Förvaltningsberättelse
Ägarförhållande och uppdrag
SISAB ägs av Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Stockholms Stad.
Utöver förvaltning av skolor och förskolor, som varit SISAB:s huvuduppdrag
sedan bildandet 1991, arbetar bolaget aktivt med att skapa nya elevplatser.
Bolagets hyresnivåer är generellt lägre än genomsnittliga marknadshyror i
Stockholm för skollokaler.
SISAB äger och förvaltar huvuddelen av Stockholms för-, grund- och
gymnasieskolbyggnader. Dessa återfinns på 634 fastigheter, flertalet upplåtna
med tomträtt. 334 av fastigheterna innehar hyreskontrakt för kommunala
förskolor, 208 för kommunala grundskolor och 24 för kommunala gymnasium.
I SISAB:s fastigheter finns också 39 friskolor och 60 förskolor med privata
aktörer, enstaka statliga skolor och ett fåtal kommersiella lokaler, bostäder och
garage. Den totala ytan, inklusive paviljonger och inhyrda lokaler, uppgick vid
årsskiftet till cirka 1 873 000 kvm. Vakansgraden – av uthyrningsbar yta –
utgör cirka 1,6 procent. Av totalytan har bolaget hyrt in 132 paviljonger
omfattande cirka 74 000 kvm samt övriga lokaler om cirka 23 700 kvm.
Stockholms Stad hyr, via samverkansavtalet, 88,4 procent av ytan. Bolag inom
koncernen, Stockholms stadshus AB, hyr drygt 1 procent.
2021 firade SISAB 30 år. SISAB:s skolor och förskolor återspeglar Stockholms
"årsringar". De har oftast kommit till då stadens områden byggts ut eller
förtätats och de täcker en lång tidsperiod, från sent 1600-tal fram till idag.
Under stadens befolkningsexplosion under 1800-talets andra hälft satte
skolbyggandet fart och öppnade ett stort arbetsfält för arkitekter. Större delen
av de skolor som byggts i Stockholm sedan 1800-talets mitt finns kvar än idag.
Under andra världskriget stannade byggandet nästan av helt och hållet, för att
under efterkrigstiden intensifieras i takt med den ökade bostadsbebyggelsen.
Under 2010-talet gick staden åter igenom en tillväxtfas. Staden passerade 1
miljon invånare och nya årsringar lades till de gamla.
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Fram till 1990 ansvarade skolförvaltningens byggnadsavdelning för
stockholmsskolornas fastighetsunderhåll. Skolförvaltningen styrdes av
skolstyrelsen och svarade även för undervisningsfrågorna.
För att renodla förvaltningen av Stockholms skolbyggnader och "skilja på
tegelstenar och läroböcker" bildades Skolfastigheter i Stockholm AB 1991.
Fastighetsunderhåll och pedagogik behövde därmed inte längre konkurrera
inom samma budget. Bolaget startade med 130 anställda och ett skolbestånd
med kraftigt eftersatt underhåll att komma ikapp med.
Idag är SISAB är ett stabilt och välrenommerat företag med ett
fastighetsbestånd i ordning. Bolagets uppdrag växer i takt med den växande
huvudstaden och SISAB är idag ett av Sveriges största fastighetsbolag inom
samhällsbyggnadssektorn. Grunden är densamma som för trettio år sedan –
att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns utbildning i Stockholm.
Samtidigt har SISAB ständigt fokus på att se hur verksamheten tillsammans
med hyresgäster och barn och unga kan skapa framtidens utbildningsmiljöer.
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Under året har barn från förskolan Galaxen överlämnat en tidskapsel för
framtida generationer vid SISAB:s förskolebygge på Essingestråket 24. Som ett
spadtag i litet format samlades barn från Galaxen tillsammans med
byggprojektet ute vid det som ska bli den nya förskolan.
SISAB arbetar även aktivt med att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Bolagets AI-styrda driftsystem SOLIDA vann under året den tjugonde upplagan
av Stora Inneklimatpriset. Systemet analyserar data som samlas in i realtid
och optimerar styrningen av värme och luftflöden i SISAB:s fastigheter. I
systemets olika delar görs en miljon beräkningar varje timme. SOLIDA ger
SISAB möjligheten att skapa ett jämnare inomhusklimat och öka
trivselfaktorn samtidigt som driften blir mer energieffektiv. Systemet lär själv
och förbättras, samt föreslår åtgärder. SISAB har under de senaste åren vunnit
stadens innovationstävling Framsteget och gått till final i Business Arena
Techawards samt blivit utsedda till årets energirådgivare. Bolagets arbete med
ständiga förbättringar och innovation har lett till dessa resultat. Allt arbete har
utförts med alternativkostnadsmodeller för att påvisa ekonomisk och
energieffektiviseringsnytta.
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Försäljning av fastigheter
SISAB har under året fortsatt uppdraget med en aktiv fastighetsförvaltning
genom att bland annat se över vakanser och bedömt objekt med privata
hyresgäster som kan vara intressanta för avyttringar utifrån bolagets fokus på
kommunal verksamhet. SISAB har under 2021 avyttrat fastigheten
Skarpskytten 2 samt del av Måsholmen 21. En slutlig avräkning har även skett
gällande försäljningen av dotterbolaget Ajerf Skolfastigheter i Stockholm AB
(Ajerf) som såldes 2020. Ajerf innehöll 23 fastigheter med privata hyresgäster.
SISAB har under året inlett försäljningen av ytterligare 9 fastigheter.
Försäljningen är planerad att slutföras under 2022. Bolaget har även under året
utvecklat de företagsinterna försäljningsprocesserna vid
fastighetsförsäljningar.

Fastigheternas värde
SISAB:s fastigheter inklusive byggnader, mark, markanläggningar,
markinventarier och byggnadsinventarier hade vid årsskiftet ett utgående
redovisat värde på 16 834 mnkr (16 423 mnkr). Bedömt värde utifrån en
avkastningsmetod baserad på nuvärdesberäkning av framtida faktiska
kassaflöden uppgår till 24 501 mnkr.

Hållbarhetsarbete
SISAB har upprättat en separat hållbarhetsredovisning för 2021 enligt GRI
Standards (GRI=Global Reporting Initiative) samt i linje med
Årsredovisningslagen.
Hållbarhetsredovisningen finns på www.sisab.se.

Investeringar
Under 2021 har arbetet med att förse Stockholms barn och unga med
utbildningsmiljöer fortsatt i hög takt. Under 2021 stod SISAB för en ökning med
1 630 elevplatser. En betydande andel av dessa kom till i samband med ny- och
ombyggnad av Västertorpsskolan samt anpassning av Konradsbergsskolan.
Den totala investeringen i ny-, till- och ombyggnationer för året var 2 026
mnkr (1 933 mnkr). Årets tre största investeringsprojekt var Rödabergsskolan,
Lillholmsskolan samt Brandstegen.
SISAB har under året fortsatt arbetet med konceptet Framtidens förskola som
har kommit att bli en efterfrågad produkt i många stadsdelar. Framtidens
förskola lanserades 2014 i syfte att korta ledtiderna mellan planering och
färdigställande av nya förskolor i Stockholms stad. Konceptet innebär en god
arbetsmiljö och ekonomi för hyresgästens verksamhet. Dessa kan produceras
på kort tid och personalen kan innan projektstart besöka en färdig förskola
vilket skapar en tydlighet och rätt förväntningar. Framtidens förskola består
av en tvåplansbyggnad och är tillgänglig i tre olika storlekar; anpassat för 90,
108 eller 144 barn. Den invändiga planlösningen är fast medan den yttre
gestaltningen alltid anpassas till omgivningen. Totalt har SISAB levererat 19
stycken Framtidens förskola och 7 är pågående samt 14 i planering.
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Finansiering
Bolagets räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 18 023 mnkr
(17 131 mnkr). Den genomsnittliga räntan uppgick under året till 0,7 procent
(0,8 procent).

Verksamhet och resultat
Resultat efter finansnetto, men före skatt, uppgår till 3 mnkr (346 mnkr).
Det positiva resultatet är i stort kopplat till avyttring av fastigheten
Skarpskytten 2. Avvikelsen mot föregående års resultat är i stort hänförlig till
avyttring av dotterbolaget Ajerf Skolfastigheter i Stockholm AB som
genomfördes 2020.
Intäkterna för perioden uppgår till 2 763 mnkr (2 840 mnkr). Minskningen
jämfört med föregående år är hänförlig till att bolaget erhöll en större
försäkringsersättning 2020. Bolagets hyresintäkter har varit högre 2021 än
föregående år samtidigt som vidarefakturering för projektkostnader (förstudie
och utredning) har varit lägre.
Driftkostnaderna för perioden uppgår till 710 mnkr (691 mnkr). Största
avvikelsen är hänförlig till el- och uppvärmningskostnader med anledning av
ett kallare klimat än ett normalår samt en ökad användning av ventilationen i
fastigheterna på grund av pandemin. Kostnaden för bland annat takskottning
och snöröjning har varit högre 2021 på grund av mer snö än under ett
normalår. Även kostnaden för felavhjälpande insatser har varit högre liksom
nya tomträttsavgälder rörande omförhandlade tomträtter. Reparationer och
hyresgästsanpassningar för året uppgår till 562 mnkr (602 mnkr).
De administrativa kostnaderna inklusive personal uppgår totalt till 307 mnkr
(294 mnkr), varav personalkostnader utgör 243 mnkr (219 mnkr). Ökningen av
personalkostnaderna beror på normal lönerörelse samt en utökning av
organisationen till följd av en fortsatt växling från externa konsulter till
anställd personal. Övriga administrativa kostnader, 64 mnkr (75 mnkr), är i
jämförelse med föregående år något lägre vilket framförallt beror på effekter
av pandemin samt minskade kostnader för inhyrd personal.
Avskrivningarna för SISAB uppgår till 943 mnkr (896 mnkr). De högre
avskrivningarna är en följd av bolagets höga investeringsnivåer samt
färdigställande av projekt under de senaste åren.
De finansiella nettokostnaderna uppgår till 121 mnkr (133 mnkr).
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Särskilda händelser under året samt
förväntningar avseende framtida utveckling
Staden och regionen fortsätter att växa. Långsiktigt ökar efterfrågan på
utbildningsmiljöer för såväl skola som förskola. Den redan höga
investeringsnivån förväntas därför öka ytterligare de kommande åren.
SISAB har med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och
inspirerande utbildningsmiljöer under rådande pandemi. SISAB arbetar utifrån
att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.
Samarbetet mellan staden, fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer
fortsätter för att främja trygga stadsdelar.
SISAB arbetar aktivt med behovsanalyser och koppling till
befolkningsutvecklingen för att kunna prioritera mellan olika lokalprojekt.
SISAB:s utgångspunkt är att befintliga lokaler måste utnyttjas optimalt och
varje investering måste vara motiverad och ett tydligt bakomliggande behov
ska därför finnas till grund för varje föreslagen åtgärd. SISAB har flera
hundratals byggprojekt på gång, stora som små och kostar allt mellan 0,5 och
700 miljoner kronor. Inriktningen är verksamhetsanpassningar, ombyggnader
av kök och matsal, underhållsprojekt och nybyggnation av skolor och
förskolor.
För att komma runt problemet med den begränsade tillgången på tomter i
staden försöker SISAB att bygga ut eller bygga om befintliga lokaler. Ett
aktuellt projekt är Vasa Real som är en nästan hundra år gammal skola nära
Odenplan mitt i centrala Stockholm. Där bygger SISAB en helt ny tillbyggnad.
Ett annat sätt att lösa bristen på bra tomtmark är att omvandla befintliga
lokaler som tidigare rymt någon annan form av verksamhet. Just nu är SISAB
i produktionsskedet av skolan Brandstegen. Det är en ny skola som kommer
inrymmas på den gamla brandstationen i området Midsommarkransen.
Fastighetsbarometern och bolagets nöjdkund-index visade för 2021 en ökning
om 3 enheter från föregående år från 69 till 72. Det innebär att SISAB har ökat
med sammanlagt 5 enheter under pandemiåren. Den ökade nöjdheten hos
bolagets hyresgäster kring förvaltning och service gäller kvalitetsområden
såsom information, miljöhänsyn och inomhusklimat.
Efter nästan 1,5 års förberedelser är samarbetet som ska göra Åsö gymnasiums
skolgård till en ännu mer fantastisk plats igång. I ett pilotförsök, där
näringslivet delfinansierar upprustningen, skapas möjligheter att utveckla
platsen för att göra den tryggare och mer attraktiv för både skolans
verksamheter och stockholmarna. Målsättningen är att metoden ska kunna
återanvändas på fler platser.
I den första etappen rustas den befintliga basketplanen upp och motivmålas.
Nya sittytor skapas och en ny boulebana anläggs. Eftersom torget i första hand
är en skolgård har barnens perspektiv varit viktigt i utvecklingen. Löpande
dialog kring platsens utveckling har förts med skolans verksamheter. Under
vintern 2020/2021 har ungdomar från skolan och olika basketföreningar
bidragit i designprocessen. Ungdomarnas egna visioner har inspirerat
utformningen av den nya basketplanen. Invigningen genomfördes som ett
block party den 14 augusti.
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I maj driftsattes bolagets nya beslutsstödsystem som kommer förenkla för
medarbetare att överblicka sina fastigheter. Detta är en del av det strategiska
arbetet att tillgängliggöra och kvalitetssäkra informationen i SISAB:s system.
Ett stort steg i detta är bolagets arbete med kvalitetssäkrad masterdata och
obrutna informationsflöden med stöd av en ny
informationsförvaltningsmodell som säkerställer informationens kvalitet
under hela livscykeln. SISAB har även påbörjat implementering av nationella
riktlinjer för livscykelinformation, som förvaltas av BIM Alliance, för att öka
efterlevnad av krav och anvisningar. Detta bidrar till likriktning av arbetssätt
på en nationell nivå.
2021 har präglats av restriktioner och distansarbete vilket till viss del har
påverkat SISAB:s förutsättningar att bedriva planerat utvecklingsarbete och en
del initiativ har prioriterats om. Samtidigt har pandemin även hos SISAB fört
med sig utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet på andra områden, till
exempel utveckling av digitala arbetssätt, riskanalyser och rutiner för att
hindra smittspridning och hantera konsekvenser av pandemin. SISAB
befarade i början av pandemin att bolaget inte skulle kunna genomföra projekt
men det har inte varit några större problem. SISAB har kunnat upprätthålla
verksamheten och genomföra bolagets projekt som planerat. Däremot ser
SISAB en stor risk framöver att kraftigt ökade priser för inköp av byggmaterial
kommer öka kostnaderna i projekten.
SISAB har under året ytterligare utvecklat sin digitala kompetensutveckling
och har nu inom bolaget utvecklat kompetens att ta fram utbildningar både
internt och till leverantörer vilket lett till kostnadsbesparingar. Utveckling av
digitala utbildningar har skett både inom digital informationshantering, GDPR,
ergonomi samt SBA. Nya utbildningar är under framtagande där
verksamheten även arbetar med digitala användarinstruktioner. SISAB satsar
på intelligent automation RPA (Robotic Process Automation) i administrativa
processer. RPA-plattformen Blue Prism har installerats och under hösten
utvecklats för att kunna automatisera moment i nyanställningsprocessen.
SISAB:s digitala medarbetare Botvid kommer under 2022 tränas till att
automatisera fler processer. SISAB är med i flera ansökningar i
utvecklingsprojekt inom digitalisering, AI, energi och hållbarhet på både lokal,
nationell och EU-nivå vilket ligger i linje med stadens mål om att öka extern
finansiering.
Inom ramen för Mötesplats SISAB, bolagets nya arbetssätt med stöd av
digitaliseringens möjligheter, så har bolaget under året påbörjat arbetet att
utveckla medarbetarnas digitala mötesplats. Kommande lösning har som mål
att erbjuda både digitalt stöd för innovation samt interaktion mellan
medarbetare.
SISAB har blivit utsedd till en Excellent arbetsgivare 2021 av
Nyckeltalsinstitutet som presenterar de tio procent bästa arbetsgivarna i
Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av faktiska arbetsvillkor i
svenskt arbetsliv. SISAB blev även för andra året i rad finalist i Sveriges
friskaste bolag och kom i år tvåa efter Volvo Cars. Bra arbetsgivareindex för
SISAB 2021 landade på 88. Bolagets utfall är två indexsteg högre än föregående
års utfall. SISAB arbetar löpande för att säkerställa aktiviteter utifrån resultat i
medarbetarundersökningen för att främja ett högt index.
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Rättvist Byggande är ett samarbete mellan Stockholmshem, Svenska Bostäder,
Familjebostäder, Micasa och SISAB för uppföljning och kontroll av företag och
individer i byggproduktion för att minska förekomsten av svart arbetskraft.
Arbetet bygger på registrering och kontroll av underentreprenörer kopplade till
upphandlade entreprenörer, samt kontroll av företag, inpassering och
arbetstagare på byggarbetsplatser. Detta förbättrar förutsättningar för en sund
konkurrens och att arbeten bedrivs med skäliga arbetsvillkor. Inom Rättvist
Byggande har 11 st arbetsplatskontroller utförts. Under året har föreningen
Rättvist Byggande bildats för att bredda samarbetet med ytterligare byggherrar
och möjliggöra spridning av metoden. SISAB:s VD Claes Magnusson är initialt
vice ordförande för den nya föreningen. Med Byggherrarna som värd
expanderar därmed Rättvist byggande till en fristående och rikstäckande
organisation.
Projektet ”Nya entreprenörer” startades 2018 av bostadsbolagen i Stockholms
stad med huvudsyftet att bredda konkurrensen i upphandlingar av
nyproduktionsprojekt. I mars 2020 anslöt SISAB till projektet och sedan januari
2021 leds projektet av projektledare från SISAB. En digital internationell
marknadsdag på engelska sändes ut live från Stockholmsrummet till över 120
unika tittare, där respektive bolag presenterade ett urval av projekt samt
upphandlingsverktyget Primona och metoder inom Rättvist Byggande
presenterades.
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Intern styrning och kontroll
För att SISAB ska uppfylla sina mål krävs att verksamheten bedrivs effektivt
och ändamålsenligt, att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, regler och
riktlinjer följs. Genom ett systematiskt arbete med intern styrning och kontroll
hanteras detta inom bolaget. Arbetet utgår från Stockholms Stads riktlinjer för
styrning, uppföljning och kontroll.
Riskhanteringen för olika riskområden sammanställs i en samlad riskbild för
hela företaget. Den samlade riskbilden identifierar risker som behöver
hanteras och där åtgärder kan behöva vidtas.
Utifrån den samlade bilden upprättas en intern kontrollplan. Uppföljning och
utvärdering av bolagets interna styrning och kontroll sker löpande under året.
Det finns inga indikationer från arbetet med den interna kontrollen eller från
extern granskning som visar på allvarliga brister. Även om samtliga
kontroller inte varit utan avvikelser bedöms den interna kontrollen som
tillräcklig i sin helhet.
Bolagets styrelse utvärderar årligen systemet för styrning, uppföljning och
kontroll och erhåller löpande information om olika kontrollåtgärder samt
övriga aktiviteter hänförliga till arbetet med internkontroll. Inom bolaget finns
särskilda internkontrollsansvariga på varje avdelning samt en centralt
placerad internkontrollfunktion.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Finansiering och ränterisk
SISAB är beroende av finansiering för att kunna genomföra investeringar i
nyproduktion och större till- och ombyggnationsåtgärder. Att huvuddelen av
bolagets intäkter direkt och/eller indirekt kommer från Stockholms Stad, samt
att vakansgraden är ringa, bidrar till en låg finansiell risk. All finansiering
samordnas via moderbolaget Stockholms Stadshus AB och Stockholms Stad
och upplåning sker uteslutande via Stockholms Stad som därmed ytterst
säkerställer bolagets finansieringsbehov.
Under 2021 har räntorna varit låga men vid förändrade räntenivåer för
kommande verksamhetsår så kan SISAB:s verksamhet och resultat komma att
påverkas.

Hyresintäkter
Hyrorna är den helt dominerande intäktsposten för bolaget och fastställs, för
uthyrning inom Stockholms Stad, utifrån ett förhandlat samverkansavtal och
hyresmodell. Hyresnivåerna för uthyrning till övriga aktörer fastställs utifrån
marknadsmässiga förutsättningar. Efterfrågan på nya skolor har varit, och
bedöms fortfarande vara hög. Uthyrningsgraden är samlat hög och risken för
större vakanser bedöms som låg.

Drift- och underhållskostnader
För att bibehålla och utveckla fastigheternas ekonomiska och tekniska värde,
och för att säkerställa nöjda hyresgäster är en god drift- och underhållsnivå
nödvändig. Allt eftersom bolagets fastighetsbestånd blir äldre så uppkommer
behov av ökade underhållsinsatser. Kostnaden för detta ska täckas av
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hyresintäkterna för att fastighetsvärdena ska ha en tillfedsställande
utveckling. SISAB arbetar aktivt med långsiktig planering och prioritering av
underhåll och investeringar. Bolaget strävar efter att utnyttja resurserna på
mest effektiva sätt. Energieffektivisering är exempel på ett område som
bolaget löpande prioriterar vilket också motverkar risken för höjda kostnader.
Långtidsplanerat underhåll ska återspegla fastighetens underhålls- och
nyinvesteringsbehov. SISAB strävar efter att uppnå den lägsta
livscykelkostnaden för det underhåll som planeras på bolagets byggnader
samt säkerställa att underhållet sker kostnadseffektivt ur ett
kommunkoncernperspektiv.

Pandemin
Covid-19 har totalt sett haft en relativt liten negativ påverkan på SISAB:s
verksamhet under 2021 utifrån ett renodlat ekonomisk perspektiv. Vissa ökade
kostnader har funnits kopplat till ökad drift och ventilation av
utbildningsmiljöer. Trots ett i alla avseenden ovanligt år har verksamheten
fortsatt att utvecklas och anpassat ordinarie verksamheter och uppdrag till
rådande läge. Under året påbörjades utvecklingen av ett nytt arbetssätt kopplat
till Mötesplats SISAB där verksamheten både kan fortsätta med distansarbete
samt ha möjlighet till fysiska möten.

Samverkansavtal och hyresmodell – Stockholms Stad
Nuvarande intäktsmodell, enligt Samverkansavtalet med staden, leder för
SISAB till en initial hyresintäkt som har en regressiv utveckling efter ett
förutbestämt antal år. Detta behöver beaktas i arbetet med att följa utfallet av
det nya samverkansavtalet för att uppnå målet om självkostnad. Det nya
samverkansavtalet, som revideras i samverkan mellan parterna, beslutas
under 2022.

Covid-19 har
totalt sett haft en
relativt liten
negativ påverkan
på SISAB:s
verksamhet under
2021 utifrån ett
renodlat
ekonomisk
perspektiv.

Den försäljning av fastigheter, med externa hyresgäster och positiva
driftnetton, som sker medför minskade intäkter. Det innebär även en minskad
extern upplåning och ett lägre behov av större underhållsåtgärder gällande de
försålda fastigheterna vilket påverkar resultatet positivt.
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Enskedefältets skola nyinvigdes den 20 september 2021, på dagen 88 år sedan skolan invigdes första gången.
Skolan har utrustats med en helt ny byggnad och befintliga byggnader har renoverats och
tillgänglighetsanpassats. Foto: Fredrik Sweger

Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (”K3”).

Allmän information
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), organisationsnummer 556034-8970, är
ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. SISAB är ett helägt
dotterbolag till moderbolaget Stockholm Stadshus AB. Huvudkontorets adress
är Palmfeltsvägen 5, våning 5, Johanneshov.
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar består i allt
väsentligt av belopp som förväntas återvinnas inom tolv månader räknat från
balansdagen. Kortfristiga skulder består av skulder som förfaller till betalning
inom ett år.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.

Intäkter
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt och förskottsbetalade
hyror redovisas som förutbetalda intäkter. Övriga intäkter avser främst
utförda arbeten beställda av kund och redovisas i den perioden då arbetet
utförts.

Central administration
Till Central administration hänförs kostnader för personal med central
funktion samt centrala kontorskostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när
det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida
ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och
att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
SISAB tillämpar komponentredovisning av fastigheterna enligt K3 - regelverk.
Fastighetsåtgärder med en livslängd på minst 5 år betraktas som en
investering och aktiveras. Reparationsåtgärder av fastighetsbeståndet
kostnadsförs.
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Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De
materiella anläggningstillgångarna består av 14 fastighetskomponenter med
avskrivningstider mellan 10 och 75 år enligt nedan. Därutöver tillkommer
övriga materiella anläggningstillgångar.
Fastighetskomponenter

Markanläggningar
Tak
Fasader
Fönster, dörrar
WC, våtutrymmen
Stomme
Byggnads- och markinventarier
El
VS – Värme och sanitet
Ventilation
Lokaler
Storkök
Hiss, transportanordningar
Övrigt
Verksamhetsanpassningar/Paviljonguppställningar

20 år
30 år
30 år
20 år
15 år
75 år
10 år
20 år
20 år
20 år
20 år
15 år
15 år
10 år
Kontraktstid

Övriga komponenter

Datorer och datorutrustning
Inventarier, verktyg och installationer

3 år
5 år

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar är identifierbara icke-monetära tillgångar utan fysisk
form. För att redovisa en immateriell tillgång ska kontroll över tillgången
kunna påvisas. Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen endast om
det är troligt att de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som kan
hänföras till tillgången kommer att tillfalla bolaget samt om tillgångens
anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vid första
redovisningstillfället värderas immateriella tillgångar till anskaffningsvärde
och därefter till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumulerade
av- och nedskrivningar. Immateriella tillgångar med begränsad
nyttjandeperiod skrivs av linjärt över den fastställda nyttjandeperioden och
prövas för nedskrivning en gång per år och när händelser eller förändringar i
förhållanden indikerar att det redovisade värdet inte är återvinningsbart.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett
hur de upplånade medlen har använts.

Nedskrivningar
Det redovisade värdet för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag
för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. SISAB
tillämpar förenklingsregeln (BFNAR 2012:1, Punkt 37.25) som innebär att
fastigheter som hyrs ut till verksamhet som omfattas av den kommunala
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självkostnadsprincipen inte behöver skrivas ned om försäkringsvärdet
överstiger det bokförda värdet.
De fastigheter som hyrs ut till marknadshyra har kontrollerats för att utröna
om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Tillgångens
återvinningsvärde beräknas till det högsta av nyttjandevärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet
understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet
diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att
beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den
specifika tillgången. En tillgång som är beroende av andra tillgångar anses
inte generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället
till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende kassaflödena kan
fastställas.
Vid varje balansdag gör bolaget en bedömning om den tidigare
nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är fallet återförs
nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens
redovisade värde.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde med eventuell justering för
nedskrivning.

Förvaltningsfastigheter
Bolaget lämnar i enlighet med BFNAR 2012:1 kap. 16 ”Upplysningar om
förvaltningsfastigheter” upplysning om verkligt värde på
förvaltningsfastigheter i tilläggsupplysningar.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften
kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder
nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i
eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i
temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära
skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser
och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i enlighet med BFNAR 2012:1 kap. 21 Avsättningar,
ansvarsförbindelser och eventualtillgångar. Det innebär att en avsättning
redovisas i balansräkningen när företaget har ett legalt eller informellt
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åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde
av resurser krävs för att reglera åtagandet samt en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta hänsyn till väsentlig
tidseffekt för framtida betalningar och avsättningar omprövas vid varje
bokslutstillfälle.

Rörelsegrenar
Bolagets verksamhet utgörs av uthyrning av skol- och utbildningslokaler till
Stockholms Stad och till friskolor. Därutöver sker viss uthyrning av
kommersiella lokaler och bostäder. Denna del av bolagets verksamhet är dock
ytterst begränsad varför ingen uppdelning sker av bolagets redovisning på
flera rörelsegrenar.

Geografiska områden
Bolaget är verksamt i Stockholms Stad. Ingen verksamhet bedrivs i någon
annan kommun.

Koncernuppgifter
SISAB är från 2 januari 2006 helägt dotterföretag till Stockholm Stadshus AB,
org nr 556415-1727, med säte i Stockholm. Stockholms Stadshus AB ägs i sin
helhet av Stockholms stad, org nr 212000-0142. Koncernredovisning upprättas
inte för SISAB med stöd av ÅRL 7:2 då koncernredovisning upprättas av
moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Stockholm Stadshus AB konsolideras
in i Stockholms stads kommunkoncern. Stockholms stads kommunkoncern
redovisas i Stockholms stads årsredovisning.

Närstående relationer med ett bestämmande inflytande
Företaget står under ett bestämmande inflytande från Stockholms Stadshus
AB. Bolaget står vidare under ett bestämmande inflytande från
kommunfullmäktige i Stockholms stad vars beslut i vissa avseenden har
direkt inverkan på olika delar av bolagets verksamhet.

Närstående relationer med Stockholms stad
Stockholms stad är genom främst utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna hyresgäst i merparten av bolagets skollokaler.
Nämnderna betalar lokalhyra för respektive lokal. Därutöver tillkommer
ersättning för av nämnderna beställda hyresgästanpassningar.

Ersättning till anställda
Anställda i SISAB erhåller ersättning i form av grundlön, förmåner samt
tjänstepension. Redovisning sker i takt med intjänande. Rörliga ersättningar
utgår till anställda för arbete under exempelvis obekväm arbetstid.
Bonusbaserad ersättning eller ersättning i form av finansiella instrument
utgår inte.
Samtliga anställda har rätt till lunchförmån samt viss ersättning för frisk- och
sjukvård.
Medarbetare som bedöms ha behov i tjänsten av bil erbjuds att få tillgång till
bil. Samtliga pensioner är avgiftsbestämda.
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Box 5010, 121 05 Johanneshov
sisab.se

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och
förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.
SISAB har över 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr
till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,9 miljoner kvadratmeter,
där 200 000 människor vistas dagligen.

Tillsammans skapar vi rum där kunskap växer.
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