100%

141 480
100
120
16 200
157 900

Redovisat värde vid årets ingång
Företagsförvärv SBC Bo AB
Aktieägartillskott
Nedskrivning av andelar
Redovisat värde vid årets utgång

Dotterföretag, organisationsnummer, säte
SBC Mark AB, org nr 556313-4153, Stockholm
SBC Bo AB, org nr 556754-2138, Stockholm
Mesanen AB, org nr 556116-4962, Trelleborg
Liljeholmsberget AB, org nr 556446-4823, Stockholm
Summa

Not 21 Eventualförpliktelser
Koncernen
Borgensförbindelser till förmån för dotterbolag
Borgensförbindelser, övriga
Övriga åtaganden
Summa

Moderbolaget

2009-12-31

2008-12-31

2009-12-31

2008-12-31

116 967
109 635
1 817
228 419

127 171
87 395
14 068
228 634

116 967
109 635
1 817
228 419

127 171
87 395
14 068
228 634

Borgensförbindelser övriga avser Borgen såsom för egen skuld för kredittagaren i enlighet med kreditavtal mellan Bostadsrättsförening och bank.

Not 22

Leasingavgifter avseende operationell leasing

Operationell leasing omfattar avtal avseende bilar, kopiatorer och inventarier.
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 1 384 (1 682) tkr för koncernen och 1 384 (1 682) tkr för moderbolaget.
Framtida leasingavgifter avseende avtal, som redovisas som operationell leasing med en återstående löptid överstigande 1 år, uppgår till:
Koncernen
Inom ett år
Mellan ett år och fem år
Längre än fem år
Summa

Moderbolaget

2009

2008

2009

2008

2 745
5 790
0
8 535

970
845
0
1 815

2 745
5 790
0
8 535

970
845
0
1 815
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Not 23

Värdering av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella
tillgångar
värderade till
verkligt värde

Koncernen 2009
Kundfordringar
Likvida medel
Summa

0

Koncernen 2008
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa

12 600
17 418
30 018

Moderbolaget 2009
Kundfordringar
Likvida medel
Summa

Summa
redovisat
värde

Verkligt
värde

0

11 172
20 699
31 871

11 172
20 699
31 871

11 172

0

4 488
4 488

13 874
4 488
18 362

13 874
4 488
18 362

0

13 278
12 600
17 418
43 296

13 278
12 600
17 418
43 296

17 401
17 401

13 873
17 401
31 274

13 873
17 401
31 274

0

11 172
20 699
31 871

11 172
20 699
31 871

6 035
6 035

20 231
6 035
26 266

20 231
6 035
26 266

0

13 857
19 252
10 766
43 875

13 857
19 252
10 766
43 875

20 314
20 314

20 231
20 314
40 545

20 231
20 314
40 545

13 874
0

13 874

13 278

13 278

0
13 873

0

0

13 873

11 172
20 699
20 699

Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa

0

Moderbolaget 2008
Kundfordringar
Kortfristiga placeringar
Likvida medel
Summa

19 252
10 766
30 018

Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa

Övriga
skulder

11 172
20 699
20 699

Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa

Konvertibelt förlagslån
Leverantörsskulder
Summa

Kundfordringar

Finansiella
skulder
värderade
till upplupet
anskaffn värde

11 172

0
20 231

0

20 231

13 857

13 857

0
20 231

0

0

20 231

Verkligt värde av likvida medel har bestämts utifrån IFRS 7 Nivå 2) observerbar data. Övriga poster har bestämts utifrån Nivå 3) ej obseverbar data.
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Not 24

Verksamhet till försäljning

Följande redovisning avser segmentet Projektutveckling.		

Resultaträkning

2009-01-01 –
2009-12-31

2008-01-01 –
2008-12-31

10 975
–89 673
–78 698
–55 852
–134 550

142 143
–437 220
–295 077
83 256
–211 821

Intäkter
Kostnader
Resultat före skatt
Skatt
Årets resultat verksamhet till försäljning
Balansräkning

2009-12-31

2008-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel
SUMMA

573
1 260
464 363
566
466 762

922
65 135
542 617
2 275
610 949

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA

284 139
126 448
410 587

295 596
272 113
567 709

Ställda säkerheter

327 232

315 188

1 245

46 529

Eventualförpliktelser

Not 25

Finansiella risker och policies

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 kredit
risker. 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 tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens
resultat som härrör från marknadsrisker.
SBC är genom sin verksamhet exponerad för kredit-, ränte- samt 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.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar koncernens räntenetto negativt. Hur snabbt en ränteförändring får genomslag i
räntenettot beror på de finansiella tillgångarna och de finansiella skuldernas
räntebindningstid.
De finansiella skulderna avser inteckningslån och byggnadskreditiv i
pågående projekt. Detta är väl inom ramen för koncernens placeringspolicy.
SBC använder sig inte av räntederivat för att förändra räntebindningstiden.

Kreditrisk
Koncernens finansiella transaktioner ger upphov till kreditrisker gentemot
finansiella motparter. Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust
om motparten inte fullgör sina förpliktelser. SBCs kreditrisk består främst av
kund- och reversfordringar, vilka är fördelade på ett stort antal motparter, samt
finansiella placeringar. Per den 31 december 2009 fanns inga väsentliga 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 betalningsförplikt
elser 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 lån. Enligt
gällande placeringspolicy ska refinansieringsrisken hanteras genom att teckna
långfristiga bindande kreditlöften. Koncernens likvida ställning framgår även
av förvaltningsberättelsen.
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Not 26 Transaktioner med närstående

Not 27

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
SBCs försäljning till dotterföretagen uppgick till 8 397 (6 871) tkr och omfattade administrativa tjänster samt hyresdebiteringar. Inköp från dotterföretag
uppgick till 4 867 (3 709) tkr, främst administrativa tjänster. 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 20.

Närståendetransaktioner med SBC ek för
SBC har sålt tjänster till SBC ek för på 2 064 (2 388) tkr. För 2009 avses enbart
administrativa tjänster. Några inköp har ej skett.
SBC Mark AB har sålt administrativa tjänster till SBC ek för, uppgående till
2 167 (2 000). Några inköp har ej skett. Samma debiteringprinciper som ovan
tillämpas.

Händelser efter balansdagen

Inga väsentligare händelser har inträffat utöver de beskrivna i förvaltnings
berättelsen.

Not 28

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.
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att aktieutdelningen
lägst ska motsvara 30 % av koncernens vinst efter skatt. Målet är ej uppfyllt
för räkenskapsåret 2009.

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.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2.2 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 4 mars 2010. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 23 mars 2010.

Stockholm den 4 mars 2009

Lennart Hedquist	Göran Andersson
Ordförande
Styrelseledamot

Marianne Flink
Styrelseledamot

Curt Källströmer
Styrelseledamot

Susanna Marcus
Styrelseledamot

Tomas Matsson
Styrelseledamot

Mats-Olof Ljungqvist
Styrelseledamot

Anna Ter-Boch	Helena Skåntorp
Styrelseledamot
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 mars
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
Till årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
Org nr 556576-7299
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) för år 2009. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29–60. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredo
visningslagen 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.
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 koncernredo
visningen 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 redovisnings
principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig
mot bolaget. vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger
oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
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.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för
koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 9 mars 2010
PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wennberg
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.
Till grund för styrningen av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), nedan kallat SBC eller Bolaget, ligger
aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, andra
tillämpliga lagar och regler samt bolagsordningen.
SBC är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige, och är ett ledande kunskaps- och tjänsteföretag inom bostadsrättsförvaltning. På årsstämman 2009 fattades beslut om en ny strategisk inriktning med ökat fokus på
att utveckla konsultverksamheten inom affärsområde Förvaltning genom avyttring av affärsområde Projektutveckling.
Under första halvåret 2010 bedöms större delen av projektutvecklingsverksamheten vara avyttrad. SBC är sedan den 2
november 2007 noterat på NGM Equity. Bolaget har tidigare
varit noterat på Aktietorget. Sista dagen för handel på Aktietorget var den 1 november 2007.
SBC tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)
sedan Bolaget noterades på Aktietorget den 27 februari 2006.
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. Under 2009 har SBC
inte avvikit från Koden med undantag avseende etikpolicy.
Arbete med framtagande av etikpolicy pågår.
Styrning, ledning och kontroll av SBC fördelas i enlighet
med aktiebolagslagen mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören.
Aktieägare
Aktieägare

Valberedning

Bolagsstämma

Ersättningsutskott

Styrelse

Extern revisor

Revisionsutskott

Verkställande
direktör
Affärsområde
Förvaltning

Koncernledning

Ledningsgrupp
Förvaltning

Affärsområde
1)
P
Projektutveckling
Ledningsgrupp
Projektutveckling1)

1) Merparten av affärsområde Projektutveckling har avyttrats under 2010.
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Denna bolagsstyrningsrapport är inte granskad av Bolagets
revisor.
Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i SBCs angelägenheter utövas
vid bolagsstämman, som är aktiebolagets högst beslutande
organ.
Årsstämma 2009
Årsstämma i SBC 2009 hölls måndagen den 23 mars 2009
i Stockholm. Protokoll från denna finns på www.sbc.se.
I huvudsak fattades följande beslut:
◗◗ Med hänsyn till Bolagets finansiella ställning beslutades, i
enlighet med styrelsens och den verkställande direktörens
förslag, att ingen utdelning skulle ges till aktieägarna.
◗◗ I enlighet med revisorernas tillstyrkan beviljade stämman
styrelseledamöterna och den verkställande direktören
ansvarsfrihet.
◗◗ Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Hedquist, Göran
Andersson, Marianne Flink, Curt Källströmer, Mats-Olof
Ljungqvist, Susanna Marcus och Tomas Matsson.
◗◗ Till styrelsens ordförande omvaldes Lennart Hedquist.
◗◗ Styrelsearvodet fram till nästa årsstämma fastställdes i
enlighet med valberedningens förslag (se sid 65).
◗◗ Det fattades beslut om att valberedning inför årsstämman
2009 utses enligt nedan beskrivet förfarande (se sid 63).
◗◗ Riktlinjer för bestämmande av ersättning till ledande
befattningshavare fastställdes (se sid 31).
◗◗ Till följd av den företrädesemission som föreslogs vid
stämman fattades beslut om att ändra aktiekapitalet i
bolagsordningen till att utgöra lägst 50 000 000 kronor
och högst 200 000 000 kronor.
◗◗ Det fattades enligt styrelsens förslag beslut att godkänna
företrädesemission av aktier innebärande i korthet att
Bolagets aktiekapital har ökat med 72 800 000 kronor
med en emissionslikvid om 100 000 000 kronor genom en
nyemission av 7 280 000 aktier. Emissionens teckningskurs fastställdes till 13,75 kronor.
◗◗ Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att avyttra dotterbolaget SBC Mark
AB på marknadsmässiga villkor.
Årsstämma 2010
Nästa årsstämma för aktieägarna i SBC hålls tisdagen den
23 mars 2010 kl 16:00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan
57 A, Stockholm. För ytterligare information om årsstämman
2010 se sid 71.

Bolagsstyrningsrapport

Valberedning
Vid årsstämman 2009 i SBC beslutades att valberedningen
inför årsstämman 2010 skall bestå av en gemensam representant för de två största aktieägarna SBC ek för och SBC
Stiftelseförvaltning AB. Därutöver beslutade årsstämman att
Bolagets styrelseordförande skall erhålla mandat att kontakta
de två, vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning
AB, största ägarna i Bolaget och be dem att utse en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning har utsetts
enligt mandat från nästa årsstämma. För det fall någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant skall aktie
ägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Avgörandet vilka som är de två
vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB
största aktieägarna baseras på de kända röstetalen den
31 augusti 2009. Om under valberedningens mandatperiod
någon av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen
inte längre tillhör de till röstetalet största aktieägarna skall
ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande. Därvid skall den eller de aktieägare som tillkommit bland de till röstetalet största aktieägarna äga utse representanter. Inga förändringar skall dock ske i valberedningens
sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast
marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.
Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny
representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den
aktieägare som utsåg ledamoten äga rätt att utse en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning skall
offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett.
SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB har inför Bolagets årsstämma 2010 tillsammans utsett Göran Olsson som
representant till valberedningen.
Efter att Bolagets styrelseordförande under hösten 2009
låtit kontakta de två vid sidan av SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB största ägarna i Bolaget har Tomas Ramsälv,
representant för Odin Fonder, utsetts till ledamot i valberedningen och AktieAnsvar avstått från sin rätt att utse en ledamot. Den därefter största aktieägaren den 31 augusti 2009,
Länsförsäkringar Fastighetsfond, utsåg Eva Gottfridsdotter
Nilsson som ledamot i valberedningen. Då Länsförsäkringars
Fastighetsfond i november 2009 sålde sitt aktieinnehav i SBC
har den aktieägare som den 30 november 2009 var den efter
SBC ek för, SBC Stiftelseförvaltning AB, Odin Fonder och

AktieAnsvar största ägaren, Plus Q AB, utsett Johan Nordenson som ledamot i valberedningen. SBCs valberedning inför
årsstämman 2010 består således av:
◗◗
◗◗
◗◗
◗◗

Lennart Hedquist, Bolagets styrelseordförande
Göran Olsson, SBC ek för och SBC Stiftelseförvaltning AB
Tomas Ramsälv, Odin Fonder
Johan Nordenson, Plus Q AB

Ordförande i valberedningen är Göran Olsson. En redogör
else för hur valberedningen har bedrivit sitt arbete inför årsstämman 2010 finns på www.sbc.se.
Styrelse
Enligt aktiebolagslagen svarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter samt
skall fortlöpande bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation. Styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse såsom affärsplan med lönsamhetsmål, budget, delårsrapporter och årsredovisning, förvärv eller försäljning av företag, förvärv eller försäljning av fastighet av väsentlig betydelse, fastställande av väsentliga policy, struktur för intern
kontroll samt väsentliga organisatoriska förändringar.
Styrelsens arbetsordning och skriftliga instruktioner
SBCs styrelse fastställer årligen en arbetsordning samt skrift
liga instruktioner om finansiell rapportering och arbetsfördelning mellan styrelse och verkställande direktör.
Arbetsordningen reglerar styrelsens åligganden,
ansvarsfördelningen inom styrelsen, lägst antal styrelsesammanträden per år, plats för styrelsesammanträden, kallelse till
och handlingar inför styrelsesammanträden samt upprättande av styrelseprotokoll.
De skriftliga instruktionerna reglerar det rapporteringssystem som finns för att styrelsen fortlöpande skall kunna
bedöma Bolagets och koncernens ekonomiska situation samt
arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör.
Styrelseordföranden
SBCs styrelseordförande har under 2009, förutom att han
har lett styrelsearbetet, sett till att styrelsens arbete är väl
organiserat, har bedrivits effektivt och att styrelsen har fullgjort sina åligganden. Styrelseordföranden har fortlöpande
följt koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med verkställande direktören. Vidare har Styrelseord
föranden ansvarat för att styrelsens arbete har utvärderats
och att Bolagets valberedning har informerats om resultatet
av utvärderingen.
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Styrelsens ledamöter
SBCs 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.
Årsstämman 2009 utsåg Lennart Hedquist till styrelse
ordförande och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Tomas Matsson till vice styrelseord
förande. Vid styrelsesammanträdet den 4 november 2009
utsågs Mats-Olof Ljungkvist till vice styrelseordföranden vid
sidan av Tomas Matsson. Styrelsens ledamöter presenteras
närmare på sid 68.
Samtliga ledamöter i styrelsen är oberoende i förhållande
till Bolaget och bolagsledningen. Lennart Hedquist och
Göran Andersson är styrelseledamöter i SBC ek för och därmed beroende av Bolagets större ägare.
Styrelsens arbete under 2009
Styrelsen har under 2009 haft 20 sammanträden, varav två
per capsulam och ett telefonsammanträde. På årsstämman
2009 fattades beslut om en ny strategisk inriktning med ökat
fokus på att utveckla konsultverksamheten inom affärsområde Förvaltning. Stämman gav styrelsen mandat att avyttra
affärsområde Projektutveckling i syfte att minska Bolagets
skuldsättning och riskexponering. Till följd av detta beslut har
ett frekvent styrelsearbete krävts under 2009.
Viktiga ärenden som har behandlats av styrelsen under
2009 är, förutom godkännande av årsredovisning och delårsrapporter samt fastställande av affärsplan med därtill hörande budget, följande frågor:
◗◗ Företrädesemission, genomförd under våren 2009,
◗◗ Varsel om uppsägningar, genomförda under våren 2009,
◗◗ Avyttring av affärsområde Projektutveckling och därtill
enskilda byggrätter,
◗◗ Finansieringsfrågor,

◗◗ Värderingsfrågor,
◗◗ Uppföljning av projektet Eolshäll,
◗◗ Det pågående förändringsarbetet inom affärsområdet
Förvaltning, vilket genomförs för att nå ökad tillväxt och
förbättrad lönsamhet.
SBCs bolagsjurist Sara Isaksson är styrelsens sekreterare.
Utskott i styrelsen
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättnings
utskott. Utskottens möten protokollförs och styrelsen delges
protokollen.
Revisionsutskott
Revisionsutskottets uppgift är att inför styrelsesammanträden
bereda frågor avseende Bolagets redovisning och interna
kontroll, riskhantering, finansiell information, revisorsval och
arvode samt extern revision.
Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 23 mars
2009 omvaldes Curt Källströmer till revisionsutskottets ord
förande samt Marianne Flink och Mats-Olof Ljungqvist till
utskottets övriga ledamöter. Under 2009 har revisionsutskottet haft sju sammanträden. Vid dessa har förutom årsredovisning, delårsrapporter och emissionsprospekt, Bolagets redovisningsprinciper och värderingsfrågor samt koncerneffekter
och proformajusteringar med anledning av avyttringen av
affärsområde Projektutveckling bland annat behandlats.
Samtliga ledamöter samt arbetstagarledamoten har deltagit
vid alla sammanträden. Verkställande direktören och CFO har
deltagit i mötena som adjungerande. Därutöver har Bolagets
styrelseordförande varit närvarande vid flertalet möten.
Utskottet har under året haft nära kontakt med Bolagets
revisor som även har deltagit vid utskottets samtliga möten.
Utskottet har utvärderat revisorns arbete.
SBCs bolagsjurist Sara Isaksson är revisionsutskottets
sekreterare.

Styrelseledamot

Närvaro vid möten

Utskottsarbete

Arvode

Lennart Hedquist, ordförande

20/20

Ersättningsutskott under årets tio första månader

262 500 kr

Tomas Matsson, vice ordförande

20/20

Ersättningsutskott under årets tio första månader

157 500 kr

Mats-Olof Ljungkvist, vice ordförande
från och med den 4 november 2009

19/20

Revisionsutskott samt ersättningsutskott under
årets två sista månader

182 500 kr

Göran Andersson, ledamot

18/20

Marianne Flink, ledamot

19/20

Revisionsutskott

155 000 kr

Curt Källströmer, ledamot

20/20

Revisionsutskott

155 000 kr

Susanna Marcus, ledamot

20/20

Ersättningsutskott under årets två sista månader

142 500 kr

Anna Ter-Borch, arbetstagarledamot

20/20

Ingen

Kerstin Hamnholm, arbetstagarsuppleant

17/20

Ingen
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Ersättningsutskott
Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen föreslå
ersättning till verkställande direktör samt ta ställning till den
verkställande direktörens förslag till ersättning till övrig företagsledning. Ersättningsutskottet är beredande organ för
övriga eventuella incitamentsprogram inom Bolaget och dess
dotterbolag.
Vid det konstituerande styrelsesammanträdet den
23 mars 2009 omvaldes styrelsens ordförande Lennart
Hedquist och styrelsens vice ordförande Tomas Matsson till
ledamöter i ersättningsutskottet. Vid styrelsesammanträdet
den 4 november 2009 nyvaldes Mats-Olof Ljungkvist och
Susanna Marcus till ledamöter i ersättningsutskottet och
ersatte därmed Lennart Hedquist och Tomas Matsson. Under
2009 har ersättningsutskottet haft 4 sammanträden där
bland annat rörlig lönemodell 2009 samt ersättning till VD
och CFO under 2009 har behandlats. Samtliga ledamöter
och som regel även arbetstagarledamoten har deltagit vid
alla sammanträden.
SBCs HR-chef Karin Jacobson är sedan november 2009
ersättningsutskottets sekreterare.
Styrelsearvode
Styrelsens arvode beslutas av årsstämman. Vid årsstämman i
SBC 2009 beslutades att ett sammanlagt styrelsearvode om
1 060 000 kr skall fördelas med 250 000 kr till ordföranden,
med 160 000 kr till vice ordföranden och med 130 000 kr till
var och en av de övriga ledamöterna. Till den ledamot som
deltar i utskott skall utgå ett arvode om 25 000 kr per deltagande ledamot. Till anställda inom koncernen utgår inga
styrelsearvoden.
Verkställande direktör och koncernledning
Verkställande direktören har till uppgift att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget. I styrelsens skriftliga instruktioner fastställs arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör. Helena Skåntorp har varit verkställande direktör för SBC sedan januari 2007. Hon har ej några aktieinnehav eller delägarskap i företag som Bolaget har betydande
affärsförbindelser med. Helena Skåntorp avgår i samband
med årsstämman 2010 då Niklas Knight tillträder som ny
verkställande direktör. Niklas Knight har sedan december
2008 varit chef för affärsområde Förvaltning. Han har ej
några aktieinnehav eller delägarskap i företag som Bolaget
har betydande affärsförbindelser med.
Koncernledningen för SBC har under 2009 bestått av sex
personer; verkställande direktör Helena Skåntorp, CFO och tf
verkställande direktör för dotterbolaget SBC Mark AB Leif

Carlsson, chef för affärsområde Förvaltning Niklas Knight,
biträdande chef för affärsområde Förvaltning och biträdande
CFO Karin Iversen (del av koncernledningen sedan maj
2009), HR-chef Karin Jacobson och bolagsjurist Sara Isaksson. Som ett led i att undvika dubbla ledningsfunktioner vid
renodlingen mot förvaltningstjänster avgår VD och CFO från
sina befattningar i samband med årsstämman och lämnar
bolaget under första halvåret 2010. Tillträdande verkstäl
lande direktör Niklas Knight har i mars 2010 av styrelsen fått i
uppdrag att utse en ny koncernledning. Koncernledningen
sammanträder vanligtvis varannan vecka. För närmare
presentation av 2009 års koncernledning se sid 69.
SBCs ledning har under 2009 stått inför stora utmaningar
med anledning av Bolagets finansiella ställning och förändringsarbetet inom affärsområdet Förvaltning. Styrelsens
mandat från årsstämman 2009 har i allt väsentligt präglat
ledningens arbete. Ledningen har ansvarat för beredning och
genomförande av aktuella frågeställningar avseende renodling av SBCs verksamhet och avyttringar.
Ersättning till ledning
För information om lön och andra ersättningar till verkställande direktör och den övriga koncernledningen se not 6, sid 52.
Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön
och annan ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman i 2010 finns på sid 32 samt 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.
Vid SBCs årsstämma 2008 utsågs Pricewaterhouse
Coopers, nedan kallad PwC, till revisor för tiden intill årsstämman 2012. Huvudansvarig revisor är sedan dess den
auktoriserade revisorn Lars Wennberg, som under 2009 även
var huvudansvarig revisor i IFS, Know-IT, Effnet, Riksbyggen,
SvD och Aftonbladet.
PwC genomför revision i samtliga bolag inom SBC-
koncernen. Revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision av årsbokslut sker i januari–februari
och en delårsrapport under räkenskapsåret är föremål för
översiktlig granskning. Under 2009 granskade revisorn översiktligt Bolagets delårsrapport för tredje kvartalet. SBC har
utöver revisionsuppdraget anlitat PwC för rådgivning och
löpande projektstöd avseende avyttringen av affärsområde
Projektutveckling, konsultationer inom skatteområdet och
redovisningsfrågor samt för utredning i samband med större
projekt, bland annat en intern kontroll granskning av det
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nystartade ekonomicentret i Sundsvall. Innan uppdrag
gällande icke revisionsnära tjänster har antagits har frågan
avseende revisors oberoende ställning prövats. För information om arvode till PwC se not 5, sid 52.
Revisorn deltar vid minst två styrelsemöten per år. Under
2009 deltog Lars Wennberg, PwC, vid sammanträdet i samband med bokslutskommunikén, vid mötet inför årsstämman
och vid sammanträdet i samband med delårsrapporten för
tredje kvartalet.
Intern kontroll
Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen och i Koden, vilka innehåller krav på årlig extern
informationsgivning om hur den interna kontrollen avseende
den finansiella rapporteringen är organiserad.
Styrelsen ska fortlöpande hålla sig informerad om och
utvärdera det interna kontrollsystemet. Den interna kontrollmiljön påverkas av styrelsen, bolagsledningen och annan personal, och 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 följer COSO:s1) ramverk för intern kontroll. Detta
innebär att den interna kontrollen utgörs av beståndsdelarna
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information
och kommunikation samt uppföljning.
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, med
arbetarnas kompetens samt bolagets policy, riktlinjer och
rutiner.
Ramverken som omger SBCs styrelse utgörs, förutom av
relevant lagstiftning, av ägarnas intentioner och Koden. Den
formella beslutsordningen i koncernen utgår från den
ansvarsfördelning mellan styrelse och verkställande direk
tören som styrelsen årligen fastställer i sina skriftliga instruktioner. Styrelsen har utformat en arbetsordning för sitt arbete. Verkställande direktören har möjlighet att delegera ett
begränsat beslutsfattande till övriga ledande befattnings
havare. Det regelverk avseende ansvar och befogenhet som
implementerades 2008 har utvecklats vidare under 2009. En
begränsad krets har firmateckningsrätt.

SBCs värderingar finns samlade i ett dokument kallat
Kompassen. För att Bolagets medarbetare skall uppmärksamma och leva upp till dessa värderingar finns det en rad
policies, såsom exempelvis personalpolicy, IT-policy, placeringspolicy och informationspolicy. Dessa är samlade i ett
regelverk benämnt Kartan. Samtliga policy revideras årligen
och fastställs av koncernledningen eller styrelsen.
SBCs ekonomiprocess finns dokumenterad i en ekonomihandbok.
Styrelsen fastställer årligen en flerårig affärsplan med en
därtill hörande årlig budget. Under räkenskapsåret upprättas
kvartalsvisa prognoser. Likviditetsprognoser upprättas löpande avseende den kommande tolv-månadersperioden. Affärsplanen innehåller koncernens mål, såväl finansiella som ickefinansiella, samt aktiviteter för att uppnå dessa.
Koncernen har sedan 2006 en krishanteringsplan. Planen
revideras årligen. Vid kris fungerar koncernledningen som
krisledningsgrupp.
SBC arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling av
Bolagets medarbetare. Personalutvecklingssamtal ska
genomföras årligen med samtliga medarbetare och dokumenteras.
Riskbedömning
All affärsverksamhet är förenad med ett visst mått av risk
tagande. 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.
SBCs styrelse bedömer kontinuerligt Bolagets riskhantering. I detta arbete ingår att bedöma vilka förebyggande
åtgärder som skall vidtas för att minska Bolagets risker, vilket
bland annat innebär att tillse att Bolaget är tillbörligt försäkrat och att Bolaget har erforderliga policies och riktlinjer.
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott, vars uppgift
bland annat är att bereda frågor avseende riskhantering.
Verksamhetsåret 2009 var ett historiskt år då fundamentala
förändringar inleddes i SBC med två huvudaktiviteter;
avyttring av Projektutvecklingsverksamheten samt fokusering
på förvaltningsverksamheten. Revisionsutskottet har speciellt
fokuserat på de finansiella och redovisningsmässiga konsekvenserna samt eventuella risker till följd av dessa aktiviteter.
Utskottet har som målsättning att minst en gång om året
utvärdera SBCs risker vad gäller den finansiella rapporter
ingen. Som ett led i riskhanteringen genomlyser ledningen,
tillsammans med de externa revisorerna, de poster i resultatoch balansräkningen där risken för väsentliga fel är förhöjd.

1) C
 ommitte of Sponsoring Organizations of the 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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Ledningen genomförde under 2008 en djupare genomlysning och har under 2009 gjort bedömningen att dessa risker
i allt väsentligt är desamma för 2009. Nedan anges de risker i
den finansiella rapporteringen som har identifierats.
SBC hanterar Bolagets förvaltningskunders likvida medel,
vilket innebär finansiella risker. Intäkterna från redovisningsmedel kan påverkas negativt beroende på förändringar i
marknadsräntan och förändringar i värdet på de i placeringspolicyn tillåtna tillgångsslagen, vilket kan medföra negativa
konsekvenser för Bolagets resultat. 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. För att minska
personberoendet av hanteringen och redovisningen av redovisningsmedel har processen och redovisningsprinciperna
dokumenterats. Bolaget har tecknat en förmögenhetsbrottsförsäkring.
Att bedriva bostadsprojektsverksamhet med stora
åtaganden innehåller ett flertal riskmoment. Exempelvis om
bolaget som bedriver verksamheten ej har en genomarbetad
process för kvalitet och leverans, där det tydligt framgår vem
som gör vad, när och hur. Vidare utgör en kalkyl ett viktigt
styrdokument för projektets bedrivande. Prognosarbetet, det
vill säga utfört arbete i relation till kvarvarande arbete, måste
löpande avstämmas. Felaktiga prognoser kan också leda till
felaktiga beslut.
De senaste två verksamhetsåren har medfört betydande
underskott i verksamheten. Till följd av detta har en skattefordran uppkommit. SBCs bedömning är att underskotts
avdragen kommer att kunna utnyttjas i den kvarvarande
verksamheten under en närliggande framtid. Avdragsmöjligheter mot framtida vinster baseras på nu gällande skattelagstiftning.
Kontrollaktiviteter
Kontrollåtgärder behövs för att förebygga, upptäcka och
korrigera fel och avvikelser.
SBCs ekonomifunktion sammanställer månatliga finansiella rapporter där resultat och kassaflöde för den gångna
perioden redovisas segmentsvis samt på koncernnivå.
Avvikelser mot budget och prognos analyseras och kommenteras. Dokumenterade processer finns för framtagande av
underlag till finansiella rapporter.

Information och kommunikation
SBC har 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 noterings
avtalet med NGM. Bolaget ger marknaden fortlöpande
information om koncernens finansiella ställning. Informationen lämnas i form av delårsrapporter och årsredovisning.
Vidare utges pressmeddelanden om nyheter och händelser
som bedöms vara kurspåverkande. Samtlig finansiell information och övriga pressmeddelanden publiceras via NG
News bland annat till mottagare inom finans- och dagspress,
nyhetsbyråer, analytiker samt på Bolagets hemsida.
Relevant information till SBCs medarbetare distribueras
via Bolagets intranät, vilket är tillgängligt för Bolagets samt
liga anställda. Intern spridning av kurspåverkande information sker först efter att SBC har publicerat motsvarande information till aktiemarknaden. Vidare ansvarar varje chef för att
förmedla sina medarbetare sådan information som skall
spridas i organisationen. Andra viktiga kommunikations
kanaler utgörs främst av regelbundna koncernlednings
möten, möten för affärsområdenas ledningsgrupper, chefskonferenser samt den årliga medarbetarkonferensen.
Uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen av samtliga resultat
enheter, segment och på koncernnivå. Uppföljning sker
vanligen mot budget och senaste prognos. Prognos upprättas tre gånger om året. Resultatet analyseras av såväl
ekonomifunktionen som resultatansvarig person. Avvikelseanalyser upprättas. CFO rapporterar till VD, som månadsvis
till styrelsen lämnar finansiella rapporter för koncernen och
segmenten. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som företagsledningen lämnar. Revisionsutskottet
bereder frågor bland annat avseende Bolagets redovisning
och finansiella information.
VD redovisar kvartalsvis för styrelsen uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. För att öka möjligheten
till analys och uppföljning använder samtliga medarbetare ett
tidredovisningssystem. Detta innebär att Bolaget kan mäta
debiteringsgrad samt lönsamhet per kund, vilket skapar
ytterligare styrning av verksamheten.
Bolaget har valt att inte ha en särskild internrevision. 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.

SBC årsredovisning 2009

67

Styrelse

Styrelse

Lennart Hedquist

Anna Ter-Borch

Tomas Matsson

Kerstin Hamnholm

Styrelse
Lennart Hedquist
Född 1943
Ordförande i styrelsen sedan 1999
Fil mag
Tidigare utbildningschef Pharmacia AB
Tidigare kommunalråd
Riksdagsledamot sedan 1991
Ordförande i skatteutskottet sedan 2006
Styrelseordförande i SBC ek för
Aktieinnehav i SBC: 30 000
Göran Andersson
Född 1939
Ledamot i styrelsen sedan 1999, har förklarat
att han inte står till förfogande för omval vid
årsstämman 2010
Byggnadsingenjör
Tidigare VD för Kullenberg och Entreprenadbyggen AB
Tidigare Regionchef i SIAB Syd
Tidigare Regionchef i NCC Bostad
Styrelseledamot i SBC ek för
Aktieinnehav i SBC: 2 640
Marianne Flink
Född 1955
Ledamot i styrelsen sedan 2008
Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm
Tidigare VD för Standard & Poors AB
verksamhet i Norden och Baltikum
Tidigare auktoriserad revisor vid PricewaterhouseCoopers
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Göran Andersson

Marianne Flink

Susanna Marcus

Mats-Olof Ljungkvist och Curt Källströmer

Styrelseledamot i Charity Rating ideell förening
Medlem i styrelsen för EMC (Executive
Management Committee) i EFFAS (European
Federation of Financial Societies)
Aktieinnehav i SBC: 1 200
Curt Källströmer
Född 1941
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Bankdirektör
Tidigare vVD Svenska Handelsbanken och
chef för regionbanken i Mellansverige
Styrelseledamot i Holmen AB, Stockholms
mässan AB, Mässfastigheter i Stockholm AB,
Wåhlin Fastigheter AB, Handelsbanken
International, AB Skrindan samt styrelse
ordförande i Handelshögskolan i Umeå
Aktieinnehav i SBC: 5 240
Mats-Olof Ljungkvist
Född 1951
Ledamot i styrelsen sedan 2008
Civilekonom från Handelshögskolan i
Stockholm
Senior Advisor inom Atos Consulting AB
Tidigare CFO i D Carnegie & Co
Tidigare VD i Aragon Holding AB och Aragon
Fondkommission AB
Styrelseledamot i bland annat de börsnoterade
bolagen HL Display AB och Biovitrum AB
Aktieinnehav i SBC: 0

Susanna Marcus
Född 1965
Ledamot i styrelsen sedan 2007, har förklarat
att hon inte står till förfogande för omval vid
årsstämman 2010
VD för John Bauer Organization
Tidigare VD för Poolia Sverige AB
Tidigare VD för ICL Sverige AB
Aktieinnehav i SBC: 528
Tomas Matsson
Född 1940
Ledamot i styrelsen sedan 2004
Advokat vid egen advokatfirma
Tidigare advokat vid advokatfirman Lindahl
Diverse styrelseuppdrag, bland annat styrelseordförande i Conpharm AB, Miris Holding AB
och Olle Olsson Holding AB
Aktieinnehav i SBC: 10 000 genom Advokat
firman Tomas Matsson AB:s pensionsstiftelse
Anna Ter-Borch
Född 1946
Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 1999
Utsedd av Unionen
Aktieinnehav: 400
Kerstin Hamnholm
Född 1954
Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2006
Utsedd av Unionen
Aktieinnehav: 400

Ledande befattningshavare

Ledande befattningshavare

Helena Skåntorp

Niklas Knight

Karin Iversen

Leif Carlsson

Karin Jacobson

Sara Isaksson

Koncernledning
Helena Skåntorp
Född 1960
VD och koncernchef sedan januari 2007,
avgår som VD i samband med årsstämman
och lämnar SBC under första halvåret 2010
Civilekonom
Tidigare koncernchef Jarowskij
Tidigare CFO Arla
Tidigare auktoriserad revisor Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
Styrelseledamot i ÅF AB och Mekonomen AB
Aktier i SBC: 500
Konvertibler i SBC: 10 000

Leif Carlsson
Född 1957
CFO sedan mars 2008 och Tf VD SBC Mark
sedan april 2008, avgår som CFO och
Tf VD SBC Mark i samband med årsstämman
och lämnar SBC under första halvåret 2010.
Civilekonom
Aktier i SBC: 500
Konvertibler i SBC: 10 000

Niklas Knight
Född 1967

Karin Jacobson
Född 1960

Chef för affärsområde Förvaltning sedan
december 2008. Tillträder som VD och
Koncernchef i samband med årsstämman
2010.
Systemvetare
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

HR-chef sedan oktober 2008
Fil kand i beteendevetenskap
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Karin Iversen
Född 1965
Biträdande CFO och Biträdande Chef för
affärsområde Förvaltning sedan augusti 2008.
Tillträder som CFO i samband med årsstämman
2010.
Civilekonom
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Sara Isaksson
Född 1978
Bolagsjurist och styrelsens sekreterare sedan
augusti 2005
Jur kand
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 3 000
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Ledningsgrupp affärsområde Förvaltning

Ledningsgrupp affärsområde Förvaltning

Niklas Knight

Ulrika Blomqvist

Helena Klåvus

Karin Iversen

Anders Österlund

Karin Jacobson

Annika Wahlstedt Wikström

Bengt Eric Herrman

AFFÄRSOMRÅDESLEDNING
Niklas Knight
Född 1967

Helena Klåvus
Född 1967

Karin Jacobson
Född 1960

Chef för affärsområde Förvaltning
sedan december 2008. Tillträder som
VD och Koncernchef i samband
med årsstämman 2010.
Systemvetare
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Konsultchef Ekonomisk Förvaltning sedan
februari 2009. Verksam inom SBC sedan
mars 1997.
Högskoleekonom
Aktier i SBC: 240
Konvertibler i SBC: 500

HR-chef sedan oktober 2008.
Fil kand i beteendevetenskap
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Karin Iversen
Född 1965
Biträdande CFO och Biträdande Chef för
affärsområde Förvaltning sedan augusti 2008.
Tillträder som CFO i samband med årsstämman
2010.
Civilekonom
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Annika Wahlstedt Wikström
Född 1971
Anders Österlund
Född 1950
Konsultchef Teknik sedan juni 2008.
Byggnadsingenjör
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Ulrika Blomqvist
Född 1964
Konsultchef Juridik sedan november 2008.
Jur kand
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0
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Sälj- och marknadschef sedan januari 2010.
Verksam inom SBC sedan december 2008.
Civilekonom
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 0

Bengt Eric Herrman
Född 1949
Utvecklingschef sedan januari 2008.
Högskoleekonom (fil kand)
Aktier i SBC: 0
Konvertibler i SBC: 2 000

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna
Årsstämma 2010
Årsstämma 2010 för aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) hålls tisdagen den 23 mars 2010 kl. 16.00
i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie
boken onsdagen den 17 mars 2010,
 els anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges
d
BostadsrättsCentrum AB, 111 83 Stockholm eller per e-post
till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges Bostadsrätts
Centrums hemsida www.sbc.se senast onsdagen den
17 mars 2010.
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 ett
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 onsdagen den 17 mars 2010. Fullmakts
formulär finns att hämta på bolagets hemsida www.sbc.se.

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 Euroclear Sweden AB onsdagen den 17 mars 2010.
Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvalt
aren om detta.
Kallelsen till SBC Sveriges BostadsrättsCentrums årsstämma
2010 finns i sin helhet på bolagets hemsida www.sbc.se.
Utdelning
Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum föreslår, mot
bakgrund av bolagets finansiella ställning, att det inte lämnas
någon utdelning till aktieägarna.
Finansiell information 2010
Första kvartalet:
Andra kvartalet:
Tredje kvartalet:
Fjärde kvartalet och årsbokslut:
Årsredovisning:

29 april 2010
13 juli 2010
27 oktober 2010
februari 2011
mars 2011

Delårsrapporter och årsredovisning kan hämtas på
SBC Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se
eller beställas per telefon 0771-722 722 eller per post till
SBC Sveriges BostadsrättsCenrum AB, Box 1353,
111 83 Stockholm (märk kuvertet med beställning av
årsredovisning).
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Adresser

Adresser
Stockholm (Huvudkontor)
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm
Besöksadress: Vasagatan 7
Tel: 08-775 72 00
Fax: 08-775 72 99
E-post: stockholm@sbc.se

Uppsala
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1852
751 48 Uppsala
Besöksadress: Hamnesplanaden 3, 1 tr
Tel: 018-65 64 70
Fax: 018-65 64 71
E-post: uppsala@sbc.se

Göteborg
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 2503
403 17 Göteborg
Besökadress: Kungsgatan 20
Tel: 031-745 46 00
Fax: 031-745 46 40
E-post: goteborg@sbc.se

Västerås
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 53
721 04 Västerås
Besöksadress: Sigurdsgatan 21, 9 tr
Tel: 021-38 25 00
Fax: 021-38 25 20
E-post: vasteras@sbc.se

Malmö
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 4225
203 13 Malmö
Besöksadress: Djäknegatan 2
Tel: 040-622 67 70
Fax: 040-622 67 90
E-post: malmo@sbc.se

Kundtjänst
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Tel: 0771-722 722 (0771 – SBC SBC)
Telefontider: vardagar 07.00–21.00
Fax: 060-600 80 98
E-post: kundtjanst@sbc.se

Sundsvall
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 226
851 04 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 5
Tel: 060-600 80 00
Fax: 060-600 80 98
E-post: sundsvall@sbc.se

SBC Ekonomiservice
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 5
851 02 Sundsvall
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