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Humlegården Fastigheter
Ett tjugotal bolag inom länsförsäkringsgruppen äger koncernen
Humlegården Holding I-III AB. Fastig
hetsfakta, resultat och avkastning
i årsöversikten avser Humlegården
Holding I-III.
Humlegården Holdings egna
fastigheter har ett marknadsvärde på
cirka 12,5 miljarder kronor.
Humlegården Fastigheter förvaltar
även fastighetstillgångar för Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar
Liv med ett marknadsvärde på cirka
3,6 miljarder kronor.

Om Humlegården Fastigheter
Tydliga mål
Hela vår verksamhet utgår ifrån värdeorden engagemang, kompetens och
ansvarstagande. Dessa ord ger oss
ledning i vårt arbete mot våra fyra tydligt
uppställda mål:

Humlegården är ett fastighetsbolag
som ingår i länsförsäkringsgruppen.
Vår geografiska marknad är Stockholm,
där vi framförallt är verksamma i Östra
city och Solna/Sundbyberg. Humlegården äger 46 fastigheter till ett värde av
12,5 miljarder kronor.

n	Vi

ska ha en hög, stabil avkastning,
med en årlig ökning av ägarnas andels
kapital om minst 8 procent under en
konjunkturcykel.

En engagerad affärspartner
Vi stävar efter att vara en engagerad
affärspartner till våra kunder. För oss
innebär det att vi gör vårt allra bästa för
att ge våra kunders verksamheter de
bästa förutsättningarna.
Vi tillhandahåller individuellt anpassade lokaler i karaktärsfulla fastigheter,
och är måna om att ta hand om såväl
kunder som fastigheterna. Vi arbetar för
att stärka och utveckla de områden där
vi och våra kunder är verksamma, och
verkar för bra kommunikationer, brett
serviceutbud och en attraktiv närmiljö.

n	Vi

ska ha de mest nöjda kunderna i
vår bransch. Resultatet följer vi i NKI
(Nöjd Kund Index) som årligen presenteras i Fastighetsbarometern.

n	Vi

ska ha engagerade medarbetare
och vara en attraktiv arbetsgivare med
högt NMI (Nöjd Medarbetar Index).

n	Vi

ska arbeta aktivt för att bidra till
en hållbar utveckling och hjälpa våra
kunder i deras hållbarhetsarbete.

Året i korthet
n	Totalavkastningen i Humlegården
är fortsatt stabil och uppgick
under 2013 till 8 procent.
n	Den

ekonomiska vakansgraden
uppgick vid den 31 december
2013 till 11,6 procent (inklusive
projekt), att jämföra med 2012,
15,1 procent.

n	Den

årliga branschgemensamma
undersökningen Fastighetsbaro
metern visar att NKI (Nöjd Kund
Index) ökat från 73 till 77, vilket
resulterade i ett pris för största
förbättring.

n	Uthyrningen

ökade i Solna strand
med 28 uthyrningar om sammanlagt cirka 11 000 kvadratmeter,
vilket innebär att Humlegården
stod för 97 procent av samtliga
uthyrningar i området under 2013.
Totalt nyuthyrdes cirka 31 000
kvadratmeter under året.

n	Färdigställandet

av Swedbank
HQ, som innebär en nybyggnad
om drygt 45 000 kvadratmeter,
kommer allt närmare. Inflyttning
beräknas till maj–juni 2014 och
projektet löper planenligt.
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Vi vill bidra till den bästa upplevelsen för våra
medarbetare, våra kunder och vår omvärld.

Vdkommentar

En växande marknad
I den volatilitet som präglar finansmarknaderna utgör fastigheter en trygg hamn
med stabil avkastning. Med det inte sagt
att det är en händelselös marknad, tvärt
om. Stockholm får 35 000 nya invånare
per år, och kommunerna i regionen planerar att bygga mer än en kvarts miljon nya
bostäder fram till 2030. Områden växer
och utvecklas, och staden och länet
knyts samman med nya tunnelbanelinjer.
Det ökar Stockholms attraktionskraft,
och kommer att stärka regionens redan
starka ställning inom IT, finans och service. Det kommer i sin tur att innebära nya
arbetstillfällen och en ökad efterfrågan
på kontorslokaler.
Renodlad positionering
Vi har tidigare förvaltat både egna och
andras fastigheter, men är nu i princip ett
renodlat ägarbolag, i och med att vi avslutat förvaltningsavtalet med DNB Næringseiendom och i övrigt förvaltar fastigheter
inom länsförsäkringsgruppen.
Nöjda medarbetare – nöjda kunder
– lönsamhet
Vi tror på att nöjda medarbetare skapar
nöjda kunder som i sin tur är en viktig
faktor för lönsamhet, och siffrorna gör
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klart att denna strategi varit lyckad under
året som gått.
2013 års medarbetarundersökning,
där Humlegården ligger klart över snittet
för svenska företag, visar att vi är en
attraktiv arbetsgivare. Vi har nöjda och
engagerade medarbetare som drivs av
stolthet och utvecklingsmöjligheter. Vi är
övertygade om att detta har stor betydelse för vårt goda resultat inom kundnöjdhet, där vi stod för den största ökningen
i branschen. Det är en av flera orsaker till
att vi har en avkastning på 8 procent.
God arkitektur är lönsam
Vi anser att god arkitektur är värdeskapande – när vi bygger nya hus och vid
ombyggnader. Genom god arkitektur
höjer vi hyresvärdet och därmed vår
lönsamhet. I den hårda konkurrensen om
kunderna är den arkitektur vi skapar en
viktig konkurrensfördel på marknaden.
Hållbarhet ett konkurrensmedel
Genom ambitiöst hållbarhetsarbete kan
företag bidra till ett tryggare och bättre
samhälle. Att arbeta med hållbarhet är
därför en viktig del i vår övergripande
strategi, och vårt hållbarhetsarbete är
sedan länge väl integrerat i vår identitet.
I takt med att vår omvärld blir mer
engagerad i frågor som rör hållbarhet
blir det också till ett konkurrensmedel.
Vi märker en tydlig trend i att kunder i
ökande utsträckning efterfrågar miljö
certifierade fastigheter.
Fokus på fyra områden
Våra fyra delmarknader är Östra city,
Solna strand/Sundbyberg, Hagastaden
och Hagalund.
Östra city är stadens centrala kontorsområde, med ett kundunderlag som till
stor del består av advokatbyråer, finansbolag och konsultföretag.
Solna strand utgör tillsammans med
Solna Business Park och centrala Sund-

byberg stockholmsregionens näst största
arbetsplatsområde, och är särskilt intressant sett till den stora tillväxt som sker i
området. Vi har under året arbetat med
att stärka områdets image, bland annat
genom att driva igenom en namnändring
av tunnelbanestationen, från Vreten till
Solna strand.
Hagastaden är en ny framväxande
stadsdel i gränslandet mellan Stockholm
och Solna, där Humlegården äger en
fastighet.
Hagalund är ett utvecklingsområde
som lämpar sig väl för mindre och nystartade företag, där närheten till Karolinska
Sjukhuset utgör en tydlig koppling till life
science.
Utveckling skapar lönsamhet
Vi arbetar ständigt med att hitta intressanta utvecklingsprojekt, såväl när vi
köper fastigheter som inom vårt befintliga
bestånd. Utvecklingsprojekten har varit
en viktig faktor för att skapa god lönsamhet. Sedan 2000 har våra projektvinster
varit betydande.
I Solna strand med angränsande områden är vi en betydande fastighetsägare.
Vi arbetar här med att skapa nya bygg
rätter för ytterligare 30 000 kvadratmeter
kommersiella lokaler, vilket kommer att
ge framtida projektvinster.
Avslutningsvis
Jag vill ta detta tillfälle att tacka våra
kunder, våra ägare och alla mina med
arbetare för ett bra 2013, och säga att
jag är övertygad om att vi under 2014
fortsätter vår goda utveckling tillsammans.
Stockholm 11 mars 2014

Per-Arne Rudbert
Vd

Stockholm
är vår
marknad

Stockholm och fastighetsmarknaden
Stockholmsregionen är den snabbast
växande huvudstadsregionen i Europa.
Invånarantalet ökar med 35 000 personer
per år. För att möta det ökande bostadstryck detta innebär skulle det behöva
byggas 24 000 nya bostäder om året
fram till 2030. Bostadsfrågan har hamnat
högt upp på den politiska agendan, och
Stockholmskommunerna planerar att
bygga 270 000 nya bostäder fram till
2030, vilket är mycket men troligtvis inte
tillräckligt.
Regeringen har tillsammans med
Stockholms läns landsting, Stockholms
stad, Nacka kommun, Solna stad och
Järfälla kommun kommit överens om att
satsa miljarder på flera nya tunnelbane
linjer, i vad som ska bli den största utbyggnaden av tunnelbanan sedan 1950-talet.
I samband med detta har en överenskommelse också träffats om att bygga 78 000
nya bostäder.
Stockholms Handelskammare har
också framhållit att det i en region med
en befolkning som väntas växa med motsvarande två SL-bussar om dagen krävs
storskalig utbyggnad av infrastrukturen.
De har presenterat ett förslag till utbyggnad av tunnelbanan som enligt beräkningar
skulle möjliggöra 350 000 nya bostäder.
Connect Sweden är ett samarbete

mellan näringsliv och offentliga organisationer vars mål är att få fler direkta flygförbindelser till Arlanda. Initiativet skulle
skapa bättre förutsättningar för närings
livet i landet, inte minst i Stockholm.
Stockholmsområdet är en region med
stark tillväxt som kommer att attrahera
företag, en region vars starka ställning

Danderyds
Sjukhus
inom IT, finans och service kommer att
stärkas ytterligare. Mer människor och
fler företag innebär ökad efterfrågan på
kontorslokaler, service och bostäder. Till
växten är allra starkast i nordväst. Solna,
Sundbyberg, Hagastaden och Hagalund
framstår som särskilt intressanta områden, i och med den planerade utbygg-
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naden av tunnelbanan och nya bostäder.
Vi har en stark position i nordväst, och
ser inte bara med förväntan fram emot
utvecklingen, utan ska vara delaktiga i
den och arbeta aktivt för att ytterligare
stärka vår position.
Vi ser också att antalet personer som
via kollektiva färdmedel kan nå Östra city
och Solna strand på 30 minuter kommer
att fördubblas i och med utbyggnaden av
tunnelbanan och byggandet av Citybanan.
Det innebär att attraktionskraften i två av
våra delmarknader ytterligare stärks.
Våra delmarknader
Östra city
Östra city är Stockholms mest centrala
kontorsområde, med närhet till kommunikationer, service, butiker och restauranger. Östra city betraktas sedan länge
som det område i Stockholm med den
bästa närservicen och de mest attraktiva
kontoren. Det avspeglar sig också i hyror
och fastighetsvärden. Området karaktäriseras av fastigheter från sekelskiftet.
Många av dessa fastigheter byggdes
ursprungligen som bostäder, men har
kontoriserats under slutet av 1900-talet.
Under de senaste åren har dock Östra
city fått konkurrens från Västra city, ett
område som erbjuder yteffektiva lokaler i
nyproducerade byggnader med närhet till
Stockholms Centralstation.
Hyresmarknaden är stark i Östra city,
och kundunderlaget utgörs till stor del av
advokatbyråer, finansbolag och konsultföretag. Allt talar för att hyresmarknaden
i området fortsatt kommer att vara stark,
men marknaden kommer att ställa högre
krav på modernisering och ökad yteffek
tivitet.
Hyresnivån i Östra city har i stort sett
legat still de senaste två åren, med en
genomsnittlig hyra om 4 400 kronor per
kvadratmeter och topphyror för de bästa
lokalerna i intervallet 5 300–5 800 kronor per kvadratmeter i de bästa fastigheterna. Värderingsyielden ligger kvar på en
historiskt låg nivå, med en primeyield på
cirka 4,5 procent.
I hela Östra city finns cirka 975 000
kvadratmeter kontor, varav cirka 45 000
kvadratmeter är vakanta. Humlegården
har cirka 100 000 kvadratmeter kontor
i området, vilket motsvara omkring 10
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Riddaren 18

procent av hyresmarknaden. Av dessa
är cirka 4 800 kvadratmeter vakanta,
och relationen mellan kontorsstock och
vakant area är i stort sett den samma för
Humlegården som för marknaden.
I november 2013 hade totalt cirka
43 000 kvadratmeter hyrts ut i området.
Detta motsvarar cirka 4,4 procent av kontorsstocken. Under samma period har
Humlegården hyrt ut cirka 11 800 kvad
ratmeter i motsvarande område, vilket
motsvarar cirka 11,5 procent av Humlegårdens bestånd i Östra city.
Solna strand
Solna strand utgör tillsammans med
Solna Business Park och centrala Sundbyberg Stockholmsregionens största
arbetsplatsområde utanför centrala
Stockholm. Det goda kommunikationsläget har betytt mycket för områdets
utveckling sedan det växte fram under
1970-talet. I Solna strand arbetar drygt
8 000 personer på de cirka 250 företag
och organisationer som finns i området.
Antalet sysselsatta i Solna strand har
ökat med cirka 1 000 personer under det
senaste decenniet, och området har blivit

ett av regionens ur tillväxtsynpunkt mest
intressanta kontorsområden. Arbetsmarknaden i det närliggande Sundbyberg
stärks ytterligare av Skatteverkets och
Swedbanks etableringar, vilka tillför cirka
5 000 arbetsplatser under 2013–2014.
Under 2013 har vi arbetat vidare med
att stärka områdets image. Ett resultat av
detta arbete är namnbytet av Vretens tunnelbanestation till Solna strand, som SL:s
trafiknämnd fattade beslut om i november.
Nästa steg är att uppgradera gaturummet
och miljön kring våra entréer. Vi har tillsammans med andra fastighetsägare tagit
fram en vision för gatumiljön, och inlett en
dialog med Solna stad om detta. Vi har
också påbörjat arbete med en omgestaltning av vissa entrémiljöer i området.
Vakansgraden för kontorslokaler i
B-klassade fastigheter1 i Solna strand
har under året ökat från 8 till 10 procent.
Under samma period har Humlegårdens
vakansgrad sjunkit något. Då inräknas
Indelningen i klasserna A, B och C, som avser
attraktivitetsnivå, görs av Strateg Fastighetskonsult
och tar hänsyn till sådant som kyla, ljus,
kontorslösningar och läge. Klass B ska vara en bra
fastighet som är attraktiv på hyresmarknaden.

1

Hagalunds företagsområde.

även cirka 7 500 kvadratmeter på Torggatan 13–15, som vi medvetet har tomställt under året för att kunna genomföra
en totalrenovering.

är fullt utbyggt, preliminärt år 2025, kommer området att vara en modern stadsdel
med cirka 5 000 bostäder och 50 000
arbetsplatser.

Hagalund
Hagalunds företagsområde är i dag ett
utpräglat lågprisområde med ett strategiskt intressant läge. Humlegården äger
cirka 70 procent av fastighetsbeståndet
i området, och har en långsiktig ambition att utveckla Hagalund. Närheten
till Karolinska Sjukhuset gör området
attraktivt för life science. Här har vi satsat
på ombyggnad av kontor till moderna
laboratorielokaler och laboratoriehotell,
och skapat goda förutsättningar för små
och nystartade företag.
För att förbättra kommunikationerna
till Hagalund startar vi under mars 2014
en egen busslinje som i rusningstrafik ska
köra våra kunder till och från tunnelbanan
i Solna centrum. Bussen är eldriven, vilket
gör den till ett klimatvänligt alternativ.

Övriga fastigheter
Sandhagen 9
Fastigheten Sandhagen 9 ligger i Globenområdet, där vi nu ser en spännande
utveckling. Tele2 Arena har öppnat, etablering av IKEA-varuhus diskuteras och
Stockholms stad planerar för en omvandling
av Slakthusområdet. Sandhagen 9 är en
attraktiv fastighet med bra lokalstorlekar.

Hagastaden
I Hagastaden, tidigare Norrtull, äger vi
fastigheten Härden 15. När Hagastaden

Stenbrottet 10
De senaste två åren har Lidingö stad
arbetat med en översiktsplan för att utveckla området mellan centrum och Torsvik, och vi äger fastigheten Stenbrottet
10 som är belägen mellan dessa noder.

Härden 15, interiör.

De företag som söker lokaler på Lidingö
är främst närservice i form av tandläkare,
gym, hotell och friskvård.
Terminalen 2
Hyresmarknaden i Akalla har inte hämtat
sig fullt ut sedan millennieskiftet. I snitt
hyrs cirka 1 200 kvadratmeter ut i Akalla
varje år, vilket också återspeglas i den
marknadshyra som råder i området.
Marknadshyran ligger i intervallet 1 000–
1 700 kr per kvadratmeter, beroende på
läge och standard. I närbelägna Kista
har hyrorna ökat mer än i Akalla, vilket
har börjat påverka intresset och därmed
också hyrorna i Akalla.
De företag som söker lokaler i Akalla
är främst företag som är beroende av vägtransporter och som attraheras av läget
nära E4:an, exempelvis bilförsäljning,
logistik och fackhandel inom industri.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Försäljning av Stenbrottet 10
Stenbrottet 10 i Torsvik, nära brofästet till Lidingöbron, var vår enda fastighet på Lidingö.
Som ett led i vår geografiska koncentration till centrala Stockholm, Hagastaden, Solna
och Sundbyberg har vi sålt Stenbrottet 10. Affären tecknades före jul 2013 och tillträde
sker 28 februari 2014. Försäljningspriset överträffar senaste värdering av fastigheten.
Försäljningsvinsten är medräknad i avkastningen för 2013.
HUMLEGÅRDEN ÅRSÖVERSIKT 2013
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Vår syn på
arkitektur
Idéförslag till ny kontorsbyggnad på Stenhöga 1, Solna stad

Arkitektur
Arkitektur har beskrivits som frusen musik. Uttrycket skulle kunna tolkas som att man bygger en gång, och att det måste göras så bra
att ingenting behöver byggas om. Så fungerar
det sällan i verkligheten. För ett kommersiellt
fastighetsbolag är kostnaden för hyresgästanpassningar och underhåll en stor kostnad. Vi
har därför mycket att vinna på att bygga rätt
från början i den frusna musikens anda.
Hög arkitektonisk kvalitet innefattar allt
som finns i och på byggnaden, inklusive
närmiljön – tilltalande exteriörer och entréer,
vackert ljus, hög standard inom klimat och
teknisk försörjning, naturliga och sunda
byggmaterial etc.
Vår strategi är att skapa byggnader som
med hög arkitektonisk kvalitet ger ett högre
hyresvärde, och som endast behöver förändras sparsamt eller inte alls när nya kunder
flyttar in. Sådana byggnader blir mer värda
än andra och ökar därmed avkastningen. Att
investera i hög arkitektonisk kvalitet ger en
väsentlig värdeeffekt.
Vårt synsätt är att helhet byggs upp av
detaljer. Genom att sköta våra byggnader
och deras detaljer med omsorg upprätthåller
vi värdet på dem.
Vi har kommit långt när det gäller att
skapa bra avkastning via hög arkitektonisk
kvalitet, och vi anser att den goda arkitekturen dessutom bidrar till samhällsutvecklingen
genom att hjälpa våra kunder och skapa
vackra stadsrum.
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Interiör Stora Blå, Stenhöga 1, Solna stad.

Vår syn på
fastigheter
Sparbössan

Fastigheter
Våra fastigheter är inte endast kvadratmeter som hyrs ut. Vi sätter stolthet och
finner glädje i att äga unika fastigheter
och vårda deras karaktär, att se fastigheters potential och förverkliga den.
Vi vet att våra fastigheter är lokaler
där människor ska tillbringa sina dagar,
människor som är olika och har olika behov och förväntningar, och vi ser det som
vårt uppdrag att möta deras behov och

förväntningar. Vi skapar lokaler som är
anpassade efter våra kunder, och miljöer
där människor trivs.
Därför har vi högt ställda krav på våra
fastigheter. De ska vara funktionella och
effektiva, och måste kunna anpassas
efter våra kunders önskemål. De ska vara
hållbara och bidra till en hållbar utveckling. De ska vara enkla att förvalta och
passa vår verksamhet.

Österbotten 8, illustration över planerad interiör.

Våra
fastigheter
och vår
uthyrning
Smultronet 2, interiör

3, interiör

Östra city
Generellt sett har vakansgraden i city
varit nedåtgående sedan den höga
noteringen på cirka 13 procent 2004.
Tittar man närmare så är det två händel
ser som ligger bakom den ökade vakans
graden – Lehman Brothers konkurs 2008
och Greklandskrisen 2010. Sedan konsekvenserna av PIGS-ländernas ekonomi
klarnat och internationella och nationella
åtgärdspaket sjösatts har marknadens
investeringsvilja sakta ökat, och som ett
resultat av det har vakansgraden sjunkit.
Areavakansen för kontor har under året
sjunkit från cirka 4 till 3,5 procent.
Uthyrningsarbetet i området har under
året varit framgångsrikt. Målet inför 2013
var att hyra ut 10 400 kvadratmeter. Vid
årsskiftet har nya avtal tecknats för en

total area om 11 800 kvadratmeter. Den
första halvan av 2013 var marknaden som
mest aktiv – då gjordes också merparten
av uthyrningarna. Under hösten var marknaden mer avvaktande, men blev återigen
mer aktiv strax innan årsskiftet.
Solna strand
Uthyrningen i Solna strand har hållit en
fortsatt hög takt under året. Totalt har
vi gjort 28 uthyrningar om sammanlagt
cirka 11 000 kvadratmeter, vilket motsvarar 97 procent av samtliga uthyrningar
som gjorts i området under året. Vi kan
konstatera att kunderna ser Humlegården som sitt förstahandsalternativ när de
söker lokal i Solna strand.
Värd att nämna är fastigheten Smultronet 2, där vi gjort 11 uthyrningar om

Sparbössan, interiör

totalt drygt 4 000 kvadratmeter. I fastigheten Päronet 6 har vi däremot tomställt
lokaler för att möjliggöra en omfattande
renovering av halva byggnaden.
Hagalund
I Hagalund har vi gjort en kultursatsning
genom etableringen av ateljélokaler åt
bland andra Liljevalchs. Fler satsningar
är att vänta under 2014. I övrigt har vi
färdigställt, och påbörjat uthyrningen av,
den totalrenoverade fastigheten Ugnen 7.
Hagastaden
I fastigheten Härden 15 har vi tecknat ett
operatörsavtal med Stockholm Parkering,
vilket har ökat beläggningen på garaget
avsevärt. Fastigheten är fullt uthyrd, med
Arbetsförmedlingen som största kund.
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Övriga fastigheter
Sandhagen 9, Globen
Under året har vi gjort två uthyrningar om
totalt 335 kvadratmeter, vilket innebär att
fastigheten nu är fullt uthyrd.
Stenbrottet 10, Lidingö 1
Kontorsmarknaden på Lidingö har inte
bjudit på några överraskningar under
året. En uthyrning och två avflyttningar
har resulterat i att vakansgraden har gått
från cirka 5 procent i början av 2013 till 9
procent i slutet av december.

Sundbybergs
station

Hagalund

23

17
19
22
21 18

Solna strand

20

Terminalen 2, Akalla
Fastigheten Terminalen 2 har under 2013
haft en bra utveckling avseende vakansgraden. Vid årets början var vakansgraden närmare 40 procent. Under året har
dock flera expansioner och två nyuthyrningar resulterat i att vakansgraden har
sjunkit till cirka 12 procent.
Kundrelationer och NKI
I oktober 2013 presenterades resultatet
för årets Fastighetsbarometer där Humlegården deltog för tredje året i rad. I 2012
års mätning fick Humlegården ett resultat
på 73, och inför 2013 hade vi som mål
att öka med två enheter. Resultatet blev
77 för samtliga fastigheter förvaltade
av Humlegården, och vi erhöll pris för
största förbättring med fyra enheter.
Ökningen är främst ett resultat av
ett medvetet och målinriktat arbete av
samtliga medarbetare, och att bolaget
har arbetat aktivt med att öka den egna
medvetenheten om vikten av en hög
kundnöjdhet.
Antalet företag som betraktas som
ambassadörer för Humlegården ökade
markant i årets NKI-mätning. Detta har
vi också märkt i de omförhandlingar som
genomförts under året. Under 2013 valde
82 företag att förlänga sina hyreskontrakt
med Humlegården, och den totala arean
för omförhandlade/förlängda avtal uppgick till cirka 47 000 kvadratmeter – det
ser vi som ett kvitto på att vi blivit ännu
1
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 astigheten är såld och ny ägare tillträdde 28
F
februari 2014.
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bättre på att fokusera på våra kunder,
att lyssna på dem och agera efter deras
önskemål.

Ekonomisk vakans marknadsområden
2012–2013, %

Framgångsrik uthyrning
En framgångsrik uthyrning är beroende
av skickliga uthyrare. Vi är därför glada
över att samtliga våra uthyrare placerade
sig topp tio på Lokalguidens lista över
årets uthyrare i Stockholm 2013.

25

%
30

20
15
10
5
0

City

Hagastaden

2012-12-31

Solna Hagalund Övrigt
strand
2013-12-31

Fastigheterna
Område

Nr Adress

Östra city

1

Berzelii Park 9

2

Birger Jarlsgatan 6

3

Birger Jarlsgatan 25

4

Birger Jarlsgatan 27

5

Blasieholmsgatan 1

6

Blasieholmsgatan 5

7

David Bagares gata 3

8

Engelbrektsplan 1/
Birger Jarlsgatan 32

9

Hamngatan 15

E4

Karolinska
Universitetssjukhuset

Norrtull

16

10 Kungsgatan 12–14
11

Karlaplan

12

4
7

3
10
11

13 Nybrogatan 11–13
14 Nybrogatan 15–17

14

15 Nybrokajen 5

2 13

Östra city
Västra city
T-centralen

12 Linnégatan 2–6

Humlegården

8

Vasaparken

9
1
5

15
6

Kungsträdgårdsgatan 20

Hagastaden

16 Hälsingegatan 40

Sundbyberg

17 Cirkusgränd 1–4

Solna strand 18 Hemvärnsgatan 11–17
19 Röntgenvägen 2
20 Solna Strandväg 1–3/
Torggatan 15

Gamla stan

21 Vretenvägen 13/
Hemvärnsgatan 22
22 Vretenvägen 2–12
Hagalund

23 19 mindre fastigheter

Ekonomisk vakans samtliga fastigheter
2008–2013, %

Akalla

* Esbogatan 12–18

%

Lidingö

* Stockholmsvägen 31

Globen/
Johanneshov

* Rökerigatan 19

18
15

*Ej med på kartan. Fullständig fastighetsförteckning
finns på sidan 24.

12
9
6

31
13

-1

2-

31
20

12

-1

2-

31
20

11

-1

2-

31
220

10

-1

220

-1
09
20

20

08

-1

2-

31

0

31

3

Totalt Humlegården Holding (inkl projekt)
Totalt Humlegården Holding (exkl projekt)
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Interiör Stora Blå, Stenhöga 1, Solna stad.

Swedbank HQ i Sundbybergs stad

Våra
utvecklingsprojekt
Swedbank HQ

Ett fastighetsbolag som har fokus på
förvaltning ger avkastning via driftnetto
plus värdeförändringar i befintligt bestånd. Driftnettot plus värdeförändringar
blir totalavkastningen. Detta gäller före
finansiella kostnader och central administration. Möjligheter att påverka totalavkastningen ges via ökade hyror, minskade
vakanser och trimmade kostnader. Utöver
detta påverkas fastighetsvärden av förändrade avkastningskrav, oftast beroende
på omvärldsfaktorer vi inte kan påverka.
Avkastning kan också skapas genom
projektvinster via utvecklingsprojekt.
I våra utvecklingsprojekt kan vi också
utöka vårt fastighetsbestånd genom att
tillföra nya eller nyrenoverade fastigheter och därmed öka och stabilisera
vårt långsiktiga driftnetto. I dag finns få
fastigheter att köpa i Stockholmsområdet till attraktiva priser, varför tillväxt via
utvecklingsprojekt i fastigheter vi äger
framstår som tilltalande.
Swedbank HQ, Sundbybergs stad
Vi är mycket glada att vi bland 26 kon
kurrenter fick Swedbanks förtroende
att bygga deras huvudkontor. Det blir
en byggnad med en spännande kommunikativ miljö.
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Byggnadens utformning vilar på nyckelord som enkelhet, öppenhet, omtanke
och hållbarhet. Till en byggnad med tilltalande arkitektur adderar vi förvaltning
och service av hög kvalitet. Byggnaden
har höga miljöprestanda och uppnår
högsta klass, Guld, enligt Miljöbyggnad.
Swedbank och Humlegården har utformat ett gemensamt miljöincitament, och
om ”vinst” uppstår ska denna doneras till
välgörande miljöändamål.
Utveckling av Stenhöga 1,
Solna stad
En av de fastigheter vi äger i Solna strand
har stora, öppna markytor som i dag i huvudsak används för parkering. På fastig
heten finns en stor byggnad, Stora Blå,
med cirka 68 000 kvadratmeter uthyrbar
area. Det är naturligt att undersöka möjligheten att skapa ytterligare byggrätter
via en ny detaljplan. Ett sådant arbete
pågår i nära samarbete med Solna stad.
En ny detaljplan kan ge möjlighet att
bygga ett parkeringshus med 650–850
parkeringsplatser samt kontor och
övernattningsboende om cirka 36 000
kvadratmeter. Vi räknar med att starta
byggandet av parkeringshuset under
våren 2014, och de nya kontorsbyggnaderna så snart kunder finns.

Riddaren 18, Stockholm
Fastigheten är i dag i dåligt skick. Byggnaderna, som innehåller kommersiella lokaler,
är tekniskt slut och behöver grundförstärkas.
Sedan biografen Astoria gick i konkurs för flera år sedan saknar byggnaderna hyresgäster. Vi har under en tid
arbetat med en plan för att öka fastighetens attraktionskraft genom att skapa ny,
intressant arkitektur som bevarar ungefär
hälften av de befintliga byggnaderna och
ersätter de sämsta byggnadsdelarna
med en ny byggnad av hög arkitektonisk
kvalitet.
Den befintliga byggnaden har i dag
cirka 5 200 kvadratmeter uthyrbar area.
Efter om- och nybyggnation får vi drygt
2 000 kvadratmeter bostäder i form av
bostadsrätter, cirka 5 000 kvadratmeter
kontor och 2 000 kvadratmeter handels
lokaler.
Byggstart beräknas till sommaren
2014, och projektet avslutas under 2016.
Österbotten 8, Stockholm
Flera fastigheter i Humlegårdens bestånd
i Östra city är bostadshus som under
åren har konverterats till kontor. Fram till
90-talets början var inte yteffektivitet särskilt prioriterat. Från och med tidigt 90-tal

3D-skiss av Riddargatan 18.

Våra
försäljningar

började företag efterfråga ökad yteffektivitet och räkna kostnad per arbetsplats i
stället för per kvadratmeter. Detta trendskifte är något som vi har arbetat aktivt
med under många år, men i fastigheten
Österbotten 8 på Birger Jarlsgatan 25
tar vi det längre än vi tidigare gjort.
I januari 2013 påbörjades projektet
”Österbotten 8 2.0”, som i stort innebär
att de gamla bärande tegelväggarna mitt
i huskroppen växlas av och ersätts med
en pelarstomme i stål. Denna förändring
skapar möjligheter att få en högre yteffektivitet och stora öppna landskap i en äldre
fastighet. Tanken är att låta de klassiska
detaljerna från när huset byggdes beva
ras som en fond, mot vilken det nya och
moderna får kontrastera. Utöver den omfattande förändringen av stommen har
gårdsfasaden färgats vit och en ljussättning av de fönsterlösa invändiga fasaderna
genomförts.
I juli 2013 tecknades det första hyres
avtalet i den renoverade fastigheten. Det
var Stockholms Handelskammare som
valde Österbotten 8 för sin verksamhet.
I november tecknades även ett avtal för
en butikslokal.

Skravelberget Större 20, Stockholm
Humlegården köpte fastigheten på Birger
Jarlsgatan 6 av Catella 2009. Vi såg
möjligheten att bygga på byggnaden,
varför vi kom överens med Catella om att
de skulle friställa underliggande våningsplan för att vi skulle kunna genomföra
vårt projekt.
Bygglov erhölls 2012 och byggnation
påbörjades 2013. 754 kvadratmeter ny
uthyrbar area har skapats på en byggnad
i ett av Stockholms bästa lägen. Hyresavtal har tecknats och inflyttning sker i
maj 2014. Projektet kommer att ge en
tilltalande projektvinst.

Sprängaren 8, Sundbybergs stad
En del i Humlegårdens strategi är att
köpa, utveckla och sälja fastigheter.
Det skapar värdetillväxt och vi har
aldrig sålt en fastighet under uppskattat marknadsvärde.
Vi köpte fastigheten Sprängaren 8 av Länsförsäkringar Liv 2012.
Under den tid Länsförsäkringar Liv
ägde fastigheten arbetade vi med
att ta fram en ny detaljplan som
innebar ytterligare byggrätter för
bostäder. Avsikten var att genomföra
ett större projekt för att öka fastighetens avkastning. Med hänsyn till våra
många projekt, pågående och latenta,
är det av resursskäl viktigt att göra
prioriteringar. Vi valde därför att sälja
fastigheten under 2013, till ett pris som
överträffar senaste värdering av fastigheten och gav en god vinst.
Köparen tillträdde fastigheten den
2 januari 2014.
Avveckling av
aktieinnehavet i Diös
Under första kvartalet 2013 startades
en process för att avveckla vårt innehav i Diös. Hela innehavet är avvecklat
under 2013. Försäljningen har skett till
en snittkurs om drygt 40 kr per aktie,
vilket gav en vinst på cirka 100 Mkr
2013. Därtill kommer en utdelning för
2013 på cirka 23 Mkr.
Humlegårdens värdeökning och
utdelningar minus anskaffningskostnader och räntor uppgår till cirka
175 Mkr. Engagemanget i Diös har
varit lyckat, men vårt uppdrag är att
investera på fastighetsmarknaden i
Stockholm, vilket vi nu frigjort ytterligare resurser för.
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Käpplingeholmen 3, dörr.

Vårt
hållbarhetsarbete
Päronet, interiör

Historiskt sett har de flesta företag vad
avser hållbarhetsarbete endast arbetat med miljöfrågor, och möjligen varit
ISO-certifierade. Under 2013 förstärkte
Humlegården hållbarhetsarbetet genom
en hållbarhetschef tillsats. Hållbarhetschefen ingår i ledningsgruppen.
Hållbarhetsfrågor innebär att ta
ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt
ansvar, och minimera risken för oegentligheter. I allt högre grad framstår hållbarhet
som viktigt för ökad lönsamhet.
Energieffektivisering
Energimyndighetens mål om att minska
energiförbrukningen med 20 procent
fram till 2020 är en stor utmaning för det
befintliga fastighetsbeståndet. Ett viktigt
miljömål är därför att sänka energiförbrukningen.
Arbetet med energieffektivisering
sker i den dagliga driften, och där har vi
en stor fördel i den egna driftorganisationen som via modern teknik övervakar
samtliga fastigheter.
Fokus ligger på att hitta de brister i
byggnaderna som påverkar energiförbrukningen och hyresgästernas komfort.
Att åtgärda dessa fel innebär ofta en liten
kostnad i förhållande till den besparing
som görs. Minskad energiförbrukning
går hand i hand med ökad kundnöjdhet,
och felanmälningar avseende klimat har
minskat drastiskt.
Resultatet av det långsiktiga arbetet,
som pågått sen 2004, visar sig bland annat i att våra fastigheter under 2012 hade
en energiförbrukning som låg på 46,4
procent av genomsnittet för kontorslokaler i Sverige.
Målet för 2013 var en sänkning av
energiförbrukningen avseende värme med
2,0 procent. Resultatet blev betydligt bättre
och uppgick till 6,0 procent. Målet för fastighetselförbrukning var en sänkning med
1,0 procent och utfallet var 2,8 procent.
Modern förvaltning
Sättet att förvalta fastigheter har förändrats genom åren. För drygt tio år sedan
låg fokus på att hålla rent och snyggt i
fastigheterna, att byta lampor och programmera passerbrickor.
I dag har vi datoriserade, sammanlänkade system som styr belysnings

14

Päronet, detalj

anläggningar, solavskärmning etc. och vi
har med nya system för felsökningar och
utredningar kraftigt minskat behovet av
dyra konsulttimmar.
Information till kunder
Humlegården bedriver ett aktivt miljö
arbete där vi tillsammans med våra
kunder kan göra skillnad.
Tre informationsfilmer producerades
därför under våren. Dessa visar hur vi
återvinner sopor i fastigheterna, hur
ventilation och klimat kan påverkas inom
lokalerna samt hur hyresgästerna själva
kan minska sin elförbrukning med hjälp
av Green Fingerprint-appen. Filmerna
distribuerades till hyresgästerna via mejl
från kundservice och har även publicerats
på humlegarden.se.
Miljöcertifieringar
Vi ser ett ökande intresse för miljöcerti
fierade fastigheter, framför allt bland
större och internationella hyresgäster.
Swedbank HQ certifierades enligt det
svenska systemet Miljöbyggnad med den
högsta nivån Guld. Projektet ska inom två
år efter hyresgästens inflyttning verifieras
med uppmätta resultat för att få behålla

denna nivå. Ytterligare en certifiering,
för fastigheten Päronet 6, har påbörjats
under året.
Green Fingerprint
Som en vidareutveckling av arbetet med
energieffektivisering har vi tagit fram
Green Fingerprint, som innebär att vi med
modern teknik kan erbjuda våra kunder
en möjlighet att vara med och påverka
och effektivisera elanvändningen i sina
lokaler. Genom en app för Ipad och Iphone
får kunderna har möjlighet att följa sin
förbrukning i realtid och jämföra den med
andra kunders. Under 2013 har drygt 50
kunder varit anslutna till Green Fingerprint.
NKI-undersökningarna före och efter
lanseringen av Green Fingerprint i början
av 2012 ger ett mycket positivt utfall för
de anslutna fastigheterna när det gäller
miljö, image och nytänkande.
2013

2012

2011

68

NKI

79

76

Miljö

77

73

51

Image

81

79

47

Nytänkande

75

75

29

Årsuppföljning för 2013 visar att 87 procent av våra kunder har gjort en bespa
ring, och genomsnittet för samtliga kunder
blev en besparing om 4,5 procent. Det
innebär en minskning av koldioxidutsläppet med 1 286 kg, vilket motsvarar cirka
650 mils bilkörning.
Medverkande hyresgäster har möjlighet att donera besparingen till ett utvalt
miljöprojekt och på så sätt bidra ytterligare till en bättre miljö. Årets miljöprojekt
är Solvatten, en svensk uppfinning som
på ett enkelt sätt renar vatten med hjälp
av solen. Tillsammans med donationerna
från kunderna har Humlegården ombesörjt att 72 behövande familjer i Kenya
kommer att få tillgång till rent vatten.
Vår uppförandekod – etiska
riktlinjer och socialt ansvar
Ytterligare ett led i hållbarhetsarbetet
har varit att ta fram etiska riktlinjer och
fastställa en uppförandekod. Riktlinjerna
fastställer hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt
riktigt sätt. Uppförandekoden ska ge alla
medarbetare stöd i det dagliga arbetet.
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Våra
medarbetare

Vår ambition att vara en attraktiv arbetsgivare innebär ett ständigt pågående
arbete. Årets medarbetarundersökning
visar att arbetet ger resultat. Våra
medarbetare tycker att Humlegården är
en attraktiv arbetsgivare, och de drivs
av stolthet, utvecklingsmöjligheter och
förtroende för ledningen.
Nöjda och engagerade medarbetare
Humlegården ligger över index inom
samtliga områden i 2013 års medarbetarundersökning. När det gäller nöjd medarbetarindex har vi ett index på 95, att
jämföra med snittet för svenska företag
som ligger på 84.
Performance Management
Vi arbetar sedan 2012 med Performance
Management (PM-samtal), ett system för
att på ett strukturerat sätt arbeta med
mål och uppföljning. Modellen fokuserar
på affären och våra värderingar, och
våra medarbetare får återkoppling på sin
prestation, där individuella mål uppnås
utifrån en individuell PM-plan.

specialistvård, och kan även få medicinsk
rådgivning och uppföljning via sjuk
anmälningstjänsten. Chefer har tillgång
till professionell rådgivning rörande medarbetares rehabilitering vid behov.
Utöver friskvårdsbidrag erbjuder vi
regelbundna hälsokontroller för att öka
möjligheterna att upptäcka och förebygga
ohälsa.
Jämställdhet
Ett av våra mål är att skapa en jämnare
könsfördelning inom alla yrkeskategorier. I dag är vi 38 procent kvinnor och
62 procent män. I ledningsgruppen är
fördelningen 25 procent kvinnor och 75
procent män, så mycket arbete återstår.

Könsfördelning
tillsvidareanställda

Rekrytering och kompetens
Vi rekryterar i första hand bland interna
kandidater, och därefter via nätverk,
annonsering på vår hemsida eller med
hjälp av rekryteringsbolag.
Vi uppmuntrar kompetensutveckling
och tillhandahåller ett flertal utvecklingsprogram för både medarbetare och chefer.
Vi har kontinuerlig introduktionsutbildning
för nyanställda, för att snabbt skapa kännedom om företagets verksamhet, affärsidé och värderingar, och skapa möjligheter
för interna kontakter kollegor emellan.

2013
Kvinnor

Humlegården Fastigheter AB

När vi rekryterar är det viktigt för oss
att båda könen är representerade bland
slutkandidaterna.

30

Totalt antal tillsvidareanställda

2012
Män

Kvinnor

48

29

78
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46
75

2013

Hälsa
Alla medarbetare har en sjukvårdsförsäkring som ger snabb tillgång till

Män

2012

Kvinnor

Män

Kvinnor

Vd

–

1

–

Män

1

Ledningsgrupp

2

6

1

6

Styrelseledamöter

2

5

3

4

Övriga chefer

2

2

3

1

Våra risker

Stora blå 6

Humlegården sitter med i styrelsen för
Stockholms Tekniska Institut (STI), vars
syfte är att utveckla och utbilda framtidens fastighetstekniker. En del i arbetet
går ut på att skapa nya utbildningar, där
man kan tillgodogöra sig de kunskaper
och färdigheter fastighetsmarknaden
efterfrågar.
Ersättning
Ersättningen till våra anställda utgörs av
lön samt möjlighet till rörlig ersättning, för
ett fåtal högst tre månader, men för de
allra flesta en månad, kopplad till företagets resultat. Rörlig ersättning utgår inte
till vd.

Österbotten, reception.

All affärsverksamhet är förenad med
ett visst mått osäkerhet och risken
att verksamheten inte utvecklas som
planerat. Vi arbetar aktivt med att
identifiera och begränsa dessa risker.
Bland osäkerhetsfaktorer för företag
verksamma inom fastighetsmarknaden
bedömer vi att följande områden är de
mest centrala:
1
2
3
4
5

Risker i förvaltningen
Risker i utvecklingsprojekten
Värdet på fastigheterna
Finansieringsrisk
Miljö och hållbarhet

Risker i förvaltningen
Avkastningen från förvaltningen påverkas främst av förändringar i hyresintäkter och fastighetskostnader.
Åldersfördelning anställda
2013

2012

0–30 år

7

7

31–40 år

18

22

41–50 år

26

17

51–60 år

20

21

7

8

Medelålder
kvinnor

41,97 år

41,41 år

Medelålder
män

48,10 år

48,54 år

61–

Hyresintäkter
Merparten av våra lokaler är uthyrda.
Den genomsnittliga återstående löptiden för hyreskontrakten är 3,2 år.
De lokaler som är vakanta kan sägas
utgöra både en möjlighet och en risk.
I december 2013 uppgick den ekonomiska vakansgraden exklusive projektfastigheter till 8,3 procent, med variationer mellan våra marknadsområden.
Vakansgraden exklusive projektfastig-

heter var 6,0 procent i City, 0,3 procent
i Hagastaden, 17,4 procent i Solna
Strand och 1,0 procent i övrigt. Hela
Hagalundområdet är projektklassat.
Under året har cirka 31 000 kvadratmeter nyuthyrts, cirka 6 400 kvadratmeter har omförhandlats och cirka
40 600 kvadratmeter har förlängts. För
cirka 17 000 kvadratmeter, exklusive
projektfastigheten Riddaren 18 (cirka
3 100 kvadratmeter), har hyresgästen
avflyttat. Nettouthyrningen var på cirka
14 000 kvadratmeter.
Vid 2014 års ingång är andelen
uppsägningsbara kontrakt cirka 84 000
kvadratmeter, eller 22 procent av total
uthyrningsbar area, vilket motsvarar ett
årshyresvärde om 155 Mkr.
Fastighetskostnader
De löpande driftkostnaderna utgörs till
största delen av taxebundna kostnader
som värme, el och vatten. Därtill tillkommer underhållskostnader, fastighetsskatt samt kostnader för personal och
uthyrning. Humlegården har under
en följd av år arbetat med att sänka
energiförbrukningen, vilket medfört
såväl lägre kostnader som en minskad
miljöpåverkan. Under 2013 var driftskostnaderna 223 kr/kvadratmeter, och
den totala kostnaden för reparationer
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och underhåll 155 kr/kvadratmeter, varav
reparationer stod för 25 kr/kvadratmeter.
Risker i utvecklingsprojekt
Vi genomför två typer av utvecklingsprojekt, dels där fastigheten är uthyrd
före projektstart, dels där kunder saknas
när byggstart sker. I det första fallet
föreligger ingen hyresrisk, och risken är
begränsad till tidplan och kostnad för
byggnation. I det andra fallet finns dock
även risken att hyresintäkterna inte blir
som förväntat.
Vi har välutvecklade interna styrningsrutiner och kalkylmodeller för att bedöma
de risker som ska hanteras. Ju större
risken är, desto högre kalkylerad projektvinst ska erhållas.
Byggnation av större projekt genomförs via Construction Management (CM).
Det innebär att Humlegården har en
egen byggnadsavdelning, via byggmanagementföretag, vilket ökar styrningen av
kostnaden. För exempelvis Swedbank HQ
finns förutom Humlegårdens tre projektchefer cirka 15 tjänstemän från byggmanagementföretag på bygget.
Under 2013 avslutade Humlegården projektet på Hamngatan 15 i city.
Byggnaden är uthyrd till 93 procent.
Ombyggnaden har kostat 303 Mkr hittills,
och cirka 20 Mkr återstår enligt budgeten
för 2014.
Värdet på fastigheterna
Vid bedömning av fastigheternas värde
bedöms risken för höjt avkastningskrav
som den största risken. En förbättring
av den internationella konjunkturen kan
medföra att det avkastningskrav som
används vid marknadsvärderingar höjs, på
grund av att värderingsinstituten bedömer
att dagens låga ränteläge kommer att
normaliseras. Om detta inte kan kompenseras via ökad uthyrningsgrad, högre
hyror och ökat driftnetto kan marknadsvärdet på koncernens fastigheter
komma att sjunka. En motverkande faktor
i sammanhanget är att en förbättrad
konjunktur troligen även medför ett högre
inflationsantagande, det vill säga högre
hyror, vid fastighetsvärderingar.
Koncernens fastigheter har i likhet
med tidigare år värderats externt av
värderingsföretaget CBRE. Värdering-
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arna görs utifrån såväl ortspriser som
fastigheternas kassaflöden. Under året
har marknaden för transaktioner fungerat
normalt, vilket medfört att ortspriser varit
tillgängliga och kunnat användas i normal
utsträckning. Inom det osäkerhetsintervall
som anges i varje värdering har Humlegården liksom tidigare år valt att lägga
sig mitt i intervallet.
Den externa värdering som gjordes
vid årsskiftet visade ett sammanlagt
marknadsvärde på 12 526 Mkr (11 731
Mkr). Marknadsvärdet på samtliga fastigheter, rensat för gjorda investeringar, har
ökat med 0,5 procent. Även föregående
år ökade värdet med 0,5 procent.

i Solna år 2012 avtalades om en säljarfinansiering om 1 736 Mkr till fast ränta
med en löptid om fem år. Dessa lån
förfaller i juni 2018.
Nyproduktionen av Swedbanks
huvudkontor finansieras via ett särskilt
ramavtal med lånelöfte upp till 900 Mkr
med pantbrev som säkerhet. Vid årsskiftet var 750 Mkr av lånelöftet utnyttjat.
Lånet ska omförhandlas vid halvårsskiftet
2014. Fastigheten är då färdigställd och
inflyttning har skett.
Återstående del av koncernens
finansiering består av ett ramavtal med
en svensk bank med ett kreditlöfte om
4 010 Mkr. Utnyttjad del av kreditlöftet
var vid årsskiftet 3 031 Mkr. Låntagare är
koncernmoderbolagen, och säkerhet lämnas i form av pantbrev i dotterbolagens
fastigheter upp till utnyttjat lånebelopp.
Återstående löptid på lånen inom ramavtalet är till december 2014. Räntesäkringar har gjorts under januari och februari
2013 i form av ränteswappar. 1 250 Mkr
räntesäkrades till fast ränta med en löptid
om 5 år. 500 Mkr räntesäkrades med en
löptid om 6 år, och ytterligare 250 Mkr
med en löptid om 7 år.

Finansieringsrisk
De största riskerna bedöms vara refinansieringsrisken, att lån som förfaller
till betalning inte kan omförhandlas till
attraktiva villkor, samt ränterisken, att
stigande nominella räntor slår igenom i
form av högre räntekostnader. Refinansieringsrisken hanteras genom en spridd
förfallostruktur samt att omförhandlingar
genomförs i god tid. Risken för att kommande räntehöjningar slår igenom på
resultatet har koncernen hanterat genom
att förvärva ränteswappar med fast ränta.
Humlegårdens externa låneskuld var
vid årsskiftet 7 321 Mkr (6 886 Mkr).
Finansieringen är uppdelad på olika delar.
En del om 1 805 Mkr utgörs av hypoteksbelåning med pantbrev som säkerhet.
Dessa lån omförhandlades under hösten
2012 och löptiden är till juni 2016.
I samband med förvärv av fastigheter

Förändring av avkastningskrav med

Miljö- och hållbarhetsrisk
Humlegården Holding I–III AB är miljö
certifierade enligt ISO 14001. Hur vi
bedriver miljöarbetet behandlas under
rubriken ”Vårt hållbarhetsarbete”.
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Värdepåverkan, Mkr

–223

–425

–609

–783

Förändring av avkastningskrav med

–0,25

–0,5

–0,75

–1,0

Värdepåverkan, %

Värdepåverkan, %
Värdepåverkan, Mkr

+1,0

5

10

17

23

245

517

816

1157

Risk

Förändring

Påverkan

Åtgärd

Driftnetto

Minskning med 5 %

–218 Mkr

Öka intäkter, minska
kostnader

Långsiktig vakans

Ökning med 1 %

–127 Mkr

Finansiering

Ränteökning med 1%
–5,2 Mkr år 2014
(momentant 1 jan. 2014)

Minska vakanserna
Bunden ränta 92 %
av total upplåning

Nyckeltal
Fem år i sammandrag, Tkr

Utfall 2013

Utfall 2012

Utfall 2011

396 000

396 000

304 500

Utfall 2010

Utfall 2009

Fastighetsrelaterade nyckeltal
Fastigheter area, kvm
Fastigheter antal
Fastigheter marknadsvärde
Ekonomisk uthyrningsgrad, %

275 500

225 100

46

45

43

39

36

12 526 720

11 731 160

9 689 700

8 546 300

7 914 000

89,7

87,3

90,7

88,3

89,3

Hyresintäkter

734 180

623 066

560 299

490 681

462 179

Driftnetto

469 229

408 733

375 159

324 207

299 853

4,0

4,0

4,2

3,9

3,8

63,9

65,6

66,9

66,1

64,9

Transaktioner, underliggande värde tillträdda förvärv

0

2 684 000

794 500

466 000

11 400

Transaktioner, underliggande värde tillträdda försäljningar

0

1 178 000

0

150 000

55 000

732 619

466 160

164 000

172 440

196 787

Genomsnittlig ränta, %

3,1

3,3

3,9

3,1

2,7

Genomsnittlig återstående räntebindning, år

4,2

3,8

0,3

0,1

0,2

Genomsnittlig återstående kapitalbindning, år

1,9

2,8

2,1

3,3

3,0

Direktavkastning, %
Överskottsgrad, %
Investeringsverksamheten

Investeringar i ny-, till- och ombyggnad
Finansrelaterade nyckeltal

Räntetäckningsgrad
Belåningsgrad
Skuldsättningsgrad

2,0

2,0

2,2

2,3

2,8

58,4

58,7

52,7

49,9

51,1

2,3

2,3

1,85

1,59

1,56

Soliditet, synlig, %

27,6

26,9

31,0

34,7

35,0

Soliditet, justerad med hänsyn till övervärden, %

39,7

38,3

44,2

39,2

39,3

3 120 576

2 943 985

2 760 180

2 720 744

2 592 428

5,8

5,2

1,6

4,9

2,5

4 936 000

4 572 000

4 274 000

3 956 000

3 664 000

8,0

7,0

8,0

8,0

3,5

Eget kapital
Avkastning på eget kapital
Substansvärde
Förändring substansvärdet, %
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Styrelse
Tommy Persson

Cecilia Ardström

Född 1948
Ordförande i Humlegården
sedan 2011

Född 1965
Ledamot i Humlegården
sedan 2012

Utbildning: Civilekonom,
Lunds Universitet.
Tidigare uppdrag:
Vd Länsförsäkringar AB.
Ordförande Europeiska Försäkringsförbundet, Länsförsäkringar
Bergslagen, 7:e AP-fonden,
Kommuninvest med flera.
Övriga engagemang: Ledamot
Cordet Capital Partners LLP,
Founder AB Svensk Pedagogik.

Finansdirektör och chef för
kapitalförvaltningen på Läns
försäkringar AB.
Utbildning: Nationalekonomi,
Göteborgs handelshögskola.
Övriga engagemang:
Ledamot Länsbörsen, Svensk
Export Kredit AB (SEK) samt Länsförsäkringar Fondförvaltning AB.

Leif Johanson

Peter Lindgren

Född 1952
Ledamot i Humlegården
sedan 2012

Född 1959
Ledamot i Humlegården
sedan 2012

Vd Länsförsäkringar
Västernorrland.
Utbildning: Juridik vid Stockholms
universitet.
Övriga engagemang: Ledamot
i Ekonomiforskningsstiftelsen i
Sundsvall. Suppleant i Eko Nord.

Vd HSB Östergötland.
Utbildning: Civilekonom
Örebro universitet.
Övriga engagemang: Vice ord
förande Länsförsäkringar Östgöta.
Ledamot HSB Riksförbund, HSB
Projekt Partner AB, Östgöta Brandstodbolag Kapitalförvaltning AB.
Suppleant Intressentföreningen
Kvalitetsutveckling (SIQ).

Anna-Greta Lundh

Tomas Eriksson

Född 1955
Ledamot i Humlegården
sedan 2011

Född 1960
Ledamot i Humlegården
sedan 2013

Vd Länsförsäkringar Södermanland.
Utbildning: Ekonomiutbildning och
systemvetenskap vid Stockholms
universitet.
Övriga engagemang: Ledamot
i Almi Invest Östra Mellansverige,
Eskilstuna-Kuriren, Försäkringsaktiebolaget Agria och Agria International. Medlem i Länsstyrelsen
Sörmlands insynsråd.

Projektutvecklingsfchef PEAB
Sverige AB, Division Nordost.
Utbildning: Marknadsekonom.
Övriga engagemang:
Ordförande Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling Jämtland AB,
Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter Aktiebolag, Länsförsäkringar
Jämtland, Blästervallen Fastighets
AB, Åre Sadeln Invest AB, Logen
6 Fastighets AB. Ledamot Skiab
Invest AB, Stadsliden Utveckling AB.
Suppleant Ljusta Projektutveckling
AB, Active Rehab i Östersund AB.

Sten Lundqvist
Född 1950
Ledamot i Humlegården
sedan 2013
Vd Länsförsäkringar Älvsborg.
Utbildning: Civilekonom, Uppsala
Universitet.
Övriga engagemang: Ordförande
L Finans Aktiebolag, Älvsborgs Larmcentral Aktiebolag, Måkeberg AB.
Ledamot Länsförsäkringar Fondliv
Försäkringsaktiebolag (publ),
Länsförsäkringar Älvsborg Förvaltnings AB, Piren Venture Holding AB,
West Sweden Aviation AB, LF Fritid
Holding AB.
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Ledning

Ledningsgruppen från vänster:
Per Rosén

Per-Arne Rudbert

Lars Andersson

Rebecka Yrlid

Född 1961
Chef Drift och Teknik,
anställd sedan 1996

Född 1954
Vd, anställd sedan 1999

Född 1957
Ekonomichef,
anställd sedan 1996

Född 1973
Projektchef/Hållbarhetschef,
anställd sedan 2008

Utbildning: Förvaltningssocio
nom, Göteborgs Universitet.
Mastersexamen med inriktning
Finansiell analys, Göteborgs
Universitet.
Övriga engagemang: Inga.

Utbildning: Civilingenjör Väg
och vatten, KTH. Civilingenjörs
programmet del 1 och 2,
Handelshögskolan Stockholm.
Övriga engagemang: Inga.

Utbildning:
Driftsteknik Västerås.
Sjöingenjör KTH.
Övriga engagemang: Inga.

Utbildning: Handelshögskolan
i Stockholm. Management
Development Program (MDP),
Harvard Business School, USA.
Övriga engagemang:
Ordförande Stiftelsen Djursjukhus I Stor-Stockholm.

David Johansson

Marie Edling

Thorsten Åsbjer

Peter Lind

Född 1972
Fastighetschef,
anställd sedan 2005

Född 1971
Personalchef 50%,
anställd 2013

Född 1948
Vice vd, anställd sedan 1984

Född 1970
Fastighetschef,
anställd sedan 2003

Utbildning: Civilingenjör
Väg och vatten, KTH.
Övriga engagemang: Inga.

Utbildning:
Personalvetarlinjen,
Stockholms Universitet.
Övriga engagemang: Inga.

Utbildning: Arkitekt, Lunds
Tekniska Högskola
Övriga engagemang: Ledamot
i Diös Fastigheter AB.

Utbildning: Fastighetsekonomi, Byggadministration
KTH. Ingenjörsexamen KTH.
Övriga engagemang: Inga.
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Räkenskaper
Resultaträkning
Summerade resultaträkningar 31 dec 2013, Tkr

Humlegården
Holding AB I

Humlegården
Holding AB II

Humlegården
Holding AB III

Summa 2013

Summa 2012

344 074

280 510

109 594

734 178

623 066

RÖRELSENS INTÄKTER M M
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2 868

11 350

1 999

16 217

15 474

346 942

291 860

111 593

750 395

638 540

Reparation, underhåll

–10 305

–29 629

–21 506

–61 440

–52 517

Driftkostnader

–39 942

–28 219

–20 039

–88 200

–69 633

Summa intäkter
RÖRELSEKOSTNADER

Tomträttsavgälder

–7 109

–44

–2 711

–9 864

–8 510

Fastighetsskatt

–29 597

–23 006

–6 104

–58 707

–49 794

Marknadsföring

–2 349

–2 237

–2 352

–6 938

–6 035

Hyresförluster

–2 413

–309

–2 722

–2 574

–3 101

–3 087

–2 691

–8 879

–6 258

Förvaltning och uthyrning

Direkta fastighetsägarkostnader

–15 846

–17 188

–9 867

–42 901

–34 486

Avskrivningar

–87 397

–66 847

–25 696

–179 940

–149 568

0

–47 308

–198 059

–170 257

–91 275

–459 591

–426 683

–7 416

–7 651

–2 396

–17 463

–8 275

141 467

113 952

17 922

273 341

203 582

Realisationsresultat sålda dotterföretag

–

–

144 459

144 459

280 532

Resultat externa försäljningar

0

0

144 459

144 459

280 532

23 267

23 267

11 333

550

2 689

353

3 592

6 445

–110 395

–114 672

–23 464

–248 531

–229 967

0

–8 755

Nedskrivningar
Summa fastighetskostnader
Central administration
Rörelseresultat

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Utdelning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Ränta skattetvist
Uttag av pantbrev
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt

–5 694

–74 257

–109 845

–117 677

–5 694
156

–227 366

–295 201

31 622

–3 725

162 537

190 434

188 913

–10 091

–5 303

1 153

–14 241

–37 281

5

5

–3 093

163 695

176 198

148 539

Minoritetens andel av resultatet
ÅRETS RESULTAT
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21 531

–9 028

Balansräkning
Humlegården
Holding AB I

Humlegården
Holding AB II

Humlegården
Holding AB III

Summa 2013

Summa 2012

4 615 893

4 961 917

1 145 266

10 723 076

10 146 004

Övriga tillgångar

5 365

60 000

5 365

70 730

335 911

Uppskjuten skattefordran

9 395

16 180

21 050

46 625

40 989

4 630 653

5 038 097

1 171 681

10 840 431

10 522 904

183 884

81 773

29 374

295 031

329 370

Summerade resultaträkningar 31 dec 2013, Tkr
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Fastigheter

Summa
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Bank
SUMMA TILLGÅNGAR

57 692

79 177

21 311

158 180

77 291

4 872 229

5 199 047

1 222 366

11 293 642

10 929 565

1 219 610

1 261 860

639 106

3 120 576

2 943 985

3 759

3 759

3 764

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Minoritetsintresse
Avsättningar
Uppskjuten skatt fastigheter
Uppskjuten skatt övrigt

191 993

135 040

22 571

349 604

351 805

85 856

47 159

16 264

149 279

129 085

3 235 793

3 599 400

486 100

7 321 293

6 886 293

138 977

155 588

54 566

349 131

614 633

4 872 229

5 199 047

1 222 366

11 293 642

10 929 565

Långfristiga skulder
Lån
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Fastighetsförteckning
Fastighet

Kontor

Butik

Restaurant

Lager

Industri

Övrigt

Totalt

Apelsinen 5

0

15 574

176

890

2 658

945

0

20 243

Aprikosen 3

0

17 570

0

405

2 493

0

1 080

21 548

Blasieholmen 24

0

4 065

0

0

317

0

0

4 382

Blasieholmen 55

0

8 313

0

209

78

0

0

8 600

Cirkusängen 6

0

43 561

0

1 379

0

0

0

44 940

Gelbgjutaren 3

0

1 082

0

0

0

470

0

1 552

Gelbgjutaren 4

0

1 650

0

0

439

224

0

2 313

Gelbgjutaren 10

0

0

0

0

0

0

0

0

Gelbgjutaren 13

0

661

0

49

152

3 175

0

4 037

Gelbgjutaren 14

0

2 984

0

345

875

0

0

4 204

Gelbgjutaren 17

0

4 140

440

0

2 548

0

0

7 128

Humlegården 60

0

7 591

1 956

0

541

0

0

10 088

Härden 15

0

21 556

0

48

348

0

0

21 952

Instrumentet 2

0

2 035

0

0

813

576

0

3 424

Instrumentet 5

0

2 583

0

0

2 164

0

0

4 747

Kassaskåpet 2

0

0

0

0

0

1 100

0

1 100

Kassaskåpet 9

0

1 099

0

0

522

343

13

1 977

Kassaskåpet 10

0

1 337

0

0

42

917

0

2 296

Kassaskåpet 15

0

906

0

0

713

665

4 125

6 409

Kassaskåpet 16

0

6 108

1 227

0

1 513

643

10

9 501

Kåkenhusen 25

0

8 064

3 120

173

627

0

0

11 984

Käpplingeholmen 3

0

3 575

0

0

149

0

0

3 724

Mjölner 4

0

3 583

0

0

38

0

0

3 621

Päronet 6

0

15 006

424

162

4 496

0

0

20 088

Riddaren 17

0

5 463

2 029

0

163

0

0

7 655

Riddaren 18

0

3 355

1 270

301

0

0

0

4 926

Sandhagen 9

0

4 463

655

376

97

0

0

5 591

Skravelberget Större 20

0

4 371

979

0

88

0

0

5 438

0

28 145

998

413

5 618

0

945

36 119

Sparbössan 1

803

8 258

2 050

259

385

0

0

11 755

Sprängaren 8

0

5 257

0

0

6 499

0

0

11 756

Stenbrottet 10

0

5 425

820

0

609

0

1 083

7 937

Stenhöga 1

0

22 694

0

964

4 842

38 146

530

67 176

Styrpinnen 19

0

5 581

847

0

115

0

237

6 780

Styrpinnen 20

0

2 276

0

0

13

0

2 531

4 820

Styrpinnen 22

0

3 874

437

496

217

0

0

5 024

Terminalen 2

0

13 816

0

580

509

0

0

14 905

Ugnen 3

0

672

0

0

905

563

0

2 140

Ugnen 4

0

6 235

0

0

1 286

625

0

8 146

Ugnen 7

0

2 951

239

349

753

0

0

4 292

Volund 11

0

0

0

0

1 265

664

0

1 929

Åldermannen 1

0

900

0

0

0

0

12

912

Åldermannen 2

174

0

0

0

0

0

436

610

Österbotten 7

0

1 393

744

0

59

0

0

2 196

Österbotten 8

0

5 601

350

0

307

0

0

6 258

Österbotten 18

0

2 827

1 316

0

152

0

0

4 295

977

306 600

20 077

7 398

45 408

49 056

11 002

440 518

Smultronet 2

Summa
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Bostäder
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Inköpsår

Nybyggnadsår

Större om-/tillbyggnadsår

Taxeringsvärde

Område

2012

1970

2006

205 400 000

Solna Strand

2012

1972

1996, 2004-2007

181 000 000

Solna Strand

2008

1979

179 000 000

Östra city

2005

1898, 1908

470 000 000

Östra city

2012

2014

7 000 000

Projektfastighet

2007

1946

5 805 000

Hagalund

2010

1945

11 380 000

Hagalund

2005-2007

2007

-

691 000

Hagalund

2012

1947

10 183 000

Hagalund

2007

1930

20 594 000

Hagalund

2007

1959

29 764 000

Hagalund

1999

1883, 1963

1970-talet

336 000 000

Östra city

2011

1965, 2002

2011

507 000 000

Hagastaden

2008

1943, 1956

11 369 000

Hagalund

2008

1942

12 827 000

Hagalund

2009

1955

4 445 000

Hagalund

2008

1945

7 520 000

Hagalund

2008

1988

14 376 000

Hagalund

2008

1945

25 559 000

Hagalund
Hagalund

2008

1939

41 776 000

1999

1983

542 000 000

Östra city

1999

1880

178 000 000

Östra city
Hagalund

1938, 1973

2010

1991

20 245 000

2010

1951, 1960

184 985 000

Solna Strand

1999

1912

215 000 000

Östra city

1999

1873

120 000 000

Projektfastighet

2004

1989

2008

1963

2005

67 400 000
317 000 000

Övrigt
Östra city

2012

1963

1996, 2004-2007

290 600 000

Solna Strand

1999

1907

2007

386 800 000

Östra city

2012

1970

64 400 000

Solna Strand

2005

1976

74 489 000

Övrigt

2012

1972

1988, 2005-2007

279 132 000

Solna Strand

2007

1881, 1989

2011

334 200 000

Östra city

1999

1928

1964

0

Östra city

2008

1941

2010

315 000 000

Östra city

2010

1987

99 800 000

2010

1945

2 065 000

Övrigt
Hagalund

2005

1971

2006

57 000 000

Hagalund

2010

1986

2012

21 800 000

Hagalund
Hagalund

2011

1940

5 274 000

2012

1902

4 387 000

Hagalund

2013

2014

3 289 000

Hagalund

2013-2014

2005

1912

2007

66 000 000

Östra city

1999

1902

1999-2002, 2013

244 000 000

Östra city

1999

1910

148 000 000

Östra city

6 122 555 000
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Marknads- och hyresvärde per marknadsområde
Område

Marknadsvärde

Hyresvärde

Solna Strand

2 767 000 000

285 134 000

Östra city

6 514 000 000

417 805 000

Projektfastighet

1 225 000 000

9 317 000

702 220 000

80 754 000

1 318 500 000

126 036 000

12 526 720 000

919 046 000

Hagalund
Övrigt
Summa

Ägarstruktur
Ägarförteckning Humlegården Holding I–III AB
Länsförsäkringsbolag

Aktieägare 2013-12-31

Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg Förvaltning AB

15,7

556664–7136

11,2

556683–6044

Organisationsnummer

Dalarna

Dalarnas Försäkringsbolag Förvaltningsaktiebolag

Länsförsäkringar Sak

Länsförsäkringar Sak Fastighets AB

8,6

556683–6416

Bergslagen

Länsförsäkringar Bergslagen Fastigheter AB

7,7

556683–5855

Östgöta

Östgöta Brand Fastighet AB

6,8

556666–1111

Södermanland

Strimlusen Förvaltnings AB

6,3

556683–5905

Göteborg och Bohuslän

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB

6,3

556683–5897

Jönköping

Länet Förvaltning i Jönköping AB

5,9

556683–5871

Kalmar

LFK Finans AB

5,1

556661–7907

Uppsala

Länsförsäkringar Uppsala Fastighets AB

3,8

556683–4023

Halland

Länsförsäkringar Halland Förvaltningsaktiebolag

3,8

556596–0837

Länsförsäkringar Göinge–Kristianstad

AB Tivoliparken

3,8

556684–8247

Jämtland

Länsförsäkringar Jämtland Fastigheter AB

2,8

556660–2537

Skåne

Länshem AB

2,8

556364–3781

Västernorrland

Fastighetsförvaltningsbolaget Gården 35 AB

2,4

556683–4031

Blekinge

BLF Fastighet AB

2,2

556683–4007

Kronoberg

Länsgården AB

1,6

556683–4015

Gotland

Humlegården Gotland AB

1,5

556676–2687

Norrbotten

LF Norrbotten Holding AB

0,9

556656–7755

Värmland

Länsförsäkringar Värmland Aktieförvaltning AB

0,7

556763–7250

Totalt
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Ägarandel, %
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100,0

Ordlista
Area, kvadratmeter
Uthyrningsbar area, exklusive area
för garage och parkeringsplatser.
Areavakans
Total yta för outhyrda lokaler i procent
av total uthyrbar yta.
Avkastning på eget kapital
Årets resultat dividerat med genom
snittligt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella intäkter och
kostnader plus räntekostnader dividerat
med räntekostnader.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till
eget kapital vid årets slut.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder dividerat med
fastigheternas marknadsvärden.

Substansvärde, Mkr
Eget kapital i koncernen plus den del av
bokförda latenta skatter som inte bedöms
utgöra rabatt till köparen vid fastighetsförsäljningar plus övervärdet i fastigheterna.

Direktavkastning, %
Driftnettot i procent av fastigheternas
ingående marknadsvärde.

Synlig soliditet
Eget kapital vid årets slut i förhållande
till totala tillgångar.

Driftnetto
Intäkter minus drift- och underhålls
kostnader, fastighetsadministration samt
fastighetsskatt och tomträttsavgäld.

Totalavkastning
Direktavkastning plus värdeökning i
fastigheterna.

Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Hyresintäkter dividerade med hyresvärdet.
Genomsnittlig ränta, %
Genomsnittlig räntesats på de externa
lånen på balansdagen
Hyresintäkter
Debiterad hyra inklusive tillägg och
hyresrabatter.
Hyresvärde, Mkr
Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda lokaler.

Överskottsgrad, %
Driftnetto dividerat med hyresintäkter.
Övervärde, Mkr
Skillnaden mellan fastigheternas marknadsvärde och koncernmässiga bokförda
värde. Med hänsyn till eventuella problem
vid en omfattande försäljning har övervärdet reducerats med en faktor 0,9 i
substansvärdeberäkningen.
Ränteswap
Ett derivatinstrument där två aktörer
gör upp om att under en viss tidsperiod
utbyta ränteflöden.
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