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VD har ordet

Trots en turbulent omvärld så fortsätter
SSSB att – med allt uthyrt, välskötta
fastigheter och nöjda kunder – redovisa
ett resultat på förväntad nivå. Det är
tillfredsställande och viktigt för oss att
kunna visa att SSSB är en kompetent
och långsiktig aktör som uppnår sina
mål.

SSSB har en målsättning att bygga 2 000 nya studentbostäder fram till 2020. Under året 2012 startade vi
produktionen av sammantaget 105 nya bostäder. Dessa
kommer att vara klara för inflyttning under 2013. Under
de kommande åren planerar SSSB att i första hand bygga
och förtäta på egen mark eller befintlig tomträtt. Utöver
de planerade förtätningarna, har vi ansökt hos Stockholm
stad om markanvisningar, bland annat utmed Valhallavägen. Marktilldelning, effektiva planprocesser, mer flexibla
byggregler, effektiva upphandlingar och standardiserade
byggmetoder är viktiga förutsättningar för att vi ska klara av
att nå vårt mål för nyproduktionen. Med små marginaler och
en omvärld som präglas av finansiell oro, förutsätts SSSB
vara en kompetent byggherre.
Ett långsiktigt kundvårdsarbete
Våra kunder förväntar sig att vi ligger i framkant. De flyttar
oftare än andra hyresgäster och det ställer särskilda krav på
vår verksamhet i olika avseenden. Det gör att vi varje år har
en stor andel nya kunder att övertyga om att SSSB är en
pålitlig och ansvarstagande hyresvärd.

Stor brist på studentbostäder innebär fortsatt satsning
på nyproduktion
Stockholm har ca 80 000 studenter och 12 000 studentbostäder. Regionplanekontoret inom Stockholms läns landsting, har tidigare slagit fast att bristen på studentbostäder
i länet uppgår till minst 7 000 studentbostäder. I slutet av
detta år står ca 22 000 personer i vår kö.

Under våren kom resultatet i den årliga kundenkäten. SSSB
som hyresvärd, fick betyget 4,0 på en femgradig skala.
Det innebar att företaget lyckades ligga kvar på den höga
nivå som uppnåddes 2011. Det ligger ett omfattande och
målinriktat vardagsslit bakom framgången. Hela företaget
är involverat i kundvårdsarbetet och det genomsyrar vår
verksamhet.

Nyproduktionen av studentbostäder har de senaste åren
i stort sett stått stilla både inom länet och i resten av
landet. Det är inte tillräckligt lönsamt eller kanske rentav
en förlustaffär att bygga nya studentbostäder. Den nästintill
obefintliga nyproduktionen av studentbostäder drabbar inte
bara Stockholm, den drabbar tillväxten i alla storstadsregioner i landet och är därmed en riksangelägenhet. Regeringen
har under året insett detta och tillsatt diverse utredningar i
syfte att få fart på byggandet. Som landets största studentbostadsaktör har SSSB följt och fortsätter följa detta arbete
med största intresse. Vi har även deltagit i debatten med
inlägg i tidningar och sociala medier.

Kundvårdsarbetet är långsiktigt och spänner över flera
år. Samtidigt omsätts kunderna i hög hastighet och detta
ställer extra stora krav på vår lyhördhet. Målsättningen i den
årliga kundmätningen hjälper oss att hålla kursen och ständigt utmana oss själva i vårt interna arbete. Jag är mycket
stolt över resultatet 4,0. SSSB har därmed visat att vi kan
upprätthålla det höga resultatet från förra året. Framöver vill
vi bli ännu bättre.

Nyproduktionsprojekt riskerar att drabbas av höga kostnader
längs hela vägen – från tidigt skede till färdig fastighet.
Byggregler, den demokratiska processens utdragna och
oförutsägbara förlopp och kommunala särkrav är exempel
på fördyrande faktorer.
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Förvaltningsberättelse

För Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB – Organisationsnummer 802003-2887
Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder avger följande berättelse för
2012 års verksamhet.

STYRELSE

REVISORER

Styrelsen utses av Stockholms Studentkårers Centralorganisations (SSCO:s) Studentråd, varav en ledamot på förslag
av Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF) och en
ledamot på förslag av SSSB:s personalorganisationer.

Stiftelsen revideras av tre revisorer. SSCO utser två ordinarie
revisorer och två suppleanter, varav en revisor ska vara auktoriserad. Stockholms stad utser en ordinarie revisor.
År 2012

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året.
År 2012
Ordinarie
Leif Garph, ordförande
Martin Grysell, förste vice ordförande
Martin Sahlin 2), vice ordförande
Lina Glans 1), vice ordförande
Göran Westberg, vice ordförande
Sanna Feldell
Lotta Wiklund Hedin
Teo Strömdahl Östberg
Lina Glans 2)
Joe Martarian 3)
Bo Malmberg 5)
Oscar Lavelid 1)

Suppleanter
Gustav Kihlberg
Robin Norström
Martin Sahlin 1)
Emilia Wikström Melin 2)
Vakant 2)

Suppleanter
Ingrid Lindegren
Frej Naimi-Akbar

År 2013
Ordinarie
Ingrid Lindegren
Jens Andersson
Christoffer Carlander 6)

Suppleanter
Erik Albenius
Vakant

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Chris Österlund

LEDNINGSGRUPP

År 2013
Ordinarie
Leif Garph, ordförande
Martin Grysell, förste vice ordförande
Martin Sahlin, vice ordförande
Göran Westberg, vice ordförande
Oscar Lavelid
Emelie Eduard 4)
Emilia Wikström Melin
Teo Strömdahl Östberg
Lina Glans
Bo Malmberg 5)

Ordinarie
Robert Holm
Jens Andersson
Christoffer Carlander 6)

Chris Österlund, vd
Anders Cronqvist, informationschef
Michael Ingre, tf nybyggnadschef
Leif Skoglund, tf teknisk chef
Karin Strömberg Ekström, boservicechef
Bo Årman, ekonomichef

Suppleanter
Emilia Wikström Melin
Robin Norström
Lotta Wiklund Hedin
Vakant3)

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

t o m 2012-06-30. 2) fr o m 2012-07-01. 3) t o m 2013-03-22 på förslag av personalorganisationerna.
fr o m 2013-03-23 på förslag av personalorganisationerna. 5) på förslag av Stockholms Studenthyresgästers Förening.
6)
på förslag av Stockholms stad, stadsbyggnadsnämnden.
1)
4)
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Förvaltningsberättelse

ÄNDAMÅL

EKONOMISKT UTFALL

Ändamålsparagrafen i SSSB:s stadgar lyder:

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 10 388 kSEK
(10 478). Omsättningen ökade till 359 938 kSEK (352 758).
Driftnettot uppgår till 118 656 kSEK (115 053). Avskrivningar gjordes till ett sammanlagt belopp av 39 046 kSEK
(39 000). Räntekostnader och liknande resultatposter ökade
till 36 285 kSEK (34 489).

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

INVESTERINGAR
Årets bruttoinvesteringar uppgick till 73 967 kSEK (32 306).
Nybyggnationen tog 57 307 kSEK i anspråk och 16 514 kSEK
avsåg fastighetsinvesteringar i värdehöjande åtgärder i vid
årets ingång befintliga fastigheter. Investeringarna i inventarier summerade till 147 kSEK (995).

Stiftelsen har även att på andra sätt lösa bostadsproblem
för dem som enligt ovan äger rätt att bebo stiftelsens bostäder samt verka för en kulturell och kamratlig samvaro inom
stiftelsens bostadsbestånd.”
SSSB uppfyller sitt ändamål genom att tillhandahålla bostäder för studenter som är medlemmar i en SSCO-ansluten
elev- eller studentkår. SSSB hyr ut cirka 7 800 bostäder
varav 7 700 tillhör egna beståndet och 100 bostäder är
inhyrda.

INTÄKTER
Stiftelsens totala nettointäkter för år 2012 uppgick till
359 938 kSEK (352 758). Hyresuppgörelsen för år 2012
medgav en hyreshöjning med 2,0% från den första januari
vilket motsvarar drygt 6 300 kSEK.

PRESIDIET

FINANSIERING

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

Belåningen av fastigheterna, inklusive kortfristig del, uppgick
vid årets slut till 966 940 kSEK (958 364). Andelen lån
upptagna med kort räntebindning var vid årets slut 7,56%
(10,7%). Den genomsnittliga räntenivån för lånen under året
blev 3,78% (3,62%) före räntebidrag och 3,78% (3,55%)
efter räntebidrag. Räntebidragen upphörde 2012.

UTSKOTT
Utskottsmöten hålls i samband med presidiemöten.

Stockholms stad har lämnat kommunal borgen för ett mindre
antal av stiftelsens upptagna lån. Stadens borgensansvar
omfattar lån om 65 989 kSEK (66 414). Enligt beslut i
Stockholms stad under våren 1993 lämnas fortsättningsvis
ingen kommunal borgen för stiftelsens eventuella nyupplåning.

MEDLEMSKAP
SSSB är medlem i HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening
u p a), Fastigo (Arbetsgivarorganisationen för allmännyttiga
och kooperativa bostadsföretag) och Studentbostadsföretagen.

RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att årets resultat om 7 887 883 kr
balanseras i ny räkning.
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Noter med redovisningsprinciper

Belopp i kSEK om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Räntekostnader i
samband med byggproduktion har aktiverats.
Intäkter

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt.
Fordringar och skulder

Fordringar och skulder har efter individuell värdering upptagits
till belopp varmed de beräknas inflyta respektive ersättas.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Immateriella anläggningstillgångar

Datasystem

5 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader
Markanläggningar (75% av anskaffningsvärdet)
Byggnader med tillfälligt bygglov
(motsvarande)
Hyresgästanpassningar (ingår i byggnader)
Maskiner
Inventarier

50
20
12
5
5
5

år
år
år
år
år
år

Övriga anläggningstillgångar

Bostads-/underhållslånepost

33 år
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Stockholms Studentbostäder org.nr 802003-2887
samt till studentrådet i Stockholms Studentkårers Centralorganisation

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Stockholms Studentbostäder för år 2012. Stiftelsens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 6–19.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

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

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denne
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den
övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder för år 2012.
Styrelsens ansvar

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

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida
vi vid vår granskning funnit att någon styrelseledamot eller
verkställande direktören handlat i strid med stiftelselagen
eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller stiftelseförordnandet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Styrelseledamöterna eller verkställande direktören har inte
handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller
stiftelseförordnandet.

Stockholm den 25 mars 2013

Robert Holm
Auktoriserad revisor
Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Christoffer Carlander
Av Stockholms stad utsedd revisor
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Jens Andersson
Av SSCO:s studentråd utsedd revisor

1 Direktavkastning, %
Fastigheternas samlade driftnetto i förhållande till bokfört värde på fastigheterna
på balansdagen.
2 Driftnettoöverskottsmarginal, %
Rörelseresultatet med återläggning av
avskrivningarna genom totala intäkterna.
Nyckeltalet visar hur stort överskott verksamheten genererar.
3 Vakansgrad, %
Hyresvärdet på under året outhyrda
objekt i förhållande till totala årshyran.
Vakansgraden visar hur stor kostnaden
för uthyrningsbara objekt har varit i proportion till den intäkt alla objekt genererar vid full uthyrning.
4 Omflyttningsgrad, %
Antal omflyttningar i beståndet i förhållande till antal bostäder. Detta är ett
mått på hur stor andel av bostäderna som
bytt hyresgäst under året.
5 Räntetäckningsgrad, ggr
Rörelseresultat exklusive avskrivningar
plus finansiella intäkter i förhållande till
finansiella kostnader. Nyckeltalet visar
hur mycket resultatet kan sjunka utan
att räntebetalningarna är i fara.

visas inte den justerade soliditeten, det
vill säga det egna kapitalet i förhållande
till fastigheternas verkliga värde.
9 Fastighetslån, SEK/m2
Främmande kapital, det vill säga lån från
kreditinstitut.
10 Kapitalkostnader exkl räntebidrag,
SEK/m2
Räntekostnader för lånat kapital exklusive
statligt räntebidrag.

18 NKI (nöjd kund-index)
Hur hyresgästerna upplever sitt boende
hos SSSB. Tas fram genom en årlig
enkätundersökning. Betygsskalan är femgradig, där fem är högsta betyg.
19 Hyresgäster ≤ 25 år
Andelen förstahandskontraktsinnehavare
som är 25 år eller yngre.
20 Personalomsättning, %
Andel anställda, inklusive vikariatsanställda, som slutat under året.

11 Kapitalkostnader inkl räntebidrag,
SEK/m2
Räntekostnader för lånat kapital inklusive
statligt räntebidrag.

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

12 Driftnetto, SEK/m2
Rörelsens intäkter minus kostnader för
drift, underhåll, tomträtt och fastighetsskatt. Visar resultatet från verksamheten
som ska bära kostnader för administration och finansiering samt avkastning på
eget kapital.

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

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

23 MMI (motiverad medarbetar-index)
Medarbetarnas attityd och inställning till
sin arbetssituation på företaget. Tas fram
genom en enkätundersökning som genomförs vartannat år och ersätter NMI
ovan. Betygsskalan är procentuell, där
100 är högsta betyg.

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

14 Underhåll och reparationer, %
Kostnadsförda underhålls- och reparationsåtgärder för att upprätthålla fastighetsbeståndets kvalitet.

7 Synligt eget kapital, SEK/m2
Det egna kapitalet vid en bokföringsmässig beräkning av tillgångar och skulder.

16 Fastighetsskötsel, SEK/m2
Kostnader för fastighetsskötsel i den löpande verksamheten.

8 Synlig soliditet, %
Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen på balansdagen. Visar hur
stor del av de bokförda tillgångarna som
är finansierat med eget kapital. Här redo-

17 Antal bostäder/anställd, SEK/m2
Nyckeltalet visar hur många bostäder
företaget förvaltar per anställd, det vill
säga antalet bostäder den 31 december
2012 genom det genomsnittliga antalet
anställda.

15 Administrationskostnad, SEK/m2
Administrativa kostnader i den löpande
verksamheten.
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24 Bostadshyror, SEK/m2
Hyresintäkter för bostäder i det egna beståndet.
25 Lokalhyror, SEK/m2
Hyresintäkter för lokaler exklusive parkeringsplatser och garage.
26 Byggnader bokfört värde, SEK/m2
Byggnadernas anskaffningsvärde minus
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

