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Norrporten  
på två minuter
norrportens fastigheter är centralt belägna kommersiella fastigheter  
i stabila tillväxtorter. tyngdpunkten i beståndet ligger på kontor  
i regionsstäder med goda kommunikationer, tillgång till välutbildad 
arbetskraft och förutsättningar för en god befolkningstillväxt.  
norrporten ska bidra till en positiv utveckling på orten genom  
samverkan med det lokala näringslivet, kommunen, universitetet,  
handelns organisationer, lokala kultur- och idrottsföreningar med  
flera. norrporten ägs av Andra och sjätte Ap-fonden.

Hyresvärde
Med hyresvärde avses hyres-
intäkter inklusive tillägg för 
uthyrda lokaler plus bedömd 
marknadshyra för outhyrda 
lokaler.

detta är norrporten

Förändring av fastighetsbeståndet 2014

Marknadsvärde 2013-12-31 24 593
Investeringar 512
Förvärv 253
Valutakursdifferenser 321
Orealiserad värdeförändring 450
Marknadsvärde 2014-12-31 26 129

Skapat ekonomiskt värde
2014. totalt: 1 860 Mkr. 

 Betalningar till leverantörer, 26 %, 476 Mkr 
 Löner till medarbetare, 4 %, 69 Mkr
 Sociala avgifter, 2 %, 34 Mkr 
 Bolags- och fastighetsskatt, 8 %, 147 Mkr
 Räntor till långivare, 14 %, 260 Mkr
 Utdelning till ägare, 13 %, 242 Mkr
 Kvar i bolaget, 34 %, 632 Mkr
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Framgångsrika arbetsplatser
varje dag går cirka 50 000 kunder till jobbet i  
norrportens fastigheter. det är lika många människor 
som bor i en mellanstor svensk stad och de är  
grunden i vår affär.
 Bortom yta och kvadratmeter ser vi människor 
och mötesplatser. vårt uppdrag är att tillhandahålla 
arbetsplatser där människor mår bra och där arbete 
kan ske effektivt. För att lyckas samverkar vi med 
våra kunder för gemensam nytta. vår lokalt förank-
rade organisation levererar hög service i vardagen. 
vårt hållbarhetsarbete bidrar till en långsiktig utveck-
ling för människor och miljö. vår gedigna erfarenhet 
av byggprojekt ger oss goda förutsättningar för  
att tillmötesgå våra kunders varierande behov av 
förändringar och anpassningar. Ambitionen är alltid 
att skapa långsiktigt flexibla lokaler som skapar  
värde över tid både för kunder och för norrporten.

detta är norrporten

Norrportens  
fastighetsbestånd

Antal
fastigheter

Uthyrbar  
yta, kvm

Marknads- 
värde, Mkr

Marknads- 
värde, Tkr/kvm

Hyres- 
värde, Mkr

Hyres- 
intäkter, Mkr

Driftsöverskott,  
Mkr

Regionstäder nord 76 545 007 8 843 16 792 715 453
Regionstäder syd 36 397 581 7 883 20 638 617 433
Storstadsregioner 13 222 494 9 403 42 607 528 349
Total 125 1 165 082 26 129 22 2 037 1 860 1 235

26 129
Marknadsvärdet på fastigheterna

Mkr

82
Nöjd kund-index

2014

886
Resultat före skatt 

Mkr

Fördelning av  
hyresgästkategorier
Hyresvärde 2,0 miljarder kr.
 

 Myndigheter/verk, 33,9 %
 Kommun/landsting, 2,7 %
 Bank/försäkring, 10,7 %
 Butiker, 6,1 %
 Bostäder, 1,7 %
 Övrigt näringsliv, 45,0 %
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Hyresvärde 2,0 miljarder kr.
 

 Regionstäder nord, 39,1 %
 Regionstäder syd, 31,3 %
 Storstadsregioner, 29,6 %

Övrigt

Bostad

Butik

Kontor

Storstad

Syd

Norr

Stockholm
236,6 Mkr

Örebro
146,3 Mkr

Jönköping
158,4 Mkr

Växjö
118 Mkr

helsingborg
214,8 Mkr

Köpenhamn
296,3 Mkr

hamburg
74,5 Mkr



innehÅll

Innehåll
Året i korthet ............................................................ 1
Ordförande har ordet ........................................................2
Vd har ordet.............................................................. 4
Mål och strategier ..................................................... 6
 Fastighetsförvaltning ................................................8
 Fastighetsutveckling ..............................................10
 Miljö .............................................................................14
 Medarbetare .............................................................22
 Uppförandekod ........................................................23
 Socialt ansvar ...........................................................24
Marknadsöversikt ................................................... 26
Fastighetsinnehavet ............................................... 28
Segment ................................................................. 30
Transaktionsverksamhet ........................................ 38
Finansiering ............................................................ 40

» Förvaltningsberättelse .................................... 44
  Verksamheten ..................................................44
  Risker och riskhantering ...............................45
  Bolagsstyrningsrapport 2014 .....................46
 Ledamöter i styrelsen ............................................51
 Medlemmar i ledningsgruppen ..........................52

» Finansiella rapporter
 Rapport över totalresultat för koncernen ...... 53
 Balansräkning för koncernen .......................... 54
 Rapport över förändringar i eget  
 kapital för koncernen ...................................... 55
 Kassaflödesanalys för koncernen.......................56
 Resultaträkning för moderföretaget .................57
 Balansräkning för moderföretaget ....................57
 Rapport över förändringar i eget  
 kapital för moderföretaget ..................................57
 Noter med redovisningsprinciper
 och bokslutskommentarer ...................................58

Revisionsberättelse ................................................ 95
Fastighetsförteckning.....................................................96
Om hållbarhetsredovisningen ..................................  106
GRI-index ........................................................................  108
Definitioner och adresser ...........................................  110

26

24

4

21

ett starkt år för fastigheter

Miljöcertifieringarlokalt engagemang

Vd har ordet

Vision
Norrporten är alltid förstahandsvalet för kunder och 
medarbetare på de marknader där vi verkar. 

Mission
Norrporten skapar mötes platser att längta till. Vi menar att 
arbetsplatsen är ett verktyg för att skapa tillväxt och attrak-
tionskraft. En positiv utveckling för våra kunder skapar i sin  
tur tillväxt och attraktionskraft i de orter där vi verkar.

Affärsidé
Norrporten förvaltar, förädlar och utvecklar centralt 
belägna kommersiella fastigheter med hög kvalitet 
i tillväxtorter.



2014 I KORTHET

»» Norrportens»fastighet»Rättscentrum»Örebro»vinner»årets»
Miljöpris»på»Örebrogalan»2014.»Byggnaden»är»den»tredje» 
i»Sverige»som»miljöcertifierats»enligt»LEED»Platina.

»» Omförhandlingen»av»hyreskontrakt»för»Länsstyrelsen»i»
Gävle,»omfattande»cirka»8»000»kvm,»blir»klar.

Q1 »» Den»årliga»hållbarhetsjämförelsen»bland»fastighetsföretag»
i»världen»GRESB»placerar»Norrporten»på»en»tredjeplats»i»
Norden»när»det»gäller»fastighetsbolag»som»hyr»ut»kontor»
vilket»genererar»utmärkelsen»Green»Star.

»» Omförhandling»med»Länsstyrelsen»i»Växjö»omfattande» 
5»000»kvm»ger»ett»nytt»femårigt»hyresavtal.

Q3

»» Ny»förhyrning»till»Danmarks»största»yrkeshögskola»Cph»
Business»omfattande»cirka»7»400»kvm»i»det»sk»Peblingehus»
på»Nansensgade»i»Köpenhamn.

»» Verksamheten»i»Danmark»certifieras»enligt»ISO»14001.
»» Det»symboliska»första»spadtaget»tas»till»utbyggnaden»av»
Hovrättens»lokaler»längs»Kungsgatan»i»Umeå.»

Q2 »» Norrporten»tar»steget»in»på»ny»regional»marknad»genom»
förvärvet»av»fyra»fastigheter»i»centrala»Östersund.

»» Silverplats»i»Fastighetsbarometern»2014.»Norrporten»får»
ett»nöjd-kundindex»på»82,»en»förbättring»med»två»enheter»
jämfört»med»2013.

Q4

2014 i korthet
»  Hyresintäkterna uppgick till 1 860 Mkr (1 861).

»  Driftsöverskottet uppgick till 1 235 Mkr (1 262). I jämförbart bestånd minskade driftsöverskottet 
med -5 procent till följd av minskade hyresgarantier i den danska verksamheten. Överskottsgraden 
uppgick till 66,4 procent (67,8).

»  Förvaltningsresultat före resultat från statsterminer uppgick till 799 Mkr (822).

»  Förvaltningsresultatet uppgick till 605 Mkr (992). I förvaltningsresultatet ingår realiserade 
värdeförändringar av statsobligationsterminer (”statsterminer”) med -194 Mkr (170).

»  Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 450 Mkr (-238), vilket motsvarar en värdeökning  
på 1,8 procent (-1,0). Beståndets värde uppgick per periodens utgång till 26 129 Mkr.

»  Resultat före skatt uppgick till 886 Mkr (876).

»  Resultat efter skatt uppgick till 680 Mkr (683), motsvarande 187,1 kr (187,8) per aktie. 

»  Från 1 januari 2014 tillämpas International Financial Reporting Standards (IFRS). De nya 
redovisningsprinciperna har tillämpats retroaktivt med omräkning av jämförelseåret 2013.

» 1 oktober tas steget in på en ny regional marknad genom fastighetsförvärv i Östersund.

» I mars 2015 avyttrade Norrporten sina tre fastigheter i HafenCity i centrala Hamburg. 

Nyckeltal 2014 2013

Hyresintäkter, Mkr 1 860 1 861
Driftsöverskott, Mkr 1 235 1 262
Förvaltningsresultat före resultat från statsterminer, Mkr 799 822
Förvaltningsresultat, Mkr 605 992
Resultat före skatt, Mkr 886 876
Periodens resultat, Mkr 680 683
Resultat per aktie 187,1 187,8
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 26 129 24 593
Uthyrningsgrad, % 94,3 95,8
Överskottsgrad, % 66,4 67,8
Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 3,3
Soliditet, % 38,9 37,7
Belåningsgrad, % 53,6 56,2
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ORdföRandE HaR ORdET

Ordförande har ordet
Norrporten är ett av Sveriges största fastighetsbolag. 
Det i sig innebär ett stort ansvar i de samhällen där vi 
har verksamhet och för de fastigheter där runt 50 000 
människor har sina arbetsplatser. Dessutom har våra 
båda ägare, Andra och Sjätte Ap-fonderna, riksdagens 
uppdrag att förvalta svenska folkets pensionsmedel på 
ett långsiktigt och hållbart sätt, så att de ger bästa 
möjliga avkastning till nuvarande och framtida 
pensionärer.

Det betyder att vårt bolag, ju mer 
vi växer, får ett allt större allmänt 
intresse och att vi i styrelsen ska se till 

att det finns goda förutsättningar att förvalta 
det ansvaret på bästa möjliga sätt, genom väl 
genomtänkta mål och strategier, god kon-
troll och uppföljning och en öppen och till-
förlitlig kommunikation med omvärlden.

Styrelsens uttalade ambition är att 
Norrportens rapportering och kommuni-
kation ska vara i nivå med vad som krävs 
av ett publikt, noterat bolag. Verksamhets-
året 2014 lades flera viktiga grundstenar på 
plats som ger bolaget tydliga och stabila 
förutsättningar att leva upp till den ambi-
tionen. Övergången till rapportering enligt 
den internationella redovisningsstandarden 
IFRS, är en sådan grundsten. En annan 
är att vi nu slutför implementeringen av 

regelverket i Svensk kod för 
bolagsstyrning, Koden, 

när det gäller bolagets 
styrning.

Styrelsen har också 
inrättat en särskild 
investeringskommitté  
för att stärka vår 
besluts beredning och 
uppföljning i sådana 

ärenden.

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att 
säkerställa att bolaget har en tydlig strategi 
och relevanta verksamhetsmål. Styrelsen 
genomförde under 2014 en strategiöversyn 
som resulterade i en något förändrad stra-
tegi med ett mer uttalat fokus på att växa i 
svenska regionala städer som karaktärise-
ras av att ha tillväxtpotential, dynamiskt 
näringsliv och närvaro av universitet eller 
högskola. Närvaron i storstäder begränsas 
till Stockholm och Köpenhamn. I linje med 
den strategin har två betydelsefulla trans-
aktioner genomförts. Dels etableringen av 
Norrporten på en ny regional marknad, 
Östersund, och dels att vi nu avyttrat hela 
vårt bestånd i Hamburg.

Sammantaget har 2014 varit ett fram-
gångsrikt år för Norrporten som demon-
strerat styrkan i bolagets affärsmodell 
och den något omformulerade strategin. 
En mycket glädjande bekräftelse på detta 
är nöjda hyresgäster som gett bolaget sitt 
högsta NKI-betyg någonsin och det näst 
högsta bland fastighetsbolag i Sverige 
sedan mätningarna började.

Vi kan också glädjas åt det framgångs-
rika och handfasta hållbarhetsarbete som är 
en integrerad del av bolagets affärsmodell. 
Det handlar om konkreta aktiviteter som 
leder till verkliga resultat. För oss i styrelsen 
är hållbarhet en central fråga, där det finns 
ett stort intresse och en samsyn om att det 
är en mycket viktig del av verksamheten. 

Bo Magnusson
Ordförande
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Vd HaR ORdET 

Stärkta förutsättningar för 
god lönsamhet och tillväxt
Med ett starkt resultat, ett fortsatt fokus på tillväxtregioner och med 
långsiktiga kundrelationer är Norrporten väl positionerat för en framtida 
tillväxt. Under året expanderade vi in på en ny marknad, vi rankades som 
ett av de grönaste fastighetsföretagen i Norden och fick vårt högsta 
nöjd kund-index någonsin.

Å ret 2014 blev ett mycket bra år för 
fastigheter i Sverige, med en stark 
efterfrågan på kontorslokaler i bra 

lägen, i såväl regionstäder som storstäder. 
Det goda ränteläget gynnade också fast-
ighetsbolagen.  

Även transaktionsmarknaden tog fart 
och det fanns mer kapital än tillgängliga 
affärer, vilket i sin tur ledde till sjunkande 
avkastningskrav. På köparsidan märktes  
bland andra de institutionella investe-
rarna, där den låga avkastningen på ränte-
placeringar bidrog till ett ökat intresse 
för fastigheter som tillgångsslag. Såväl 
inhemska som utländska investerare 
började söka sig utanför storstäderna. 
Bland bankerna ökade öppenheten för 
fastighets marknaden, genom lägre finan-
sieringskostnader och en acceptans för 
något högre belåningsgrad. 

Betydande nya hyresavtal,  
etablering i östersund
För Norrporten blev 2014 ett gott år med 
många glädjande inslag. Resultatet före 
skatt är det bästa i bolagets historia, tack  
vare värdeökningen på vår fastighets-
portfölj, ett förbättrat räntenetto och en 
mycket god uthyrningsgrad som för året 
uppgick till 94,3 procent. Eftersom vi har  
en stor andel offentliga hyresgäster löper 
många av hyresavtalen på jämförelsevis  
lång tid, vilket också ger oss stabila 
kassa flöden.

Vi minskade vår belåningsgrad under 
året, till 53,6 procent, och valde utifrån 
de allt lägre räntenivåerna att förlänga 
räntebindningen på våra krediter till ett 
genomsnitt på 3,5 år.

Flera betydande nya hyresavtal teck-
nades, varav fyra i Köpenhamn var  

Vi genomförde en riskanalys enligt 
COSO, som är ett internationellt ram-
verk för att utvärdera företagets interna 
kontroll. Utifrån denna analys har led-
ningen värderat våra risker och hur de 
ska hanteras. Vår compliancefunktion 
har ytterligare förstärkt arbetet med 
vårt interna regelverk och uppdaterat 
våra policys, instruktioner och processer  
för att säkerställa regelefterlevnad. Vår 
övergång under året till att redovisa 
enligt IFRS gör redovisningen öppnare 
och mer jämförbar. Sammantaget har 
detta varit ett mycket viktigt arbete som 
stärkt Norrportens position på ett bety-
dande sätt inför framtiden.

Gröna fastigheter är  
attraktiva fastigheter
Ett strategiskt hållbarhetsarbete är en 
självklar och integrerad del i Norrportens 
hela verksamhet, från byggnation och 
materialval till den kontinuerliga driften. 
Vår övertygelse är att miljöcertifierade 
fastigheter är en långsiktig investering 
som inte bara minskar klimatpåverkan  
utan dessutom ökar fastigheternas  
attraktionskraft för såväl hyresgäster 
som finansiärer och eventuella framtida  
köpare. Vid utgången av 2014 var tolv 
av våra fastigheter miljöcertifierade och 
tre under pågående bedömningsprocess. 
Inom fem år ska en tredjedel av våra 
fastig heter ha certifierats. 

I Danmark är vi föregångare för kli-
matsmart byggnation och vi är definitivt 
med och sätter agendan kring klimat-
riktiga byggnader. Vi är en av de första 
aktörerna på den danska marknaden  
för kommersiella fastigheter med att 
miljöcertifiera verksamheten enligt  

särskilt glädjande, eftersom de utgör en 
tydlig signal om att kontorsmarknaden där 
är på väg att återhämta sig. Sammanlagt 
omfattar de kontrakten 19 200 kvadrat-
meter i våra moderna, centralt belägna 
fastigheter. I Sverige har flera viktiga  
omförhandlingar av större kontrakt 
genom förts, bland annat i Gävle, Jönkö-
ping, Stockholm, Sundsvall och Växjö. 
De flesta med offentliga hyresgäster.

Förvärvet av fyra fastigheter i Öster-
sund var en strategiskt viktig expansion 
in på en ny marknad. Motivet ligger i linje 
med Norrportens strategi att växa i regi-
onala städer med tillväxtpotential, med 
ett dynamiskt näringsliv och närvaro av 
universitet eller högskola. Vi har redan 
deklarerat att vi är öppna för att växa 
ytterligare i Östersund och är nu i färd 
med att bygga upp en egen förvaltnings-
organisation på plats. 

Som ett led i vår strategi att fokusera 
på den svenska marknaden och Köpen-
hamn avyttrade vi hela vårt fastighetsbe-
stånd i Hamburg under första kvartalet 
2015. 

Norrporten växer också tillsammans 
med sina hyresgäster i utvecklingsprojekt 
som bygger starkare relationer och möj-
liggör bättre avkastning. Under 2014 gick 
vi i mål med strategiska om- och nybygg-
nationer av såväl kvarteret Hunden som 
kvarteret Lejonet i Luleå och ökade också 
kundnyttan för ytterligare ett stort antal 
hyresgäster genom omfattande anpass-
ningar av befintliga lokaler. 

Stärkt kontroll och  
öppnare redovisning
Vi har under året lagt mycket arbete på 
att öka transparensen i rapporteringen. 
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ledningssystemet ISO 14001 och 2014 
var vi initiativtagare till en klimatkonfe-
rens kring ämnet klimatsmart byggna-
tion, där Danmarks klimat-, energi- och 
byggnadsminister deltog. 

Under året fick vi ett kvitto på att 
Norrporten är ett av Nordens hållbaraste 
fastighetsföretag. I den årliga jämförelse-
studien bland fastighetsföretag i världen, 
GRESB, Global Real Estate Sustainability  
Benchmark, rankades Norrporten bland 
de företag som kommit längst i sitt håll-
barhetsarbete, med en tredjeplats i Norden  
när det gäller fastighetsbolag som hyr ut 
kontor.

Det är också glädjande att kunna  
konstatera att vår hållbarhetsredovisning  
för 2014 sker i enlighet med Global 
Reporting Initiatives (GRI).

Hållbarhet för oss är också att delta 
i utvecklingen av de samhällen där vi är 
verksamma, utifrån vår grundläggande 
strategi om stark lokal närvaro. Vi är en 
aktiv partner i olika nätverk där vi är med 
och driver projekt som syftar till ökad 
tillväxt, fler företagsetableringar, bättre 
infrastruktur, och en bättre social sam-
manhållning. Vi är med och skapar tryg-
gare och säkrare stadsmiljöer, vi bidrar 
till utveckling för universitet och hög-
skolor och vi har också ett starkt enga-
gemang i civilsamhället och det lokala 
föreningslivet.

     
det moderna kontoret  
skapar mervärde 
Vi är stolta över vårt sätt att arbeta med 
våra lokaler och skapa mötesplatser  
på jobbet. I vårt koncept Det moderna 
kontoret utvecklar vi arbetsplatser där 
människan, tekniken och lokalen är lika 
viktiga delar. Vi går in tidigt och invol-
verar och lyssnar på kundens behov inför 
anpassningar. Vi har jobbat många år 
med detta och det är väldigt inspirerande.  
Under 2014 har vi finslipat vårt erbju-
dande ytterligare för att svara mot en väx-
ande efterfrågan på aktivitets baserade 
kontor där medarbetaren väljer arbets-
plats utifrån uppgiften för dagen.

Att skapa de attraktiva arbetsplatser  
som morgondagens medarbetare vill ha är  
inte bara en fråga om kvadrat meteryta. 
Det handlar främst om affärsnytta och  
mervärde för kunden och att medverka 
till att kunden får rätt lokal till rätt pris. 

En stark bekräftelse på att kunderna 
uppskattar vårt arbete är vårt nöjd-kund-
index i Fastighetsbarometern 2014. Det 
är det högsta som uppmätts i Norrporten 
någonsin och dessutom det näst högsta 
som uppmätts i hela branschen sedan 
mätningarna startade. 

Väl positionerat för tillväxt
På 20 år har Norrportens fastighets-
värde ökat från cirka 700 miljoner till  

26 miljarder kronor. Den fortsatt starka 
urbaniseringen är en positiv trend för oss, 
som visar att vi har valt rätt affärsmodell 
och investeringsinriktning. Där det finns 
tillväxt, ett dynamiskt näringsliv och god 
utbildning, där finns det också jobb och 
upplevelser. Högskolor och universitet 
bidrar till nya företag men är också en 
rekryteringsbas för arbetsgivarna, så att 
de vågar satsa på orten. 

Jag är övertygad om att vår lokalt 
förankrade organisation, och bolagets 
engagerade medarbetare, är nyckeln till 
fortsatta framgångar. Den lokala organi-
sationen och de centrala resurserna 
bildar tillsammans en enhet med goda 
förutsättningar att ta väl hand om de  
50 000 kunder som varje dag går till 
jobbet i Norrportens fastigheter. 

Jörgen Lundgren, vd
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närvaro av universitet eller högskola är 
avgörande för Norrporten i valet av eta-
bleringsort. Orten ska också präglas av 
gott näringslivsklimat med stabilitet i 
fastighetsmarknaden.

Lokal aktör med  
långsiktigt engagemang
Norrporten vill vara en betydande aktör i 
verksamhetsorten. Därför eftersträvas ett 
fastighetsinnehav i en volym som möjlig-
gör inflytande och samarbete med andra 
aktörer och beslutsfattare på orten. 

Norrportens samhällsansvar hand-
lar i första hand om ett engagemang för 
ortens attraktionskraft och långsiktiga 
tillväxt.

fokus på centralt belägna kontor
Norrportens fastigheter ska ligga i cen-
trum och i första hand inrymma kontor. 
Fastighetsbeståndet ska vara samlat och 
kännetecknas av hög kvalitet. 

I samverkan med kunderna utveck-
lar Norrporten kontinuerligt moderna 
och ändamålsenliga arbetsplatser som 
ett verktyg för kundnytta, tillväxt och 
attraktionskraft.

Mervärde för kunden
Norrporten ska verka i samarbete med 
kunderna för gemensam nytta. Med lokalt 
förankrad organisation ska fastighets- 
bolaget leverera hög service i vardagen 
samt utgöra en långsiktig kompetens-
bank för arbetsplatsutveckling och kun-
dernas egna miljöarbete. Norrporten ser 
samband mellan nöjda kunder och lång-
siktig lönsamhet.

 Mål och strategier

Hållbart företagande  
för långsiktig lönsamhet
Norrporten har höga ambitioner med sin verksamhet. Målsättningen att ständigt förbättra 
driftsöverskottet parallellt med långsiktig värdetillväxt i fastighetsbeståndet förutsätter ett 
hållbarhetsarbete som genomsyrar hela företaget. Vi agerar med övertygelsen att långsiktig 
framgång för ett fastighetsbolag förutsätter affärsbeslut som tar avstamp i ett synsätt som 
inkluderar miljöansvar, socialt ansvar och ekonomiskt ansvar. grunden i vår affär är att 
förvalta, förädla och utveckla centralt belägna kommersiella fastigheter i tillväxtorter.
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Norrportens strävan är att hållbar-
hetsperspektivet ska finnas med i 
relationen till kunder, leverantö-

rer och medarbetare. Hållbarhetsper-
spektivet ska finnas med i beslut som 
påverkar miljö och klimat och i vår roll 
som samhällsutvecklare på de orter där 
vi verkar. 

Vår vision, mission, mål och strategier 
har sin grund i en strävan mot ett hållbart 
företagande. Denna strävan samman-
fattas även i våra värdeord: omtanke, 
initiativ och långsiktighet.

I strävan mot de övergripande verksam-
hetsmålen kan Norrportens strategier 
sammanfattas enligt följande: 

Orter med förutsättningar  
för tillväxt
I utvecklingen av fastighetsbeståndet är 
valet av verksamhetsorter en viktig fråga. 
Goda kommunikationer med bra väg-, 
tåg- och flygförbindelser är en förutsätt-
ning för ortens utveckling. 

Ett annat villkor för tillväxt är till-
gången på välutbildad arbetskraft, varför 

Norrporten är förstahandsvalet för kunder och medarbetare  
på de marknader där vi verkar. 

Vision

Förbättrat driftsöverskott. Långsiktig värdetillväxt.  
Branschledande hållbarhetsarbete.

Övergripande affärsmål

Norrporten skapar mötesplatser att 
längta till. Vi menar att arbetsplatsen 

är ett verktyg för att skapa tillväxt 
och attraktionskraft. En positiv 

utveckling för våra kunder skapar  
i sin tur tillväxt och attraktionskraft  

i de orter där vi verkar.

Norrporten förvaltar, förädlar  
och utvecklar centralt belägna 
kommersiella fastigheter med  

hög kvalitet i tillväxtorter. 

Mission Affärsidé

»
»

»
»
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MÅL OCH STRaTEGIER

Mål och utfall Mål 2014 Utfall 2014 Mål 2015

Totalavkastning 7,5 % 7,6 % 7,5 %

Avkastning eget kapital (före skatt) 13 % 13 % 13 %

Förändring förvaltningsresultat (före resultat från statsterminer) -7 % -3 % 9 %

Belåningsgrad 50–60 % 54 % 50–60 %

Räntetäckningsgrad, ggr > 2,0 3,3 > 2,0

Utdelning som andel av förvaltningsresultatet 40–60 % 40 % 40–60 %

Värmeanvändning Sverige -1,5 % -6,6 % -1,5 %

Värmeanvändning Danmark -1,0 % 1,5 % -1,5 %

Elanvändning Sverige -3,0 % -2,6 % -3,0 %

Elanvändning Danmark -0,5 % -1,5 % -0,5 %

Nöjdkundindex, NKI 80 82 80

Nöjdmedarbetarindex, NMI 74 74 74

För nyckeltalsdefinitioner se sid 110.

Lokal organisation på varje ort
Norrportens verksamhetsorter utgör, var 
för sig, ett marknadsområde. På varje 
marknadsområde ska det finnas en lokalt 
förankrad organisation med ansvar för 
kunder och fastigheter, det vill säga 
uthyrning, drift och service.

Kunniga och engagerade 
medarbetare
Norrportens medarbetare är företagets 
ansikte utåt gentemot kunder, leverantörer  
och samarbetspartners. Med ett aktivt 
arbete ska företaget behålla, attrahera 
samt utveckla kunniga och engagerade 
medarbetare.

Miljöarbete i förvaltning och projekt
Norrporten ska bidra till en långsiktigt  
hållbar utveckling för människor och 
miljö genom att hushålla med resur-
ser, ta miljöhänsyn vid investeringar,  

»Hållbarhetsperspektivet 
ska finnas med i beslut 
som påverkar miljö och 
klimat och i vår roll som 
samhällsutvecklare på de 
orter där vi verkar.«

uppmärksamma kunders miljökrav samt 
ställa miljökrav på leverantörer. 

Miljöarbetet utvecklas kontinuerligt 
och omfattar drift, förvaltning, adminis-
tration och byggprojekt. All verksamhet 
ska vara certifierad enligt ISO 14001.

Tillväxt genom projekt
En gedigen erfarenhet av ny-, till- och 
ombyggnation ger Norrporten goda för-
utsättningar att tillmötesgå varierande 
kundbehov vid förändringar och anpass-
ningar i fastighetsbeståndet. 

Ambitionen är alltid att skapa långsik-
tigt flexibla lokaler som skapar värde över 
tid både för kunder och för Norrporten. 
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 Fastighetsförvaltning

Nöjda hyresgäster  
med effektiv förvaltning
I det övergripande affärsmålet förbättrat driftsöverskott ingår en 
kontinuerlig effektivisering av fastighetsförvaltningen. Med en lokalt 
förankrad organisation på varje verksamhetsort verkar Norrporten för 
långsiktiga relationer med hyresgäster och andra intressenter. 

Grundläggande i Norrportens verk-
samhet är lokal närvaro, närhet 
till kund och tillgänglighet. Enga-

gemang i staden samt intresse för såväl 
ortens som hyresgästernas utveckling är 
faktorer som bidrar till att bygga lång-
siktiga relationer och att få nöjda kunder 
som stannar länge. 

Lokal organisation  
med resultatansvar
Varje marknadsområde har ett lokal-
kontor med egen organisation för uthyr-
ning, kundservice, drift, felavhjälpning 
samt förebyggande och planerade åtgär-
der under resultatansvar. Ett lag om i 
snitt sju anställda med en marknads-

av el, värme och kyla har förbättrats,  
vilket leder till effektivare drift. Ett 
bättre mobilt IT-stöd har införts för 
en snabbare hantering av felanmälan.  
Dessutom har uppföljningen av återkom-
mande fel i fastigheterna systematiserats,  
vilket förbättrar det förebyggande arbetet.

Centrala resurser  
för affärsutveckling
Affärsstöd är Norrportens centrala 
enhet med specialister som funge-
rar som resurs för samtliga verksam-
hetsorter. Avdelningen säkerställer att 
hela organisationen har tillgång till 
affärskritisk kompetens inom en rad 
expertområden och omfattar följande 

områdeschef i ledningen gör på varje 
ort till sammans sitt bästa för att hyres-
gästerna ska trivas.

Navet i organisationen är marknads-
områdesassistenten som möter hyresgäs-
terna i vardagen och tillgodoser deras 
behov av service, problemlösning, fel-
anmälan samt information.

På varje ort har en teknisk förval-
tare övergripande ansvar för att fastig-
heterna fungerar optimalt med hjälp av 
ett antal fastighetstekniker som sköter 
felavhjälpning, förbättringsåtgärder och 
underhåll.

Under 2014 har flera aktiviteter för 
en effektivare förvaltning genomförts. 
Uppföljningssystemet för förbrukningen  

Fastighetsbarometern 2014

55 8466 73 77
FB
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funktioner: Utveckling av moderna 
kontor, utveckling av gallerior och 
butiker, kundsegment myndigheter och 
verk, förvaltningsstöd, samordning och 
ledning av större nybyggnads-, ombygg-
nads- och lokalanpassningsprojekt,  
miljösystem och IT.

Den lokala organisationen och de 
centrala resurserna bildar tillsammans 
en enhet med målsättningen att leve-
rera goda förutsättningar för de 50 000 
kunder som varje dag går till jobbet i 
Norrportens fastigheter.

Mätning av kundnöjdhet  
ger konkreta handlingsplaner
Nöjda hyresgäster är resultatet av ständigt 
pågående utvecklingsprocess som enga-
gerar hela organisationen. Norrporten  
ser ett samband mellan lokal närvaro, 
egen personal på varje ort och hög service-
nivå när det gäller kundnöjdhet.

Den årliga analysen bland Sveriges 
ledande fastighetsägare, Fastighetsbaro-
metern, rankar 2014 Norrporten i topp  
för fjärde året i rad med en andra-
placering och ett nöjd-kund-index som 
uppgår till 82. Branschsnittet är 73 och 
vinnaren har ett index på 84.

Fastighetsbarometern ger svar på hur 
hyresgästen upplever lokaler och service 
från fastighetsägaren, hur nöjd hyres-
gästen är totalt sett samt hur lojal denne 
är. Norrporten ökar 2014 sitt index från 
redan höga nivåer och får högsta betyg 

på frågor som rör anpassning av lokaler, 
service, prisvärde och image. 

Norrportens egna mätningar av 
kundnöjdhet på såväl bolagsnivå som på 
respektive marknadsområde sker i syfte 
att kunna göra konkreta handlingspla-
ner för den centrala och lokala organi-
sationen. 

Områden där Norrporten ser utma-
ningar i dag är mätning och förbättring 
av inomhusklimat, att ta hand om all-
männa klagomål snabbare och på ett 
mer strukturerat sätt samt att bli bättre 
på att samverka med hyresgästerna när 
det gäller deras energianvändning och 
miljöpåverkan. Målsättningen för 2015 
är att uppnå de uppsatta miljömålen (se 
sid 7) med förbättrad kundnöjdhet inom 
respektive marknadsområde. 

Roger arnell och Kurt amcoff är två av många 
fastighetstekniker som ser till att norrportens 
fastigheter är i gott skick och att det är fint när 
hyresgästerna kommer till arbetet varje morgon.

»Nöjda hyresgäster 
ger Norrporten 
toppbetyg för 
fjärde året i rad.«

FAStIgHetSFÖRVAltNINg | MÅL OCH STRaTEGIER
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 Utvecklingsprojekt till nytta för

Norrporten och kunden
genom utvecklingsprojekt växer Norrporten tillsammans med sina hyresgäster. 
Förädling av fastighetsbeståndet i nära kundsamverkan leder till starkare relationer 
och möjliggör bättre avkastning. Under 2014 gick vi i mål med strategiska om-  
och nybyggnationer av såväl kvarteret Hunden som kvarteret lejonet i luleå.  
Vi ökade också kundnyttan för ytterligare ett stort antal hyresgäster genom  
omfattande anpassningar av befintliga lokaler. Under året har vi investerat  
cirka 500 Mkr i olika fastighetsprojekt.

Norrporten strävar efter att tillhan-
dahålla lokaler som är optimalt 
anpassade efter kundens verksam-

het. Investeringar i utvecklingsprojekt är 
därför av stor vikt. Eftersom de samtidigt  
innebär stora ekonomiska åtaganden, 

genomför vi dem först när vi tecknat 
långsiktiga hyresavtal för hela eller stora 
delar av de fastigheter som är berörda.  
För att trygga investeringen krävs att 
större utvecklingsprojekt också ökar  
fastighetens värde. 

I nära samverkan med våra kunder genom-
förde vi under 2014 utvecklingsprojekt 
som både stärkte kundnyttan och skapade  
stabil värdetillväxt i våra fastigheter 
och Norrporten ser med stort intresse 
på framtida utvecklingsmöjligheter  

1 Hunden 15, Luleå
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»

inom samtliga marknadsområden. 
Omfattande erfarenhet från tidigare  
projekt stärker förutsättningarna att till-
mötesgå hyresgästers kommande behov. 
Det gäller inom såväl privat verksamhet 
som offentlig förvaltning.

Kvarteret Hunden ökar 
attraktionskraften

Förvandlingen av kvarteret Hunden 
i Luleå är ett av Norrportens större 
utvecklingsprojekt. På det som tidi-
gare var en parkeringsyta började ett 
nytt stadsrum växa fram 2011. Under 
våren 2014 stod kvarteret helt klart 
och det erbjuder förutom bostäder 
mitt i city även ett högklassigt fullser-
vicehotell samt kontors- och butiks-
lokaler. Det nya kvarteret omfattar 
fyra hus med en total bruttoarea om  
32 000 kvadratmeter och ett garage med 
134 parkeringsplatser. Norrporten har 
investerat cirka 600 miljoner kronor i 
projektet där Peab varit totalentreprenör.

Skapar rum för rättscentrum
Norrporten tillgodoser lokalbehoven  
för statliga verk och rättsvårdande  
myndigheter på en rad orter i Sverige.  
Anpassningar möjliggör moderna  
myndigheter där verksamheten utveck-
las och arbetsmiljön är attraktiv för 
nuvarande och kommande medarbetare.  
Kvarteret Lejonet är ytterligare ett  
utvecklingsprojekt i Luleå som berör  
Migrationsdomstolen och tingsrätten. 
Ombyggnationen startade i februari 
2013 och slutfördes under 2014.

Under året inleddes också en till- och 
ombyggnad av Hovrättens lokaler längs 
Kungsgatan i Umeå. Det första spadta-
get togs i juni och hösten 2015 ska en 
helt ny huskropp på 1 100 kvadratmeter  
stå klar. Den nybyggda delen ska bland 
annat rymma två nya förhandlings-
salar med hög prestanda avseende 
teknik och säkerhet. Samtidigt görs en 
mindre ombyggnad och renovering i 
den ursprungliga hovrättsbyggnaden.  

Hela projektet genomförs med hänsyn till  
de kulturhistoriska värden som finns  
i fastigheten.

nya SEB-huset  
växer fram

Betydande aktörer inom branscherna 
bank, pension och försäkring väljer 
Norrporten som hyresvärd och när SEB 
satsade på en ny avdelning för telefon-
banktjänster tillhandahöll Norrporten 
väl lämpade lokaler i Sundsvalls inre 
hamn. Etableringen innebär 75 nya jobb 
och är en av de största i kommunen på 
många år. 

Vi har under 2014 i nära samverkan 
med kunden anpassat lokalerna i fast-
igheten Tullpaviljongen efter verksam-
hetens behov genom en tillbyggnad som 
omfattar 600 kvadratmeter. En anpass-
ning av kyl- och ventilationssystemet är 
också genomförd samt en omvandling av 
de butikslokaler som tidigare inrymde 
hyresgästen Clas Ohlson. De moderna 

1

2

»I nära samverkan med våra kunder genom-
förde vi under 2014 utvecklingsprojekt som 
både stärkte kundnyttan och skapade stabil 
värdetillväxt i våra fastigheter.«

2 Tullpaviljongen 1, Sundsvall
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av ventilationssystem och radiatorsystem 
medförde förutom ett förbättrat inom-
husklimat också att takhöjden ökade, 
vilket ger lokalerna mer volym.

främjar samarbete  
i modernt mediehus
Mediebolaget Promedia har valt Norrpor-
ten som hyresvärd och flyttat in i lokaler  
anpassade för ett modernt mediehus i 
Örebro. Tidningen Nerikes Allehanda 
satt tidigare sedan 80 år i den karaktäris-
tiska borgen i stadens centrum och valde 
att gå från en ointaglig byggnad med 
tung port till öppna landskap och glas-
fasad i Norrportens fastighet Tullen 8.  

kontorslokalerna går nu i linje med SEB:s 
koncept. Fasaden på det nya SEB-huset 
har också fått fler glaspartier för att opti-
mera ljusinsläppet. Inflyttning skedde 
enligt plan vid årsskiftet 2014/2015.

Moderna kontorsanpassningar  
för flera hyresgäster
Genom större och mindre anpassningar 
av befintliga lokaler, har vi under året 
skapat ännu bättre förutsättningar för ett 
antal andra hyresgäster från Umeå i norr 
till Köpenhamn i söder. 

Länsstyrelsen i Umeå har genomgått 
en anpassning som stärker möjligheterna 
för moderna arbetssätt nu och i framtiden.
Statens tjänstepensionsverk (SPV) har 
också gjort en resa in i framtidens kontor 
under 2014. SPV har tecknat ett nytt, tio-
årigt hyreskontrakt och Norrporten har 
satsat 50 miljoner kronor på att moder-
nisera befintliga lokaler i Sundsvall. 300 
medarbetare har nu ett öppet kontor som 
understödjer mobila arbetssätt och erbju-
der bättre ytor för möten och samverkan. 
Genom att effektivisera utnyttjandet 
av kontorsmiljöerna har myndigheten  

samtidigt minskat sin hyrda yta med 
nästan 25 procent.

Vår hyresgäst Centrala studiestöds-
nämnden (CSN) i Sundsvall har också 
genomgått anpassningar under 2014. 
Norrporten har satsat cirka 30 miljo-
ner kronor på fastigheten Hovrätten för 
att möta CSN:s strävan efter moderna 
kontor för effektivare arbetsflöden och 
optimalt nyttjande av lokalerna.

Handelsbanken valde under 2013 att 
ytterligare befästa sin position i Norr-
portens lokaler i Stockholms innerstad 
och i april 2014 avslutades en omfattande 
anpassning till en kostnad av cirka 170 
miljoner kronor av kvarteret Läkaren.  
Syftet med anpassningen var att skapa 
moderna lokaler, få större invändiga 
volymer och förbättra inomhusklima-
tet. Handelsbanken har utökat sina 
lokaler med 10 500 kvm och hyr idag 
totalt 28 000 kvm vilket gör dem till 
vår största hyresgäst i Sverige. Genom 
omvandlingen har Handelsbanken gått 
från små enskilda rum till öppen arbets-
miljö med utrymme för flexibla arbets-
sätt och arbete i projektgrupper. Ett byte 

»Omfattande erfarenhet 
från tidigare projekt 
stärker förutsättningarna 
att tillmötesgå hyresgäs-
ters kommande behov.«

»

Mediebolaget Promedia har valt norrporten som 
hyresvärd och flyttat in med tidningarna nerikes 
allehanda och örebroar'n i lokaler anpassade för 
ett modernt mediehus i örebro.
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Det moderna kontoret  
ger maximal lokalnytta

I Norrportens uppdrag ingår att 
tillhandahålla arbetsplatser där 
människor trivs och där jobbet 
kan ske flexibelt och effektivt. 
Det bidrar i sin tur till tillväxt och 
långsiktig utveckling för såväl 
företag som organisationer och de 
städer där de verkar. Genom vårt 
koncept Det moderna kontoret 
tar vi tillsammans med kunden ett 
helhetsgrepp för att framtidssäkra 
lokalen och göra den hållbar ur ett 
långsiktigt perspektiv.

Tydligare erbjudande  
underlättar för kunden 
Under 2014 har vi arbetat på att 
förtydliga vårt erbjudande så att 
våra hyresgäster lättare får insikt  
i konceptet, som är ett komplett  
verktyg för att planera och 
strukturera lokalprojektet samt 
genomdriva en kvalitetssäkrad 
förändringsprocess där människan, 
tekniken och lokalen är lika viktiga 
delar att hantera.
 En trend som vuxit länge och 
blivit ännu starkare under 2014 
är intresset för och efterfrågan 
på aktivitetsbaserade kontor där 
uppgiften för dagen avgör den 

enskilde medarbetarens val av 
arbetsplats. Genom Det moderna 
kontorets processer tar vi reda på 
vilka åtgärder och lösningar som 
ger den maximala nyttan i lokalen 
för den aktuella verksamheten. 
Det kan vara en aktivitetsbaserad 
lösning, eller något annat.

Framtidens medarbetare  
kräver attraktiv arbetsplats 
Under året har intresset för åter-
användning också ökat. Juste-
ringar, kompletteringar och nya 
överenskommelser kan effektivi-
sera användandet av lokalen utan 
ombyggnationer, och samtidigt ge 
nöjdare medarbetare. Vikten av 
att erbjuda en attraktiv arbets-
plats har blivit tydligare inom inte 
minst myndigheter. För att kunna 
rekrytera kompetent arbetskraft i 
framtiden kommer det att krävas 
både lokaler och arbetssätt som 
tilltalar den nya generationen. 
Med Det moderna kontoret hjälper 
vi till att göra kontoret till ett 
fördelaktigt konkurrensmedel med 
arbetsplatser som ökar trivseln 
och ger mesta möjliga affärsnytta.

Arbetsplatser där människorna mår bra 
bäddar för framgång. Med vårt koncept 
Det moderna kontoret hjälper vi våra 
hyresgäster att få maximal nytta av  
sin lokal.

13

Koncerngemensamma funktioner och 
tidningen Örebroar'ns redaktion delar nu 
på en våning och Nerikes Allehandas alla 
medarbetare verkar på våningen ovan-
för. Kontorslösningen rymmer totalt 160 
arbetsplatser. Inflyttning skedde i novem-
ber 2013 och lokalanpassningsprojektet 
avslutades helt under 2014.

Under 2014 har vi också färdigställt en 
omfattande anpassning för Skatteverket  
i Örebro. I och med de avslutande  
insatserna sitter nu samtliga medarbe-
tare, med några undantag, i moderna 
kontorslandskap.

I Köpenhamn har vi välkomnat Cph-
business till nyanpassade lokaler i vår 
fastighet Peblingehus på Nansensgade. 
Ekonomiutbildningen förfogar över  
8 000 kvm som anpassats för undervis-
ning med större salar och dämpande golv. 
Huset inrymde ursprungligen Handels-
högskolan i Köpenhamn och efter ett 
intensivt renoveringsarbete under 2014 
har 1 200 studenter tagit plats i den  
centralt belägna fastigheten, som nu  
återtagit sitt ursprungliga syfte. 

FAStIgHetSUtVeCklINg | MÅL OCH STRaTEGIER
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Miljö

Stora möjligheter att 
göra skillnad inom miljö 
och energi

Vårt miljöarbete i korthet
Norrporten ska äga, förvalta och utveckla fastigheter med långsiktig 
hänsyn till människor och miljö och vara miljöcertifierade enligt  
ISO 14001 eller motsvarande. Genom att minska vår miljöbelastning 
bidrar vi till ett hållbart samhälle.
 Detta uppnår vi genom att: hushålla med resurser, ta miljöhänsyn 
vid investeringsbeslut, uppmärksamma kunders miljökrav, engagera 
medarbetare och ställa miljökrav på leverantörer, begränsa klimat-
påverkan samt arbeta för att förebygga förorening.
 Norrportens miljöarbete omfattar verksamheten inom områdena 
drift, förvaltning, administration samt projekt. Norrporten ska 
vidareutveckla sitt miljöarbete genom ständiga förbättringar.

E tt strategiskt miljöarbete med mil-
jömål som följs upp kontinuerligt, 
miljöhänsyn vid beslut samt tyd-

liga krav på entreprenörer, leverantörer 
och konsulter är integrerat i Norrportens 

verksamhet. Miljöarbetet har fokus på 
frågor som uppkommer av bolagets verk-
samhet och är uppdelat på fyra miljömål: 
Energi, avfall, materialval och miljöcer-
tifiering av fastigheter. 

Detta kapitel behandlar miljömålen samt 
prioriterade fokusområden i enlighet med 
den väsentlighetsanalys som gjorts under 
2014. Se sidan 106. 

Bygg- och fastighetsbranschen står för mer än en tredjedel av energi-
användningen i europa. Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har 
Norrporten ett ansvar och stora möjligheter att hushålla med energi i syfte 
att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för människor och miljö.
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Energianvändning Avfall, bygg- och 
rivningsprojekt

Materialval Miljöcertifiering  
av fastigheter

Långsiktigt mål: Norrpor-
tens målsättning är att 
minst en tredjedel av antalet 
fastigheter i beståndet  
ska vara miljöcertifierade 
år 2020. 
Målsättning 2015: Målet  
för 2015 är att påbörja 
arbetet med att certifiera 
sju fastigheter.

■  Sverige
Långsiktigt mål: Att minska 
värmeanvändningen med 
15 procent mellan år 2010 
och 2020 (kWh/kvm).  
Mål 2014: Att minska vär-
meanvändningen med 1,5 
procent och elförbrukningen 
med 3 procent jämfört med 
2013 (kWh/kvm). 
Utfall 2014: Värmeanvänd-
ningen minskade med 6,6 
procent och elförbrukningen 
med 2,6 procent jämfört 
med 2013 (kWh/kvm). Det 
lång siktiga målet avseende 
värmeanvändning för 2020 
uppnåddes. 
Mål 2015: Att minska 
värme användningen med 
1,5 procent och elförbruk-
ningen med 3 procent 
jämfört med 2014 (kWh/
kvm).

■  DanMark
Långsiktigt mål: Att minska 
värmeanvändningen med 10 
procent mellan år 2014 och 
2024. Att minska elförbruk-
ningen med 5 procent under 
samma period (kWh/kvm).
Mål 2014: Att minska värme-
användningen med 1 procent 
och elförbrukningen med 0,5 
procent jämfört med 2013 
(kWh/kvm). 
Utfall 2014: Värmeanvänd-
ningen ökade med 1,5 
pro cent och elförbrukningen 
minskade med 1,5 procent 
jämfört med 2013 (kWh/
kvm). 
Mål 2015: Att minska värme-
användningen med 1 procent 
och elförbrukningen med 0,5 
procent jämfört med 2014 
(kWh/kvm).

■  Sverige
Långsiktigt mål: Källsor-
tering och återvinning går 
före deponi.  
Mål 2014: Att max 17 
procent av avfallet ska gå 
till deponi. Att ställa krav på 
leverantörerna att redovisa 
hur avfallet sorteras vid ny- 
och ombyggnadsprojekt 
över 0,5 Mkr. 
Utfall 2014: 12 procent. 
Mål 2015: Att max 15 
procent av avfallet ska gå 
till deponi. Att mätning 
av allt avfall ska ske vid 
nybyggnadsprojekt i syfte 
att kunna ställa krav på 
minskning av den totala 
avfallsmängden.

■  DanMark
Långsiktigt mål: Källsor-
tering och återvinning går 
före deponi.
Mål 2014: I alla projekt  
över 500 000 DKK ska 
avfalls statistik krävas in.
Utfall 2014: Målet uppnått.
Mål 2015: Att max 20 
procent av avfallet ska gå 
till deponi.

■  Sverige
Långsiktigt mål: Att inte 
använda ämnen som bran-
schen beslutat att fasa ut.
Mål 2014: I samtliga bygg-
projekt där Norrportens 
Miljöprogram tillämpas ska 
endast godkända material 
ur Byggvarubedömningen 
användas.
Utfall 2014: 268 avvikelser 
från Byggvarubedömningen 
av totalt 979 bedömda 
produkter. 
Mål 2015: Att inte använda 
ämnen som branschen be-
slutat att fasa ut. Från och 
med 1 juli 2015 kommer 
alla kemikalier från samtliga 
projekt att dokumenteras.

■  DanMark
Långsiktigt mål: Att inte 
använda ämnen som bran-
schen beslutat att fasa ut. 
Mål 2014: I alla större 
projekt ska dokumentet 
Miljø i byggeri och anlæg 
användas och kraven som 
behandlar materialval och 
kemikalier ska följas.
Utfall 2014: Utfallet har 
ännu inte utvärderats. 
Mål 2015: Att inte använda 
ämnen som branschen 
beslutat att fasa ut.
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Energivinster med 
effektiv förvaltning

Norrportens långsiktiga miljömål 
är att minska värmeanvändningen 
med 15 procent (kWh/kvm) mellan 

år 2010 och 2020. Under 2014 minskade 
värmeanvändningen med 6,6 procent 
jämfört med 2013, vilket överträffade 
målsättningen att göra en besparing på 
1,5 procent. Totalt har värmeanvänd-
ningen minskat med 16,7 procent sedan 
2010, därmed är det långsiktiga miljö-
målet nått sex år tidigare än beräknat. 
Ett nytt långsiktigt miljömål kommer att 
sättas under 2015 med siktet inställt på 
att göra fortsatta energivinster med bibe-
hållen kundnöjdhet.

Flera lyckade energiprojekt och en 
modernisering av tekniken har bidragit 
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energianvändning är Norr-
portens enskilt största 
miljöpåverkan. energin går 
främst till uppvärmning 
samt el och Norrporten 
arbetar kontinuerligt för att 
minska energianvändningen 
genom att optimera driften 
av fastigheterna, investera  
i ny teknik och använda 
alternativa energikällor. 

ny pump sänker  
värmeanvändningen  

med 65 procent i kvarteret  
Läkaren i Stockholm
Norrporten genomför årligen utvalda 
energiprojekt i befintliga fastigheter 
och spar såväl pengar som miljö.  
Ett gott exempel är kvarteret Läkaren 
vid Norra Bantorget i Stockholm.  
En hyresgästanpassning av Handels-
bankens lokaler färdigställd i april 
2014 mynnade ut i en energieffektiv 
driftlösning. 
 Installationen av en ny värmepump 
som i dag ger kylning till två stora 
serverhallar gör det möjligt att tillva-
rata överskottsvärmen och använda 
den till uppvärmning av övriga lokaler. 
När 12 grader plockas ut ur systemet 
uppstår en restprodukt på 55 graders 
värme. Det räcker för att värma hela 
fastigheten större delen av året och 
sänker den totala energianvändningen 
i fastigheten med 30 procent.  
 Lösningen sänker värmeanvänd-
ningen med 65 procent. Elanvänd-
ningen ökar marginellt med 3 procent 
och beror på att elförbrukningen 
under 2013 var låg då delar av  
fastigheten stod tom på grund av  
renoveringsarbetet. Jämfört med 
2012 har elförbrukningen minskat 
med 11 procent. Energianvändningen 
för kylning av fastigheten sjunker 
med 44 procent. Koldioxidutsläppen 
minskar med 68 procent beräknat på 
den totala energianvändningen.

ny drift med målet  
att halvera energianvänd-

ningen i Galleria Strand i Luleå
Parallellt med en ombyggnation av 
Galleria Strand i Luleå har Norrporten  
investerat 18 miljoner kronor i 
energieffektivisering av fastigheten. 
Konvertering till vattenburen kyla 
och sektionering av ventilations-
systemet så att olika delar i gallerian 
kan ventileras individuellt är två stora 
genomförda åtgärder i projektet som 
slutfördes 2014.
 Resultatet är en kraftig minskning 
av energianvändningen i fastigheten 
med målsättningen att uppnå en halv-
ering när energisystemet är intrimmat. 
Fastigheten uppfyller i dag kraven för 
miljöklassningen Green Building.
 Lösningen sänker värmeanvänd-
ningen med 35 procent. Elanvänd-
ningen sjunker med 24 procent och  
åtgärderna minskar koldioxidut-
släppen med 37 procent beräknat  
på värmeanvändningen.

Läs om Norrportens mål och strategier 
för fastighetsutveckling på sidan 10.

1 2

2

1

Energianvändning, 
kWh/kvm 
2010–2014. 

 Värme
 El

Byggnadernas genomsnittliga energian-
vändning 2010–2014. Beståndet i Danmark 
är inräknat från och med 2012.
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Initiativ som stärker miljöarbetet
Gröna samarbetsavtal hjälper 
hyresgästerna i miljöarbetet
I syfte att stärka sitt eget och hyresgäs-
ternas miljöarbete erbjuder Norrporten 
Gröna samarbetsavtal. Avtalet bygger 
på frivillighet från båda parter och är en 
gemensam överenskommelse om att 
uppfylla miljömässiga mål genom insatser 
som till exempel optimerade drifttider för 
värme, kyla, ventilation och belysning. 
 Norrporten bedömer att det  
kommer att bli allt viktigare att kunna 
erbjuda Gröna samarbetsavtal även  
utanför storstadsregionerna och arbetar 
på att hitta former för avtalstecknande.

Elinventeringar bidrar  
till ökad medvetenhet  
om elförbrukningen
Norrporten erbjuder även sina  
hyresgäster elinventeringar som är en 
kartläggning av elförbrukningen på 
den enskilda arbetsplatsen och som 
omfattar allt från belysning och datorer 
till höj- och sänkbara bord samt kaffe-
automater. Hyresgästerna får en detal-
jerad bild av den egna elförbrukningen, 
vilket bidrar till ökad medvetenhet.
 Målsättningen under 2014 var att 
göra tio elinventeringar, utfallet blev 
två. En utmaning är att bli bättre på att 
kommunicera att Norrporten tillhanda-
håller tjänsten för sina hyresgäster. 
 Målet för 2015 är att uppnå tio 
genomförda elinventeringar i syfte att 
hjälpa våra hyresgäster i deras miljö-
arbete.

Medlem i Sweden Green 
Building Council och 
Byggvarubedömningen.
Norrporten är medlem i Sweden Green 
Building Council och Bygg-
varubedömningen. Sweden 
Green Building Council är en 
ideell förening som ägs av 
medlemmar, företag samt 
organisationer inom den 
svenska bygg- och fastighetssektorn. 
Syftet är att utveckla och påverka miljö- 
och hållbarhetsarbetet i branschen. 
Byggvarubedömningen är en förening 
av Sveriges största fastighetsägare och 
byggherrar med 
ambitionen att 
ta fram ett standardiserat system för 
miljöbedömning av varor.

Geoenergi högt prioriterad  
vid nyproduktioner
Energilösningen är en av de viktigaste 
faktorerna som inverkar på fastighe-
tens miljöprofil. Vid nybyggnationer är 
möjligheterna till effektiva geoenergi-
lösningar, som till exempel att förse 
fastigheten med uppvärmning och kyla 
från närliggande akvifer eller storska-
lig bergvärme, högt prioriterade av 
Norrporten. 

Ett av nordens grönaste 
fastighetsföretag
Den årliga jämförelse-
studien bland fastig-
hetsföretag i världen, 
GRESB – Global Real 
Estate Sustainability Benchmark, placerar  
2014 Norrporten bland de företag som 
kommit längst i sitt hållbarhetsarbete 
och Norrporten intar en tredjeplats i 
Norden när det gäller fastighetsbolag 
som hyr ut kontor.
 Placeringen ger Norrporten utmär-
kelsen Green Star som är exklusiv för 
företag som kommit långt i strategi, 
genomförande och uppföljning.  
Norrporten får i studien höga betyg 
för ledning, policys, implementering 
och uppföljning. Förbättringsområdet 
är utveckling av fastigheterna.

föregångare för klimatsmart 
byggnation i danmark
Norrporten i Köpenhamn är med och 
sätter agendan kring klimatriktiga bygg-
nader i Danmark. Fastighetsbolaget är 
en av de första aktörerna på den danska 
marknaden för kommersiella fastigheter 
med att miljöcertifiera verksamheten 
med ledningssystemet ISO 14001. 
 Marknadsområde Köpenhamn var 
också initiativtagare till en klimat-
konferens kring ämnet klimatsmart 
byggnation i oktober 2014. I publiken 
fanns omkring 75 representanter från 
Norrportens hyresgäster, mäklare, 
rådgivare samt statliga och kom-
munala myndigheter. Bland talarna 
fanns danmarks klimat-, energi- och 
byggnadsminister.
 Vi är ett nytänkande fastighetsbolag 
och vill vara med och sätta nya stan-
darder för miljöriktiga lokaler och för 
den kommersiella fastighetsbranschen 
i Danmark.
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till resultatet. Med systematiska rutiner, 
ett driftrapporteringssystem som gör 
det möjligt att följa förbrukningen samt 
regelbundna kontroller säkerställer vi att 
de system som styr värmeförbrukningen 
i fastighetsbeståndet är rätt intrimmade. 
Modern styr- och reglerteknik för en kon-
trollerad reglering av rumstemperatur, 
ventilation, pumpar med mera ger också 
stora miljövinster.

Med ett fortsatt engagemang kring 
energifrågor och ett målinriktat arbete 
med att effektivisera värmesystemen 
uppnår vi en fortsatt positiv trend med 
minskad värmeförbrukning.

Norrporten erbjuder också hyresgäs-
terna tjänster som till exempel Gröna 
samarbetsavtal och elinventeringar för 
gemensamma energibesparingar. En utma-
ning är att forma en organisation för att 
möta hyresgästernas ökande efterfrågan på 
konsultation i hur de ska kunna sänka sin 
egen energianvändning. 

»Norrportens 
långsiktiga miljö-
mål för 2020 
nåddes under 2014, 
sex år tidigare än 
beräknat.«

Energianvändning, 
totalt, GWh 
2012–2014. 

 Värme
 El
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Utsläpp av  
koldioxid (CO2e),  
egna bränslen, ton 
2012–2014. 
Egna bränslen till driftsfordon samt  
köldmedia de senaste tre åren.

Utsläpp av  
koldioxid (CO2e),  
inköpt energi, ton
2012–2014. 
Inköpt energi, fjärrvärme och el  
de senaste tre åren.

Utsläpp av  
koldioxid (CO2e),  
tjänsteresor, ton 
2012–2014. 
Tjänsteresor (flyg-, tåg- och bilresor  
i tjänsten) de senaste tre åren.

Utsläpp av  
koldioxid (CO2e)  
under 2014  

 Egna bränslen 
 Inköpt energi
 Tjänsteresor

Scope 3

Scope 2

Scope 1

Minskade koldioxidutsläpp
Norrportens långsiktiga mål är att minska  
den klimatpåverkan verksamheten orsakar. 
Minskning av energianvändningen bidrar 
till minskade klimatpåverkande utsläpp. 
I förhållande till föregående år minskade 
dessa utsläpp med 24 procent. Totalt 
minskade utsläppen med 1 948 CO2e.

För att minimera miljöbelastning och 
klimatpåverkan från elanvändning köper 
Norrporten endast el märkt Bra Miljöval 
som uppfyller Svenska Naturskyddsför-
eningens krav. Det säkerställer att elen 
kommer från förnybara energikällor som 
vatten-, vind- och solkraft och uppfyller 
stränga miljökrav med hänsyn till biolo-
gisk mångfald och klimatpåverkan.

Norrporten köper fjärrvärme från 
elva olika leverantörer och följer deras 

bränslemix årligen. Den skiljer sig väl-
digt mycket mellan olika kommuner 
och Norrporten har liten möjlighet att 
påverka. 

Som ett led i arbetet med att reducera  
utsläppen av koldioxid ska såväl förmåns-
bilar som driftsbilar vara miljöklassade. 
Fordonsparken byts ut successivt allt 
eftersom avtalstiden löper ut och arbetet 
kommer att få fullt genomslag år 2016.

Av Norrportens totala utsläpp av kol-
dioxid står tjänsteresor för 2,4 procent.

Norrportens riktlinjer för tjänsteresor 
uttalar att tjänsteresor ska utföras på det 
sätt som är mest ändamålsenligt för det 
specifika tillfället. Det innebär att hänsyn 
ska tas till kostnad, tid, säkerhet, miljö-
påverkan och andra relevanta faktorer. 

Laddningsplatser för elbilar  
för reducering av utsläpp 
Norrporten har under 2014 installerat tjugo 
laddningsplatser för elbilar i fastigheten 
Stora Frösunda 3 i Stockholm för hyresgäs-
terna ÅF och BillerudKorsnäs. Ambitionen 
är att bidra till minskade koldioxidutsläpp 
från resandet i tjänsten genom att upp-
muntra fler att köra elbil. Laddnings- och 
parkeringsplatser är ett led i detta arbete.

»
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»Fastigheternas energi-
användning är det 
område där Norrporten 
har störst möjlighet att 
göra skillnad.«

Utsläpp av  
koldioxid (CO2e),  
totalt, kg/kvm 
2012–2014.
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Inköpt energi 
Sverige kWh/kvm 
2012–2014.

Inköpt energi för el och  
uppvärmning per kvm i Sverige.

Inköpt energi 
Danmark kWh/kvm 
2012–2014.

Inköpt energi för el och  
uppvärmning per kvm i Danmark.

Inköpt energi 
totalt kWh/kvm 
2012–2014. 
Inköpt energi för el och  
uppvärmning per kvm totalt.

 El  Värme
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Höga miljökrav på leverantörer och materialval

aktivt deltagande vid 
miljökonferens i syfte att 
påverka branschstandard
Norrporten deltog aktivt vid ett 
miljöseminarium med representanter 
för hela byggkedjan i augusti 2014. 
Vice vd Jan-Åke Stenström talade 
om miljöcertifiering av byggnader. 
Miljösamordnare Robert Carlsson 
talade om vikten att få fram fler 
godkända VVS-produkter för att 
uppnå ökad trovärdighet, starkare 
miljöprofil och konkurrensfördelar.
 Han efterlyste även en komplett 
databas över avvikelser.

N orrportens byggprojekt genom-
förs av för bolaget väl kända och 
inarbetade leverantörer. Inköpen 

som i huvudsak omfattar installations- 
och byggentreprenader sker i konkurrens 
på varje marknadsområde i enlighet med 
Norrportens inköpspolicy. 

Genom att anlita etablerade företag  
med egen organisation för ett systema-
tiskt miljöarbete samt genomföra  
revision av Kvalitet Miljö och Arbetsmiljö 
(KMA) i alla investeringsprojekt som  
överstiger 20 Mkr säkerställer Norrporten  
en hög kravprofil och i dessa större projekt  
även tydlig uppföljning. 2014 genom-
fördes 5 KMA-revisioner.

Efterlevnaden av miljökraven i mindre 
projekt sker genom uppföljningsmöten  
där en dialog förs rörande arbets-
miljö, materialval och avfallshantering. 
Under 2014 skedde uppföljningsmöten  
med sjutton entreprenörer och leverantörer  
som Norrporten har ramavtal med.

Som stor byggherre i Sverige har  
Norrporten inflytande på tillverkare av 

byggmaterial vilket skyndar på utvecklingen  
mot säkrare och mer hållbara produkter. 

Med hjälp av styrande miljöprogram 
vid nybyggnad och större ombyggnatio-
ner ser Norrporten till att alla produkter 
som används i byggnationen granskas och 
att alla avvikelser från godkända mate-
rial i Byggvarubedömningen eller Sunda 
Hus bara accepteras när alternativ saknas. 
Undantag kräver skriftligt godkännande 
av Norrporten som byggherre. Samtliga 
material som används dokumenteras i 
Byggvarubedömningens projektportal 
för att säkerställa framtida kunskap om 
materialinnehållet i byggnaderna.

Under 2014 granskades totalt 979 
produkter. Bland dessa hittades 268 
avvikelser: 200 hittades ej i Byggvarube-
dömingen och 68 rekommenderades ej. 
Huvudskälet till att produkterna, varav 
merparten var VVS- och elprodukter, 
användes var att det saknas miljöriktiga 
alternativ på marknaden. Norrporten  
arbetar enligt försiktighetsprincipen  
och strävar efter att välja det säkraste 

Norrporten ställer allt mer omfattande krav på miljö och arbetsmiljö gentemot  
leverantörer samt entreprenörer på den svenska marknaden och minimerar därigenom 
användandet av hälso- och miljöfarliga produkter. endast de företag som uppfyller 
kraven kontrakteras för uppdrag.

Källsortering och åter vinning istället för deponi

N orrporten har väl utarbetade  
rutiner, med hjälpmedel för 
dokumentation och uppföljning,  

för hantering och källsortering av 
avfall i byggprojekt. Genom att sätta  
och följa upp konkreta mål har Norrporten  
kontinuerligt minskat andelen avfall som 
går till deponi.

Bästa möjliga källsorteringsanlägg-
ningar i samtliga fastigheter är en priori-
terad målsättning och en viktig fråga för 
Norrportens hyresgäster. 

Avfall i bygg- och rivningsprojekt går så långt det är möjligt till återanvändning 
och återvinning med målsättningen att minska deponimängderna.
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Andel avfall till deponi, %
Byggavfall går främst till återanvändning och återvinning. 

 Mål
 Utfall

alternativet vid materialval utifrån hälsa 
och miljö.

Med ambitionen att skynda på utveck-
lingen bekostar Norrporten årligen tester 
av produkter som ännu inte klassificerats 
samt tar egna initiativ till samverkan med 
tillverkningsföretagen av bygg-, el- och 
VVS-produkter. 

MÅL OCH STRaTEGIER | MIljÖ

20 | NoRRpoRteN åRSReDoVISNINg 2014



Miljöcertifierade fastigheter en investering för framtiden
Miljöcertifiering av fastigheter är en långsiktig investering för minskad klimatpåverkan, ökad 
attraktionskraft för hyresgäster samt värdeökning av beståndet inför framtida transaktioner. 
Det är också en kvalitetssäkring för hyresgäster, finansiärer och fastighetsägare med en 
omfattande oberoende granskning av fastighetens miljöprestanda. Med målsättningen att 
en tredjedel av Norrportens fastigheter ska vara miljöcertifierade år 2020 genomgår varje 
nyproduktion en certifiering.

D en stora utmaningen är att miljö-
certifiera befintliga fastigheter på 
ett kostnadseffektivt sätt. Samti-

digt är det möjligt att göra stor miljönytta 
med åtgärder som verkligen gör skillnad.

Miljöbyggnad

LEED

Green Building

Miljöcertifieringar
Totalt genomförda  
miljöcertifieringar, 13 st. 

 Green Building, 8 st.
 LEED, 3 st.
 Miljöbyggnad, 2 st.

Tre av fastigheterna har dubbla certifieringar.

Ort Fastighet
Green 
Building

Miljö- 
byggnad LEED BREEAM

Jönköping Götaland 5   Guld  
Helsingborg Högkvarteret 2    
Stockholm Klassföreståndaren 3  Silver Guld  
Stockholm Frösunda 3 Guld   
Sundsvall Järnvägsstationen 2    
Sundsvall Tullpaviljongen 1   Core & Shell *  
Växjö Fries 11    
Växjö Gunnar Gröpe    
Örebro Porten 1  Platina  
Örebro Lantmäteriet 2    
Luleå Kv Hunden   *   
Köpenhamn Havneholmen Tower    
Sundsvall Måsen 14    In Use *

* Certifiering pågår.

Rättscentrum 
Örebro certifierat 
med LEED Platina
Med miljöperspektiv i hela bygg pro-
cessen och innovativa energilösningar 
är Rättscentrum örebro den tredje 
byggnaden i Sverige som miljöcerti-
fierats med LEEd Platina. 
 fastigheten har en geotermisk 
lösning för uppvärmning och kylning  
av lokalerna på ett energieffektivt  
sätt, efter slutlig intrimning beräknas 
fastigheten att nå långt under  
BBR-kraven.  
 Ett grönt tak med växter  
absorberar koldioxid samt tar hand  
om regnvatten på ett bra sätt.Rättscentrum örebro

Vid 2014 års utgång var tio av Norrpor-
tens 125 fastigheter miljöcertifierade och 
tre under pågående bedömningsprocess. 
Målet för 2015 är att påbörja certifierings-
processer för ytterligare sju fastighter. 

MIljÖ | MÅL OCH STRaTEGIER
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MÅL OCH STRaTEGIER | MeDARBetARe

Vi tror att en lokalt förankrad orga-
nisation på varje ort, med egna 
medarbetare i alla led, skapar 

mervärde för våra kunder. Norrporten 
ser en tydlig koppling mellan våra medar-
betares engagemang och företagets höga 
kundnöjdhet. 

Med en vision som förpliktigar.
Norrportens vision, att alltid vara första-
handsvalet för kunder och medarbetare på 
de marknader där vi verkar, förpliktigar. 

I syfte att vara en attraktiv arbetsgi-
vare i en ökad konkurrens om engage-
rade medarbetare har Norrporten satt 
fokus på ett långsiktigt arbete inriktat på 
att utvecklas som arbetsgivare och vara 
fortsatt attraktiv för såväl befintliga som 
potentiella medarbetare.

Engagerade och trofasta 
medarbetare.
2014 genomfördes vår första medar-
betarenkät med ett NMI (Nöjd-med-
arbetarindex) om 74, att jämföra med 
branschsnittet på 70.

Svarsfrekvensen var hög med 91 pro-
cents deltagande, vilket ger ett mycket bra 

underlag. Delfrågor kring engagemang 
(NMI 86) och lojalitet (NMI 83) uppvisar  
särskilt höga nivåer i enkäten.

Framförallt ligger våra styrkor inom 
samarbete och tillfredställelsen med det 
dagliga arbetet, där medarbetarna ger 
höga betyg.

När det gäller medarbetarnas lång-
siktiga utveckling samt därtill hörande 
bedömningskriterier för lönesättning har 
enkäten utvisat viss utvecklings potential. 
Norrporten har under 2014 upprättat 
nya strukturer och handlingsplaner för 
det fortsatta arbetet med detta.

Resultatet av medarbetarenkäten har 
kommunicerats i organisationen både 
övergripande och detaljerat per avdelning. 

Hälsa och utveckling.
I samarbete med företagshälsovården 
följs medarbetarnas hälsa upp löpande. 
Sjukfrånvaron 2014 uppgick till totalt 
1,8 procent. 

Norrporten kommer att fortsätta 
arbeta proaktivt för att minska och 
motverka sjukskrivningar. Dels genom 
kontinuerlig uppföljning av sjukfrånvaro-
statistik och åtgärder, dels genom att 

I Norrportens fastigheter möts varje dag tiotusentals människor på arbetsplatser,  
i offentliga miljöer, i butiksmiljöer eller i sina hem. Det innebär att många människor 
tillbringar mycket av sin tid hos Norrporten. Dessa människor påverkar oss som företag  
i samma utsträckning som vi har möjlighet att påverka dem och deras vardag.

 Medarbetare

Lokal förankring med 
engagerade medarbetare

Friskvårdsbidrag 
 
Nyttjande av friskvårdsbidrag 2014    

Antal    60
Utbetalt friskvårdsbidrag (Tkr)   125

Struktur anställningsavtal 

 
  

Totalt
Tills-  

vidare
Visstids-  
anställda  Arbetare

Tjänste-  
män

Kvinnor 37 35 2 3 34
Män 70 70 0 30 40

Samtliga Norrportens medarbetare omfattas av kollektivavtal.

fortsätta uppmuntra medarbetare till 
att utnyttja friskvårdstimmen och frisk-
vårdsbidraget.

Alla medarbetare erbjuds årligen 
fort bildning, vilket är en konsekvens av 
med arbetarsamtalen där enskilda utveck-
lingsmål för individen sätts i dialog med 
närmaste chef.

Plan för likabehandling.
Under 2014 har Norrportens tidigare jäm-
ställdhetsplan omarbetats till att omfatta 
ett vidare begrepp om likabehandling. 

Planen reglerar frågor som arbets-
förhållanden och arbetsmiljö, förvärvs-
arbete och föräldraskap, skydd mot 
trakasserier samt rekrytering och kompe-
tensutveckling. Planen innehåller policy, 
rutiner, riktlinjer och beredskapsplan och 
avser att identifiera och belysa utveck-
lingsområden samt skapa ett bra under-
lag för att hantera dem. 

Under 2015 ska kompetensförsörj-
ningsplanen och planen för likabehand-
ling omsättas i praktisk handling och 
återigen mätas i den årliga medarbetare-
enkäten. 
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U ppförandekoden omfattar hela 
Norrportens verksamhet och sam-
manfattar vårt ansvar som affärs-

partner, samhällsaktör och arbetsgivare/
medarbetare. Koden bygger på FN:s 
Global Compacts tio principer om mänsk-
liga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-
korruption. Den följs upp och beslutas 
årligen av styrelsen, efter beredning av 
Compliance- och revisionskommittén, i 
samråd med vd och complianceansvarig. 
Vd är övergripande ansvarig för Uppfö-
randekoden och dess efterlevnad.

Norrporten engagerar sig bara i 
affärsverksamheter som överensstämmer 
med nationella lagar, ingångna överens-
kommelser och vår uppförandekod. Mot-
svarande krav ställer vi på leverantörer av 
varor och tjänster.

affärsmässigt förhållningssätt
Vi har nolltolerans gällande korruption, 
mutor samt andra oegentligheter i såväl 
vår egen verksamhet som hos kunder, 
leverantörer eller tredje part.

Kontrollfunktion för regelefterlevnad
Inom Norrporten finns en compliance-
funktion som verkar för att säkerställa 
regelefterlevnad och fungerar som ett 
stöd för verksamheten i dessa frågor. Läs 
mer på sidan 49.
 

Riskanalys och genomgång  
av interna policys under 2014
Under 2014 har Norrporten genom-
fört en riskanalys i syfte att kartlägga 
och minimera de väsentliga strategiska, 
finansiella och operationella risker samt 
compliancerisker som bolaget utsätts för. 
Inom ramen för detta arbete har interna 
policyer och riktlinjer gåtts igenom för 
att garantera att dessa täcker de risker 
som identifierats. Ett större systemati-
seringsprojekt har även ägt rum under 
året och förebyggande insatser i form av 
utbildning och stöd till medarbetarna har 
genomförts. 

Under året har Uppförandekoden 
och bolagets kanal för rapportering av 
särskilt allvarliga risker och problem, 
Whistleblowing, omarbetats och lyfts 
fram, bland annat genom publicering på  
bolagets externa hemsida. Läs mer på 
sidan 49. 

Norrportens uppförandekod är en av hörnstenarna i vår 
företagskultur. Den sammanfattar företagets ansvar som 
affärspartner, samhällsaktör och arbetsgivare samt hjälper 
oss att omsätta vår värdegrund – omtanke, initiativ och 
långsiktighet – i faktisk handling. 

Uppförandekod

Affärspartner  
med etisk 
företagskultur

UppFÖRANDekoD | MÅL OCH STRaTEGIER

Struktur  
medarbetare  
Sverige
Totalt 99 medarbetare. 

 Kvinnor, 32 %
 Män, 68 %

Män

Kvinnor

Struktur  
medarbetare 
Danmark
Totalt 8 medarbetare. 

 Kvinnor, 25 %
 Män, 75 %

Män

Kvinnor

Struktur styrelse
Totalt 7 ledamöter. 

 Kvinnor, 43 % *
 Män, 57 %

* Fram till september 2014  
var fördelningen 50 % kvinnor  
och 50 % män.

Män

Kvinnor

Struktur ledning
Totalt 7 ledamöter. 

 Kvinnor, 43 %
 Män, 57 %

Män

Kvinnor
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Med ett lokalt engagemang vill 
Norrporten bidra till en posi-
tiv utveckling genom samverkan 

med näringsliv, kommun, universitet, 
handelns organisationer, lokala kultur- 
och idrottsföreningar med flera. Att 
invånare trivs och ser framtidsmöjlig-
heter på Norrportens etableringsorter, 
samt att inflyttningen av människor och 
tillströmningen av nya investeringar 

hålls uppe ligger i Norrportens affärs-
mässiga intresse.

nätverkande och samverkan  
för stadens framtid
Som aktiv partner i olika nätverk är 
Norrporten med och driver stadsutveck-
lingsprojekt som syftar till ökad tillväxt, 
fler företagsetableringar, bättre infra-
struktur, stärkt centrumhandel och nya 

satsningar på orten. Norrportens samver-
kan med till exempel branschföreningar, 
företagsnätverk, Handelskammaren och 
andra fastighetsägare syftar till att ha en 
positiv inverkan på stadens framtid.

Trygghetsfrämjande arbete  
för säkrare stadsmiljöer
Norrporten engagerar sig även i brotts-
före byggande råd och trygghetsfrämjande  

Norrportens samhällsansvar syftar ytterst till att göra strategiskt valda 
etableringsorter attraktiva för invånare, besökare, arbetsgivare och 
investerare. Som en stor fastighetsägare har Norrporten möjlighet att 
göra skillnad genom att bidra till utvecklingen på varje ort och verka 
för ett socialt hållbart samhälle.

Socialt ansvar

Lokalt engagemang  
för ett socialt  
hållbart samhälle

SEB satsar på Sundsvall  
och skapar arbetstillfällen
En långsiktig satsning i Sundsvall är en lokalanpass-
ning och en tillbyggnad om 700 kvadratmeter i 
norrportens fastighet Tullpaviljongen 1 under 2014. 
SEB etablerar en ny avdelning för telefonbankstjänster 
i Sundsvall och skapar 75 nya arbetstillfällen i staden. 
Valet av etableringsort föll på Sundsvall tack vare 
samverkan mellan Sundsvalls kommun, Länsstyrelsen, 
CER (Centrum för forskning om ekonomiska relationer), 
Mittuniversitetet och norrporten som lämnade ett 
gemensamt förslag till SEB. förslaget omfattade 
bland annat inflyttningshjälp för medföljande familjer, 
olika boendelösningar, skräddarsydda utbildningar, 
lokalanpassning samt byggrätter för framtida 
expansion. förhoppningen är att satsningen kommer 
att generera fler nya jobb i staden.

MÅL OCH STRaTEGIER | SoCIAlt ANSVAR
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utvecklingsprojekt som bidrar till säkrare  
stadskärnor. Några exempel är satsningar  
på tryggare gångtunnlar, belysning, klotter  -
sanering och buskagetuktning som öppnar 
upp gatumiljöer.

Samarbete med universitet och 
lärosäten för framtida möjligheter
I nära samarbete med universitet och läro-
säten på flera verksamhetsorter främjar 
Norrporten kunskapsutbyten och skapar 
framtida möjligheter genom att till exem-
pel vara delaktiga i forskningsprojekt, 
hålla föreläsningar och vara mentorer för 
studenter. Vi bidrar också med satsningar 
på forskningscentra som rör kontors-
branschens hyresgäster.

Lokalt engagemang
På varje marknadsområde engagerar sig 
Norrportens anställda i olika verksam-
heter och projekt inom ramen för det lokala 
engagemanget, ett arbete som kräver ett 
kliv utanför fastighetsknuten och en 
synvinkel ur ett större sammanhang. 
Marknadsområdeschefen på varje ort 
avgör vilka sammanslutningar och sats-
ningar som är mest verksamhetsnära och  
relevanta. 

norrportens sponsring av lokala kultur- 
och idrottsföreningar är en del i strategin 
för det lokala engagemanget. främjandet 
av såväl elitsatsningar som breddidrott 
och olika typer av kulturevenemang har 
för avsikt att skapa identitet och stolthet 
på orten. 
 Genom att stötta föreningar som likt 
norrporten bidrar till ett hållbart samhälle 
med lokalt engagemang kan vi göra 
skillnad i flera led. norrportens ambition 
inför framtiden är att ännu tydligare 
villkora sponsringsinsatser med samhälls-
engagemang i de olika föreningarna.

Sponsring av 
kultur- och 
idrottsverksamhet 
för upplevelser och 
integration

SoCIAlt ANSVAR | MÅL OCH STRaTEGIER
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MaRKnadSöVERSIKT

Ett starkt år för fastigheter
Fastighetsåret 2014 kännetecknades av bättre förutsättningar än på länge,  
med en stark uthyrningsmarknad och stabila hyres- och vakansnivåer för kontor. 
på transaktionsmarknaden var aktiviteten hög, med stigande priser och 
sjunkande avkastningskrav.

Svensk ekonomi
Återhämtningen i den svenska ekonomin  
2014 dröjde, men när nationalräken-
skaperna för fjärde kvartalet kunde 
summeras en bit in i 2015, visade de på 
en oväntat stark tillväxt årets sista tre 
månader. Utfallet var betydligt bättre 
än vad alla prognoser pekat på. Framför 
allt var det exporten som slog alla för-
väntningar, men även hushållens kon-
sumtion steg, liksom investeringarna, 
inte minst bostadsinvesteringarna som 
ökade rejält under hela 2014. Samman-
taget innebar det att den preliminära 
BNP-tillväxten för helåret landade på 

I synnerhet gällde det den privata tjänste-
sektorn. 

Den svaga konjunkturen har bidra-
git till en sjunkande inflationstakt och 
därmed gradvisa sänkningar av Riksban-
kens reporänta under året. I oktober tog 
Riksbanken beslutet att ta ned reporän-
tan till 0,0 procent, vilket inte fick någon 
omedelbar effekt under årets sista måna-
der, då inflationstakten sjönk ytterligare 
jämfört med föregående år.

Stabil kontorshyresmarknad
Trots den tillbakahållna tillväxten i  
svensk ekonomi har efterfrågan på 

2,1 procent, vilket också var något högre 
än förväntat. 

I den nära omvärlden, euroområdet, 
rådde i det närmaste ekonomisk stag-
nation 2014, medan Storbritannien och 
USA visade på god återhämtning. Över-
huvudtaget bidrog faktorer såsom insta-
biliteten i Ukraina, sanktionerna mot 
Ryssland och det sjunkande oljepriset 
till ett osäkert omvärldsläge under året.

En ljuspunkt i Sverige var att syssel-
sättningen under helåret ökade, även om 
arbetslösheten låg kvar på en hög nivå.  
Sysselsättningen ökade på bred front i 
ekonomin, med undantag för industrin. 

Havneholmen Tower och atrium, Köpenhamn
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MaRKnadSöVERSIKT

kontors lokaler förblivit stabil under året, 
såväl i storstäderna som i de större regions-
täderna. Vakansnivåerna har också varit 
i stort sett oförändrade. Framför allt är 
det moderna, flexibla, yteffektiva lokaler,  
ofta med grön profil och i lägen med goda 
kommunikationer, som efterfrågas.   

De regionstäder där Norrporten har 
huvuddelen av sitt fastighetsbestånd 
kännetecknas av ekonomisk tillväxt och 
befolkningstillväxt, ofta med ett väl dif-
ferentierat näringsliv. Goda kommunika-
tioner, närvaro av offentlig förvaltning 
och universitet och högskolor som säkrar 
ett utbud av högutbildad arbetskraft, 
bidrar också till deras attraktivitet.   

Den stabila kontraktsstrukturen i de 
större regionstäderna gör att hyresni-
vån inte rör sig i någon större utsträck-
ning mellan åren, medan den alltid är 
mera volatil och differentierad i stor-
städerna. Detta förklaras till stor del av 
skillnaderna i efterfrågan mellan storstä-
dernas centrala och perifera områden.  

I Stockholms centrala affärsdistrikt 
(CBD) ligger vakansgraden runt fyra 
procent och i Göteborg runt tre procent 
vilket i sin tur påverkar hyresnivåerna. 
Kvadratmeterhyran per år för nya kon-
trakt i Stockholms CBD låg under året 
enligt uppskattningar i intervallet 4 200 –  
5 200 kronor.

I Köpenhamn har kontorshyresmark-
naden länge tyngts av den djupa danska 
lågkonjunkturen. 2014 vände den eko-
nomiska utvecklingen så sakteliga uppåt 
igen och med den även efterfrågan på 
kontorslokaler. Vakansgraden sjönk 
också något, till strax över åtta procent i 
Köpenhamn. I Hamburg har efterfrågan  
förblivit stabil under året. Vakansgraden  
har sjunkit successivt sedan 2011 och upp-
gick 2014 till 5,9 procent, vilket var den 
lägsta siffran på tio år. 

Stort intresse från investerare
2014 blev ett mycket gott år för den 
svenska fastighetsmarknaden. Efterfrå-
gan gynnades av de förmånliga räntorna 
och förbättrade finansieringsmöjligheter, 
som i sin tur gav stöd åt tillgångar som 
aktier och fastigheter. Bland annat märk-
tes en vilja hos de stora institutionella 
placerarna att öka andelen fastigheter 
i tillgångsportföljen. Sammantaget var 
investeringsvolymen tillbaka på de nivåer 
som rådde under den senaste högkon-
junkturen för fastigheter, med stigande 
priser och sjunkande avkastningskrav 
inom flera delmarknader och segment. 

Kontorsfastigheter var det marknads-
segment som tilldrog sig störst intresse 
med stark efterfrågan, framför allt i stor-
städerna och där inte enbart i de bästa 
lägena. Även så kallade sekundära kon-
torslägen intresserade investerare. I flera 
expansiva regionstäder var institutioner  
och nationella fastighetsbolag också 
aktiva som både köpare och säljare. 
Köparna intresserade sig också för fastig-
heter med något högre risk i andra segment,  
såsom handelsfastigheter, logistik/lager 
och hotell.

I Danmark som helhet, och framför  
allt i Köpenhamn med omnejd, ökade  

investerarnas intresse under året, i  
synner het för kontorsfastigheter. Direkt-
avkastningskravet för kontorsfastigheter 
i primära lägen i Köpenhamn låg stabilt 
på drygt 5 procent. 

Transaktionsvolymen i Hamburg fort-
satte att stiga under 2014 jämfört med året 
innan och med en efterfrågan på kontors-
lokaler som betydligt översteg utbudet. 
Enligt fastighetsservice företaget DZT 
gjorde den höga aktiviteten Hamburg 
till den tredje starkaste fastighetsmark-
naden i Tyskland. Direktavkastningskra-
ven bedöms till intervallet 4,55–5,55 i 
moderna byggnader i det centrala affärs-
distriktet (CBD). Utländska investerare 
fortsatte att visa ett växande intresse för 
den tyska marknaden under året. 

Goda framtidsutsikter
BNP-tillväxten 2015 i Sverige och OECD 
beräknades till drygt 2 procent, enligt 
Konjunkturinstitutets prognos i decem-
ber. Euroområdet ligger kvar runt blyg-
samma 1 procent tillväxt i prognosen.

Den negativa reporänta som Riks-
banken beslutade om i början av 2015 
tyder på att den svenska penningpoliti-
ken riktats in mot att bekämpa deflation. 
Det i sin tur indikerar att en räntehöj-
ningsfas ligger långt fram i tiden, tidigast 
andra halvåret 2016, och att höjningarna 
kommer att ske i långsam takt, trots att 
aktiviteten i ekonomin förväntas öka de 
kommande åren. 

En fortsatt ökad sysselsättning och 
ett fortsatt urbaniseringstryck gör att de 
flesta bedömare tror på ett gynnsamt fast-
ighetsår även 2015. Vakanserna väntas 
fortsätta att sjunka och ge utrymme för 
nyproduktion i många regionstäder och 
tillväxtregioner. Ett tillskott av moderna, 
yteffektiva lokaler ökar dock riskerna för 
vakanser och pressade hyresnivåer i äldre 
bestånd.

Bedömningen är också att investerar-
nas intresse för den svenska fastighets-
marknaden väntas bestå under 2015, till 
följd av låga räntor, gynnsamma finan-
sieringsmöjligheter och god efterfrågan 
på moderna lokaler i attraktiva lägen. 
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Attraktiva fastigheter i 
händelsernas centrum
Norrportens bestånd kännetecknas av högkvalitativa fastigheter i centrala  
lägen på orter med stark attraktionskraft. Fastigheterna är koncentrerade till fem 
regionstäder i norra Sverige och fyra i södra Sverige, samt de tre storstäderna 
Stockholm, köpenhamn och Hamburg.

Norrportens etableringar är gjorda 
i utvalda regionstäder som uppvi-
sar god tillväxt, stabil efterfrågan, 

goda kommunikationer och väl funge-
rande infrastruktur. Orterna attraherar 
också inflyttning från de omgivande regi-
onerna och invånarantalet är på ständig 
uppgång. Vi säkerställer även förutsätt-
ningarna för fortsatt utveckling och till-
växt genom att välja etableringsorter med 
utbildningar på högskole- eller universi-
tetsnivå. Utöver regionstäderna Luleå, 
Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, 

lokaliserade till centrumlägen på de orter 
där vi är verksamma. Även våra butiks-
lokaler, som utgör 8,9 procent av hyres-
värdet, är belägna centralt. Resterande 
del av beståndet består av bostäder, lager, 
förråd och parkering.

I Regionstäder nord har vi en stark 
ställning som fastighetsägare och är 
endera marknadsledande eller näst efter 
den marknadsledande aktören på respek-
tive ort. Undantaget är för närvarande 
Östersund där en nyetablering skedde 
under 2014 och där långt framskridna 

Örebro, Växjö, Jönköping och Helsing-
borg, verkar vi också på storstadsmark-
naderna i Stockholm, Köpenhamn och 
Hamburg*.

Marknadsledande på flera orter
Norrportens innehav består av 125 fast-
igheter med en total uthyrningsbar yta av 
1,2 miljoner kvadratmeter och ett sam-
manlagt bedömt marknadsvärde av 26,1 
miljarder kronor. Huvuddelen av bestån-
det (84 procent av hyresvärdet) består 
av moderna kontorsfastigheter som är  

Fördelning av  
hyresgästkategorier
Hyresvärde 2,0 miljarder kr.
 

 Myndigheter/verk, 33,9 %
 Kommun/landsting, 2,7 %
 Bank/försäkring, 10,7 %
 Butiker, 6,1 %
 Bostäder, 1,7 %
 Övrigt näringsliv, 45,0 %

Övriga

Bostäder

Butiker

Bank/Försäkring

Kommun/Landsting

Myndigheter/Verk

Fördelning av 
lokaltyper 
Hyresvärde 2,0 miljarder kr.
 

 Kontor, 84,1 %
 Butik, 8,9 %
 Bostad, 1,6 %
 Övrigt*), 5,4 %

*) Innehåller bl a garage,  
 parkeringsplatser, polis  
 och kriminalvård.
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Fördelning av  
marknadsområden
Hyresvärde 2,0 miljarder kr.
 
Regionstäder nord

 Luleå, 8,3 %
 Umeå, 6,5 %
 Östersund, 1,2 %
 Sundsvall, 16,1 %
 Gävle, 6,8 %

Regionstäder syd
 Örebro, 7,2 %
 Jönköping, 7,8 %
 Växjö, 5,8 %
 Helsingborg, 10,5 %

Storstadsregioner
 Stockholm, 11,6 %
 Köpenhamn, 14,5 %
 Hamburg, 3,7 %

Hamburg

Köpenhamn

Stockholm
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* Beståndet i Hamburg avyttrat mars 2015.
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Tio största fastigheterna

Fastighetsbeteckning
Kontor,  

kvm
Butik,  

kvm
Bostad,  

kvm
Övrigt,  

kvm
Totalt,  

kvm

Götaland 5 51 575 833 0 2 601 55 009
Växjö 10:54 32 955 600 1 275 4 963 39 793
Läkaren 10 33 580 1 680 386 3 528 39 174
Olsbacka 45:6 34 971 734 0 0 35 705
Porten 1 & Lantmäteriet 2 31 214 0 0 4 100 35 314
Måsen 14 29 641 0 0 77 29 718
Hovrätten 2 (fd3) 18 978 0 0 11 774 30 752
Sundby Overdrev 29 916 0 0 0 29 916
Stora Frösunda 3 28 595 1 000 0 0 29 595
Tullen 8 25 672 741 0 1 752 28 165

Totalt 317 097 5 588 1 661 28 795 353 141

Nyckeltal
Marknadsvärde bedömt, miljarder kronor 26,1
Hyresvärde, miljarder kronor 2,0
Uthyrningsbar yta, kvm 1 165 082
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 94,3
Genomsnittlig kvarvarande kontraktslängd, år 5,1

planer på att växa redan finns. I Regionstä-
der syd har vi också en betydande roll, och 
hör till de ledande fastighetsägarna för kom-
mersiella lokaler. Beståndet i storstäderna är 
centralt och attraktivt, men relativt litet på 
en marknad med mycket stora aktörer. Där 
intar vi istället en stark ställning i de cen-
tralt belägna stadsdelar där vi har valt att 
etablera oss.

förädlar bestånd efter behov
Våra hyresgäster har stabila verksamheter 
och drygt 47,2 procent av Norrportens hyres-
intäkter härrör från myndigheter, kommuner,  
banker och försäkringsbolag. Vi strävar efter 
långsiktiga hyresavtal eftersom långsiktiga 
relationer skapar goda förutsättningar för 
ett fruktbart engagemang och ökar möjlighe-
terna för framgångsrika kundanpassningar.

Tillsammans med våra kunder utvecklar 
och förädlar vi fastighetsbeståndet. Efterfrå-
gan på väl genomtänkta, aktivitetsbaserade 
och verksamhetsanpassade kontor ökar inom 
alla regioner, liksom efterfrågan på miljö-
certifierade byggnader. Våra hyresgäster har 
över tid successivt förändrade behov. Genom 
nybyggen och genomgripande förnyelser av 
befintliga fastigheter matchar vi de behoven, 
samtidigt som vi säkerställer en tillväxt i vårt 
bestånds kvalitet och värde.

Efterfrågan på våra kontorslokaler har 
varit god eller mycket god på samtliga orter 
under 2014. Vi ser också en ökad efter-
frågan i Köpenhamn och Hamburg, där 
marknaden varit relativt stabil med lägre 
efterfrågan under en tid. Vi ser en utma-
ning till följd av ökad extern handel och 
ökad e-handel, vilket påverkar utveck-
lingen av cityhandeln och därmed efter-
frågan på butikslokaler i samtliga berörda 
orter inom alla regioner. 

»Efterfrågan på väl 
genomtänkta, aktivitets-
baserade och verksam-
hetsanpassade kontor 
ökar inom alla regioner.« Växjö 10:54, Växjö

Femton största hyresgästerna
 

Andel av totalt  
hyresvärde, %Hyresgäst

Polisen 6,8 %
Handelsbanken 5,4 %
Sveriges Domstolar 5,0 %
Kriminalvården 4,2 %
Ferring Pharmaceuticals 3,4 %
ÅF AB 3,1 %
Länsstyrelsen 2,6 %
Försäkringskassan 2,6 %
Lantmäteriet 2,0 %
Skatteverket 1,9 %
Skandia 1,6 %
Statens Jordbruksverk 1,5 %
Trafikverket 1,3 %
Jönköpings kommun 1,3 %
Statistiska Centralbyrån 1,2 %

Totalt 43,8 %
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I Luleå pekar befolk-
ningskurvan tyd-
ligt uppåt. Staden 
är navet för en 
arbetsmarknadsre-
gion som omfattar  
180 000 personer 
och Norrbotten 

har näst efter Stockholmsregionen den 
högsta bruttoregionalprodukten i landet.

IT-sektorn har på senare år tagit en 
allt viktigare och mer framträdande 
roll i Luleå, som i grunden är en indu-
stristad. Gruvnäringen är också en 
avgörande faktor för den uppåtgående 
trenden gällande befolkningstillväxt 
och handelsutveckling. Kommunen 
planerar för 10 000 nya Luleåbor och 
ett antal intressanta etableringar från 

andra branscher spelar också stor roll 
för den positiva framtidssynen.

Norrportens bestånd är centralt 
beläget och består av främst kontor 
och butiker med inslag av bostäder.  
Galleriorna Shopping och Strand är väl-
kända. Under 2014 färdigställdes också 
det nybyggda kvarteret Hunden med 
kontor, butiker, hotell och bostäder  
mitt i stadens hjärta.

Hyresnivåerna för kontor ligger på  
1 300–2 000 kr/kvm. Hyresnivåerna för 
centrala butikslokaler ligger på 2 000– 
4 000 kr/kvm. Norrportens största 
hyresgäster är Pite Havsbad AB (9,8 pro-
cent), Sveriges Domstolar (7,7 procent) 
och Polisen (7,2 procent). Vakansgra-
den uppgår till 4,8 procent. 

Stabil hyresmarknad och stark framtidstro i Luleå
Framtidstro, tillväxt och god handelsutveckling utmärker luleå. Norrporten 
är en av stadens största fastighetsägare för kommersiella lokaler, på en 
hyresmarknad som är fortsatt pålitlig.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 74,6 65,2 101,1 59,4

Butiker 25,3 22,1 52,0 30,5

Bostäder 8,3 7,2 10,0 5,8

Övrigt 6,2 5,5 7,2 4,3

Totalt 114,4 100 170,3 100

Antal fastigheter: 11

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 98–99.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 35,1 %
 Kommun/landsting, 2,0 %
 Bank/försäkring, 0,2 %
 Butiker, 26,0 %
 Bostäder, 5,6 %
 Övrigt näringsliv, 31,1 %

Övriga 31,1

Bostäder 5,6

Butiker 26,0

Bank/försäkring 0,2

Kommun/landsting 2,0

Myndighet/verk 35,1

Mathias Uvemo

Marknadsområde Luleå

Norrporten har ett välgrundat fäste i Norrlands mest fram-
trädande regionstäder: luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och 
gävle. Samtliga fem etableringsorter utgör tydliga centrum 
för sina respektive regioner och uppvisar en stark ställning 
gällande såväl befolkningstillväxt och investeringar som 
affärsliv och utbildning på akademisk nivå.

Regionstäder nord

E n betydande del av Norrportens 
fastighetsbestånd är beläget i Norr-
land. Vårt huvudkontor ligger i 

Sundsvall, som också utgör vårt största 
marknadsområde, räknat i lokalyta. 
Här liksom i Luleå, Umeå och Gävle är 
Norrporten en väletablerad aktör, både 
på fastighetsmarknaden och i staden 
som helhet. I positionen som marknads-
ledande eller näst marknadsledande tar vi 
ansvar för stadens utveckling i samarbete  

Vårt fastighetsbestånd domineras av  
kontor. Bland större ny- och omför-
handlade hyreskontrakt under året kan  
Luleå kommun (cirka 2 400 kvm) och 
Länsstyrelsen i Gävle (cirka 8 000 kvm) 
nämnas. Andelen butiker är högre än 
genomsnittet i bolaget i vårt norra seg-
ment. Framför allt Luleå och Umeå har 
relativt sett mer butiksyta än Norrportens  
fastighets bestånd i stort. 

med andra berörda aktörer som strävar 
efter ett attraktivt centrum.

Under året har en nyetablering skett  
i Östersund, där vi ser mycket goda förut-
sättningar för att växa och utvecklas till-
sammans med våra hyresgäster.

Norrlandsstäderna kännetecknas alla 
av en positiv befolkningsutveckling och 
erbjuder god infrastruktur för flyg-, tåg- 
och biltrafik. Här finns också de norr-
ländska universiteten och högskolorna.
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Under 2014 steg 
Norrporten in på 
fastighetsmarkna-
den i Östersund 
genom ett förvärv 
av före detta rege-
mentsbyggnader. 
I en omfattande 

analys som identifierade ett antal regi-
onala tillväxtorter, föll valet på just 
Östersund och Stadsdel Norr där tidi-
gare ägare konverterat byggnaderna 
till moderna kontor och utbildnings-
lokaler.

Östersund uppvisar en positiv utveck-
ling och Norrporten ser möjligheter till 
god framtida tillväxt och avkastning. 
Under året har en lokal organisation 
tagit form och medarbetares kunskap 

om staden och den lokala marknaden 
borgar för en fortsatt framgångsrik  
etablering. 

Tydliga planer på ytterligare för-
värv i Stadsdel Norr finns. Området är 
ett av Östersunds mest expansiva och 
Norrporten vill bidra till den fortsatta 
utvecklingen mot en än mer modern 
och öppen stadsdel.

Hyresmarknaden för kontorslokaler  
är stabil och hyresnivåerna på 900– 
1 700 kr/kvm. God efterfrågan råder 
på centrala butikslokaler och hyresni-
våerna ligger på 900–2 400 kr/kvm.

De största hyresgästerna är Ulno AB  
(34,8 procent), Arbetsförmedlingen 
(28,4 procent) och Honesta Skolutveck-
ling AB (17,4 procent). Vakansgraden 
uppgår till 4,0 procent. 

Etablering med starkt fäste i tillväxtstaden
Östersund är Norrportens senaste etableringsort. Med ett levande universitet och aktivt 
lokalt näringsliv är staden på stark frammarsch. Den tydliga rollen som regional tillväxtort 
ligger till stabil grund för valet av plats för de första jämtländska fastighetsförvärven.

Umeås stadiga 
utveckling sker 
på bred front. Det 
strategiska läget 
vid E4:an med 
tillgång till Bot-
niabanan, ny kom-
biterminal, ringled 

och logistikpark samt utbyggd hamn 
och flygplats gör staden till ett logistiskt 
nav för såväl Norrland som Norden.

Universitetet är ett av Sveriges 
största lärosäten. Befolkningen ökar 
och arbetet pågår för att utveckla regi-
onen till en attraktiv plats för boende 
och besökare.

Norrporten förvaltar ett betydande, 
centralt fastighetsbestånd och ser 
utvecklingsmöjligheter när stadskärnan  

förtätas för att rymma ett växande 
näringsliv. I den expansiva perioden 
som innebär nya kvarter och högre hus 
planerar Norrporten för en utveckling 
av kvarteret Magne. En nybyggnation 
på höjden kan tillföra 9 500 kvm nya 
lokaler, förutsatt fortsatt stark tillväxt 
och efterfrågan.

Hyresnivåerna för kontor ligger på 
1 350–2 000 kr/kvm. Hyresnivåerna 
på centrala butikslokaler ligger på  
2 200–4 000 kr/kvm. De största hyres-
gäster i Umeå är Sveriges Domstolar 
(8,6 procent), Länsstyrelsen (7,1 pro-
cent) och Skatteverket (5,9 procent). 
Vakansgraden uppgår till 4,3 procent. 

Umeå stärker sin ställning som norrländskt nav

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 65,1 75,4 89,0 67,1

Butiker 13,2 15,4 33,5 25,3

Bostäder 3,7 4,3 3,3 2,5

Övrigt 4,2 4,9 6,6 5,1

Totalt 86,2 100 132,4 100

Antal fastigheter: 14

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 98–99.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 16,7 99,9 23,4 99,8

Butiker 0,0 0,0 0,0 0,0

Bostäder 0,0 0,1 0,0 0,1

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,1

Totalt 16,7 100 23,4 100

Antal fastigheter: 4

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 98–99.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 25,9 %
 Kommun/landsting, 1,3 %
 Bank/försäkring, 4,1 %
 Butiker, 20,5 %
 Bostäder, 4,3 %
 Övrigt näringsliv, 43,9 %

Övriga 43,9

Bostäder 4,3

Butiker 20,5

Bank/försäkring 4,1

Kommun/landsting 1,3

Myndighet/verk 25,9

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 28,4 %
 Kommun/landsting, 0,0 %
 Bank/försäkring, 2,3 %
 Butiker, 0,0 %
 Bostäder, 0,1 %
 Övrigt näringsliv, 69,2 %

Övriga 70,4

Bostäder 0,1

Butiker 0

Bank/försäkring 2,2

Kommun/landsting 0

Myndighet/verk 27,3

Umeå växer och bekräftar ständigt sin status som Norrlands största centralort.  
Stadens tillväxt ökar efterfrågan på centralt belägna kontorslokaler. Norrporten tillmötesgår  
behovet med fastighetsbeståndet i city kombinerat med framtida utvecklingsplaner.

Sofie Blom Bergström

Thomas Johansson

Marknadsområde Umeå

Marknadsområde Östersund
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Gävle utmärker sig 
med en geografiskt 
strategisk position 
nära såväl Stock-
holmsregionen som 
mynningen ti l l 
Botten havet. Goda 
kommunikationer 

på land och till havs gagnar det lokala 
näringslivet. Högskolan växer, liksom 
befolkningsantalet och Gävle kommun 
siktar på att nå upp till 100 000 invå-
nare inom kort.

Norrporten är en av stadens största 
fastighetsägare för kommersiella loka-
ler och det centralt belägna beståndet 
består i huvudsak av kontor med inslag 
av butiker och bostäder. Med konceptet 
Det moderna kontoret har Norrporten  

stöttat kontorsutvecklingen hos flera 
hyresgäster under senare år. Genom 
föreningen Gävle Centrumsamverkan 
bidrar Norrporten även till att driva 
utvecklingen mot en mer levande och 
tilltalande stadskärna.

Hyresmarknaden för kontorslokaler  
är stabil och hyresnivåerna ligger på  
1 000–1 500 kr/kvm. Hyresnivåerna 
för butikslokaler ligger på 1 000– 3 500 
kr/kvm.

Norrportens största hyresgäster i 
Gävle är Lantmäteriet (23,9 procent), 
Polisen (10,3 procent) och Länsstyrelsen  
(5,7 procent). Vakansgraden uppgår till 
2,5 procent. 

Handelsstaden Gävle ökar sin attraktionskraft
Med siktet inställt på Sveriges mest attraktiva företagsklimat 2025, förvaltar gävle ett 
betydande arv. Som en av landets äldsta handelsstäder erbjuder orten en välgrundad 
bas för ett brett näringsliv, där Norrporten utvecklar lokaler för moderna kontor i tiden.

I Sundsvall äger 
Norrporten drygt 
trettio centralt 
belägna fastighe-
ter. De rymmer 
hyresgäster från 
ett stort antal stat-
liga verk samt 

representanter för stadens starka bran-
scher bank, försäkring och pension.

Sundsvall genomgår stora infra-
struktursatsningar som ökar tillgänglig-
heten och skapar nya affärsmöjligheter. 
Det tydligaste exemplet är Sundsvalls-
bron och den nya sträckningen av E4 
Syd som öppnade under 2014. 

Befolkningskurvan är positiv och 
efterfrågan på centralt boende stark. 
2014 skedde inflyttning i tio nybyggda 

vindslägenheter i Norrportens fast-
ighet Hirschska huset. Omfattande 
anpassningar för främst SEB, SPV och 
CSN bidrar också till utvecklingen av 
moderna kontor och optimalt nyttjade 
lokaler i en stad med en stark framtids-
vision.

Det finns fortfarande en stor efter-
frågan på kontorslokaler i centrala 
Sundsvall och hyresnivåerna ligger på 
1 000–1 850 kr/kvm. Hyresnivåerna 
på centrala butikslokaler ligger på  
1 500–3 500 kr/kvm. Våra största 
hyresgäster är Försäkringskassan (11,7 
procent), Bolagsverket (6,0 procent) och 
Polisen (5,7 procent). Vakansgraden  
är 4,1 procent. 

Satsningar stärker Norrportens position i Sundsvall

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 171,4 77,5 256,7 78,5

Butiker 19,1 8,6 27,6 8,4

Bostäder 9,4 4,3 9,0 2,8

Övrigt 21,3 9,6 33,7 10,3

Totalt 221,2 100 327,0 100

Antal fastigheter: 35

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 100–101.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 94,2 88,3 121,5 88,0

Butiker 5,6 5,2 6,8 5,0

Bostäder 2,0 1,9 1,7 1,3

Övrigt 4,9 4,6 8,0 5,7

Totalt 106,7 100 138,0 100

Antal fastigheter: 12

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 102–103.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 43,1 %
 Kommun/landsting, 1,7 %
 Bank/försäkring, 11,9 %
 Butiker, 5,7 %
 Bostäder, 2,7 %
 Övrigt näringsliv, 34,9 %

Övriga 34,7

Bostäder 2,7

Butiker 5,7

Bank/försäkring 11,8

Kommun/landsting 1,7

Myndighet/verk 43,4

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 66,1 %
 Kommun/landsting, 2,4 %
 Bank/försäkring, 3,8 %
 Butiker, 0,7 %
 Bostäder, 1,2 %
 Övrigt näringsliv, 25,8 %

Övriga 25,8

Bostäder 1,2

Butiker 0,7

Bank/försäkring 3,8

Kommun/landsting 2,

Myndighet/verk 66,1

Sundsvall utgör huvudort i norra Sveriges största arbetsmarknad. Norrportens huvudkontor 
och största marknadsområde ligger strategiskt placerat i staden där Sundsvallsbron numera 
förbinder söder med norr och öppnar för nya affärsmöjligheter.

Marknadsområde Sundsvall

Marknadsområde Gävle

Leif nordin

Stefan öberg
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Satsningar stärker Norrportens position i Sundsvall

Norrporten är en betydande aktör på fastighetsmarknaden 
i de södra regionstäderna Örebro, jönköping, Växjö och 
Helsingborg. långsiktiga kontrakt med stabila hyresgäster 
som i hög grad representerar rättsvårdande instanser och 
andra statliga myndigheter tryggar vår ställning. 

Regionstäder syd

Våra etableringsorter i södra Sverige 
utgör alla viktiga nav för sina res-
pektive regioner. De kännetecknas 

av positiv befolkningsutveckling och god 
infrastruktur. Här finns också universi-
tet och högskolor som säkrar utbildnings-
nivån och borgar för fortsatt framtida 
utveckling och tillväxt.

Norrporten är en betydande aktör på 
orten, om än inte dominerande på samma 
vis som i de nordliga regionstäderna.  

Efterfrågan på kontor är god eller mycket 
god i hela vår södra region. Bland större 
ny- och omförhandlade hyreskontrakt 
under året kan Ikea IT i Helsingborg 
(cirka 2 000 kvm) och Länsstyrelsen i 
Växjö (cirka 5 000 kvm) nämnas. Liksom 
i samtliga övriga regioner förekommer 
dock utmaningar för handeln i centrum 
på grund av konkurrensen från extern 
handel och e-handel. 

Viljan att bidra till stadens utveck-
ling i samverkan med andra aktörer är 
stark och organiserade samarbeten för 
centrum utveckling är framgångsrika.

I vår södra del har vi högre represen-
tation av kundgruppen rättsvårdande 
instanser och övriga myndigheter än 
på andra marknadsområden. Samtidigt 
är inslaget av butikslokaler mindre än 
genomsnittet, med undantag från han-
delsstaden Helsingborg.

Götaland 5, Jönköping
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Örebro är en knut-
punkt som erbju-
der mycket goda 
kommunikations-
möjligheter och 
siktar på att bli en 
av Sveriges största 
konferens- och 

mötesstäder. Regionen kännetecknas 
av en starkt positiv befolkningsutveck-
ling och en växande arbetsmarknad.

Näringslivet är varierat med huvud-
näringarna handel, logistik, industri 
och utbildning. Offentlig förvaltning 
präglar också arbetsmarknaden och 
många myndigheter har Norrporten  
som hyresvärd. Tillsammans med andra  
aktörer arbetar Norrporten även aktivt 
med att utveckla stadens centrum.

Hyresmarknaden är stabil med normal  
efterfrågan och utbudet av större kontors-
lokaler är begränsat. Hyres nivåerna 
ligger på 1 000–2 000 kr/kvm. Hyres-
nivåerna för centrala butikslokaler 
ligger i intervallet 1 500–3 000 kr/kvm. 

Norrportens största hyresgäster 
i Örebro är Polisen (22,4 procent),  
Statistiska centralbyrån (16,0 procent) 
och Kriminalvården (10,2 procent). 
Vakansgraden uppgår till 1,4 procent. 

Örebro växer som centrum för viktiga möten
I Örebro korsar viktiga vägar varandra och befolkningstillväxten är stark. 
Norrporten är en engagerad aktör i staden vars arbetsmarknad präglas av 
ett rikt näringsliv och offentlig förvaltning.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 82,3 88,6 129,7 88,7

Butiker 3,8 4,1 5,6 3,8

Bostäder 0 0 0 0

Övrigt 6,7 7,3 11,0 7,5

Totalt 92,8 100 146,3 100

Antal fastigheter: 7

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 102–103.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 75,6 %
 Kommun/landsting, 0,4 %
 Bank/försäkring, 2,6 %
 Butiker, 1,6 %
 Bostäder, 0 %
 Övrigt näringsliv, 19,8 %

Övriga 19,8

Bostäder 0

Butiker 1,6

Bank/försäkring 2,6

Kommun/landsting 0,4

Myndighet/verk 75,6

Hans Hjalmarsson

Marknadsområde Örebro

Jönköpings geogra-
fiska läge, positiva 
befolkningsutveck-
ling, högskola och 
aktiva näringsliv 
bidrar till stadens 
centrala ställning i 
en av landets star-

kaste regioner. Det expansiva närings-
livet kännetecknas av stark ekonomisk 
tillväxt där sysselsättning inom handel, 
transport och kommunikation svarar 
för en ökad andel.

Jönköping är länets residensstad 
och administrativt centrum i regionen. 
Norrporten är en av de största fastig-
hetsägarna för kommersiella lokaler 
och erbjuder bland annat ändamåls-
enliga kontor för flera av de myndigheter  

som har sin bas i Jönköping. Beståndet 
utgörs av centralt belägna kontorsfas-
tigheter och planer finns för en utök-
ning genom en nybyggnation på västra 
kajen. 

Hyresmarknaden är stabil med 
begränsat antal vakanser för små och 
medelstora lokaler. Hyresnivåerna för 
kontorslokaler ligger på 1 200–1 700 
kr/kvm. Butikslokaler i centrala lägen 
har hyresnivåer i intervallet 2 000– 
4 000 kr/kvm. Våra största hyresgäster 
är Statens jordbruksverk (17,9 procent),  
Jönköpings kommun (14,9 procent)  
och Sveriges Domstolar (11,2 procent).  
Vakansgraden uppgår till 2,8 procent. 

Handelsstaden Jönköping redo för ökad tillväxt

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 93,0 93,6 144,2 91,0

Butiker 3,4 3,4 5,2 3,3

Bostäder 0,1 0,1 0,1 0,1

Övrigt 2,9 2,9 8,9 5,6

Totalt 99,4 100 158,4 100

Antal fastigheter: 6

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 102–103.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 54,4 %
 Kommun/landsting, 15,2 %
 Bank/försäkring, 2,7 %
 Butiker, 0,8 %
 Bostäder, 0,1 %
 Övrigt näringsliv, 26,9 %

Övriga 26,9

Bostäder 0,1

Butiker 0,8

Bank/försäkring 2,7

Kommun/landsting 15,2

Myndighet/verk 54,4

jönköping utgör navet för en av Sveriges starkaste regioner. Här har flera statliga 
verk sitt säte, med Norrporten som hyresvärd. Handel, utbildning och mässor präglar 
staden, som bereder sig på att växa. 

Marknadsområde Jönköping

Magnus Olsson
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Växjö verkar under 
namnet Europas 
Grönaste stad och 
är berömt för sitt  
miljöarbete. Som 
Sveriges fjärde till-
växtregion upp-
visar staden ett 

rikt och mångsidigt näringsliv. Enbart  
sektorerna teknik och IT räknar med att 
behöva anställa cirka 1 000 personer de 
närmaste åren.

Växjö kommun expanderar kraftigt  
och planerar för betydande befolknings-
ökningar. Som en av Växjös största  
fastighetsägare för kommersiella lokaler  
tar Norrporten höjd för stadens framtida  
tillväxt med beredskap för nybyggen på 
hittills outnyttjade byggrätter.

Hyresmarknaden är avvaktande med 
en viss ökad aktivitet och utbudet av 
kontorslokaler är relativt stort. Hyres-
nivåerna för kontorslokaler ligger 
på 1 100–1 600 kr/kvm. Hyresnivå-
erna för butiker i centrum ligger på 
1 300–2 500 kr/kvm.

De tre största hyresgästerna i Växjö 
är Visma Spcs AB (11,9 procent),  
Sveriges Domstolar (8,4 procent) och 
Växjö kommun (6,6 procent). Vakans-
graden uppgår till 4,8 procent. 

Norrporten tar höjd för tillväxt i Växjö
Många företag väljer Växjö som etableringsort. ett gynnsamt logistikläge och 
ett gott näringslivsklimat erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Norrporten är 
en stark fastighetsägare i staden och redo för fortsatt tillväxt.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 71,7 81,6 97,4 82,5

Butiker 8,8 10,0 12,5 10,6

Bostäder 2,1 2,4 2,3 2,0

Övrigt 5,3 6,0 5,8 4,9

Totalt 87,9 100 118,0 100

Antal fastigheter: 8

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 104–105.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 20,3 %
 Kommun/landsting, 6,6 %
 Bank/försäkring, 2,5 %
 Butiker, 8,1 %
 Bostäder, 1,8 %
 Övrigt näringsliv, 60,7 %

Övriga 60,7

Bostäder 1,8

Butiker 8,1

Bank/försäkring 2,5

Kommun/landsting 6,6

Myndighet/verk 20,3

Marknadsområde Växjö

Jan Rosqvist

I Helsingborg tar 
världen vid och 
nära en tredjedel 
av sysselsättningen 
ligger i näringarna 
handel, transport 
och logistik. Lan-
dets näst största 

containerhamn möjliggör även effek-
tiva sjötransporter. Besöksnäringen 
blir allt viktigare för staden, som har 
en positiv befolkningsutveckling. Hel-
singborg räknar med att öka från 
dagens 135 000 till 162 000 invånare 
fram till 2035, då även visionen om att 
vara den mest skapande, pulserande, 
gemensamma, globala och balanse-
rande staden, skall vara uppnådd.

Norrportens fastigheter ligger i  

centrum, på Söder samt på Berga och 
rymmer kontor, butiker och bostäder. 
Förädling har skett av samtliga fastig-
heter under åren.

Hyresnivåerna för centralt belägna 
kontor ligger på 1 400–1 800 kr/kvm.  
I norra delen av staden råder efterfrågan  
på butikslokaler och hyresnivåerna 
ligger på 2 500–4 500 kr/kvm. För 
kontor i stadens södra delar ligger 
hyrorna kring 1 250–1 600 kr/kvm 
och för butiker i motsvarande område 
med vissa tomma lokaler ligger hyran 
på 2 000–2 500 kr/kvm. Norrportens 
största hyresgäster är Kriminalvården 
(23,5 procent), Polisen (15,9 procent) 
och Skåne Läns Landsting (3,7 pro-
cent). Vakansgraden är 2,5 procent. 

Helsingborg i handelsposition där världen tar vid
Helsingborg har ett optimalt geografiskt läge vid kontinentens början. Den starka handels- 
och transportstaden erbjuder goda kommunikationer och affärsmöjligheter. Norrportens 
förädlade fastigheter är belägna i bästa, centrala läge.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 90,7 77,1 167,6 78,0

Butiker 17,1 14,6 29,6 13,8

Bostäder 5,3 4,5 5,8 2,7

Övrigt 4,4 3,8 11,8 5,5

Totalt 117,5 100 214,8 100

Antal fastigheter: 15

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 104–105.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 41,8 %
 Kommun/landsting, 3,9 %
 Bank/försäkring, 8,1 %
 Butiker, 7,7 %
 Bostäder, 2,7 %
 Övrigt näringsliv, 35,8 %

Övriga 35,8

Bostäder 2,7

Butiker 7,7

Bank/försäkring 8,1

Kommun/landsting 3,9

Myndighet/verk 41,8

Marknadsområde Helsingborg

Ulf nilsson
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I storstäderna Stockholm, köpenhamn och Hamburg 
erbjuder Norrporten förstklassiga kontorslokaler i 
attraktiva lägen. Bestånden är belägna i expansiva 
stadsdelar med god efterfrågan där Norrporten 
bygger upp sin roll som betydande fastighetsaktör 
från grunden.

Storstadsregioner

S torstäderna kännetecknas av 
mycket stark tillväxt med såväl 
ökande befolkning som ständigt 

tillströmmande besökare. Köpenhamn 
blev Norrportens första etablering utan-
för Sverige år 2005 och med förvärven i 
Hamburg 2007 följde det första steget 
utanför Norden.

I storstäderna har Norrporten inte 
samma dominans som i flera av regions-
täderna, men rollen i respektive stadsdel är 

stark och stabil. I Stockholm är vi en bety-
dande aktör vid Bantorget och i Köpen-
hamn förvaltar vi huvuddelen av vårt 
bestånd vid attraktiva Havneholmen och 
Kalvebod Brygge nära city. 

I Stockholm råder god efterfrågan på 
moderna kontorslokaler. I Köpenhamn  
och Hamburg, där marknaden under  
en tid varit relativt stabil, börjar efter-
frågan också öka. Bland större ny- och 
omförhandlade hyreskontrakt under året 

Et t välmående 
affärsliv, blomst-
rande kulturliv och 
goda förbindel-
ser ut i världen gör 
Stockholm till en 
attraktiv bostads-
ort för 900 000 

människor. Invånarantalet i regionen 
Storstockholm uppgår till över två mil-
joner och dessutom besöker en miljon 
turister Stockholm varje år.

Att skapa bostäder och arbetsplat-
ser i samma takt som den höga tillväx-
ten är en utmaning som Norrporten 
bidrar till att hantera i sin viktiga roll 
som fastighetsägare. Genom att satsa 
på långsiktiga hyresgäster i attraktiva 
lägen och engagerat investera i miljö 

och arbetsplatsanpassningar, har  
Norrporten tagit sig in på en krävande 
storstadsmarknad.

Staden har begränsade möjligheter 
till nyproduktion i centrala lägen och 
efterfrågan på moderna kontorslokaler 
där är hög. Hyresnivåerna i nya bestånd 
i centrum ligger på 3 500–5 300 kr/
kvm. I äldre bestånd ligger hyrorna 
på 2 800–3 500 kr/kvm och i stadens 
ytterkant på 2 200–2 800 kr/kvm. De 
största hyresgästerna i Stockholm är 
Handelsbanken (37,2 procent), ÅF AB 
(23,9 procent) och Konkurrensverket 
(7,8 procent). Vakansgraden är 2,1 pro-
cent. 

Förstklassiga kontorslokaler i hjärtat av Stockholm

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 75,6 91,9 222,3 94,0

Butiker 2,7 3,3 2,9 1,2

Bostäder 0,4 0,5 0,4 0,2

Övrigt 3,5 4,3 11,0 4,6

Totalt 82,2 100 236,6 100

Antal fastigheter: 3

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 102–103.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 16,2 %
 Kommun/landsting, 0 %
 Bank/försäkring, 37,5 %
 Butiker, 0,1 %
 Bostäder, 0 %
 Övrigt näringsliv, 46,2 %

Övriga 46,1

Bostäder 0

Butiker 0,1

Bank/försäkring 37,5

Kommun/landsting 0

Myndighet/verk 16,2

Som Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella centrum besitter Stockholm en upphöjd 
ställning. I staden med landets starkaste tillväxt och kraftigt ökande befolkning erbjuder 
Norrporten förstklassiga kontorslokaler i attraktiva lägen.

Olle Wärvik

Marknadsområde Stockholm

kan Cph Business (cirka 7 400 kvadrat-
meter) och L’Oréal (cirka 6 500 kvadrat-
meter) i Köpenhamn samt Toshiba Tec 
Nordic (cirka 1 000 kvadratmeter) i 
Stockholm nämnas. 
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Stark tillväxt präg-
lar Hamburg som 
med etableringen 
2007 blev Norr-
portens första 
marknadsområde 
utanför Norden. 
Staden har ett 

gynnsamt läge vid floden Elbe och är 
en viktig knutpunkt för flyg-, järnvägs- 
och motorvägstrafik. Här finns också 
en av världens största containerhamnar.

Näringslivet består av en mix av 
stora och små företag i olika bran-
scher. Staden är också ett centrum för 
den tyska medieindustrin och basen 
för omkring 500 asiatiska samt 250 
svenska företags Europakontor eller 
filial. 

I stadsdelen HafenCity, som är ett av 
Europas största stadsbyggnadsprojekt, 
har Norrporten tre moderna kontors-
fastigheter om sammanlagt 32 000 kvm:  
Hamburg America Center, Coffe Plaza 
och Skai.

Hyresnivåerna i HafenCity ligger 
på 14–24 Euro/månad/kvm med en  
medelhyra på 18 Euro/månad/kvm. 
Våra största hyresgäster är Buss Group  
(16,0 procent), Hanjin Shipping (14,1 
procent) och Kühne + Nagel (9,7 pro-
cent). Vakansgraden uppgår till 8,7  
procent. 

Fastigheter för tillväxt i Hamburgs nya stadsdel
Handelsmetropolen Hamburg är tysklands näst största stad med containerhamnen som 
viktigt nav. Den nya stadsdelen Hafen City utökar citykärnans storlek med 40 procent 
och här ger Norrportens fastigheter rum för expansiva företag.

Den danska huvud-
stadens position 
innebär ett gynn-
samt läge för 
utveckling, utbild-
ning och nya han-
delsförbindelser. 
Köpenhamn är 

också ett av Nordens mest attraktiva 
turistmål. Närheten till Öresundsbron, 
flygplatsen samt järnvägs- och motor-
vägsnätet öppnar för goda kommunika-
tioner med hela världen.

Köpenhamn är med etableringen 
2005 Norrportens första marknadsom-
råde utanför Sverige. Moderna, flexibla 
och kostnadseffektiva kontorsbyggna-
der som i huvudsak är centralt belägna 
kännetecknar beståndet. Merparten av 

fastigheterna har mycket hög standard 
vad avser material, prestanda och arki-
tektur.

Hyresmarknaden i Köpenhamn är 
relativt stabil. Dock har vakansnivå-
erna för kontor under de senaste åren 
varit hög, men under 2014 började 
kurvan vända. Hyresnivåerna gene-
rellt ligger på 1 100–1 800 DKK/kvm 
i de områden där Norrporten har sitt 
bestånd. Norrportens största hyresgäs-
ter i Köpenhamn är Ferring Pharma-
ceuticals (21,9 procent), Skandia (5,8 
procent) och Copenhagen Business 
Academy (5,0 procent). Vakansgraden 
är 18,4 procent. 

Strategiskt läge för affärsutveckling i Köpenhamn

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 107,7 99,6 289,9 97,8

Butiker 0,4 0,4 0,5 0,2

Bostäder 0 0 0 0

Övrigt 0 0 5,9 2,0

Totalt 108,1 100 296,3 100

Antal fastigheter: 7

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 104–105.

Ytor och hyresvärden
Lokaltyp Yta, tkvm % Hyresvärde, Mkr %

Kontor 30,4 94,5 68,8 92,2

Butiker 1,8 5,5 4,1 5,6

Bostäder 0 0 0 0

Övrigt 0 0 1,6 2,2

Totalt 32,2 100 74,5 100

Antal fastigheter: 3

Se karta och fastighetsförteckning på sidorna 104–105.

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 1,7 %
 Kommun/landsting, 0 %
 Bank/försäkring, 17,7 %
 Butiker, 0,2 %
 Bostäder, 0 %
 Övrigt näringsliv, 80,4 %

Övriga 80,4

Bostäder 0

Butiker 0,2

Bank/försäkring 17,7

Kommun/landsting 0

Myndighet/verk 1,7

Hyresgästkategorier
Fördelning av hyresintäkter, %. 

 Myndighet/verk, 0 %
 Kommun/landsting, 0 %
 Bank/försäkring, 0 %
 Butiker, 1,9 %
 Bostäder, 0 %
 Övrigt näringsliv, 98,1 %

Övriga 98,1

Bostäder 0

Butiker 1,9

Bank/försäkring 0

Kommun/landsting 0

Myndighet/verk 0

köpenhamn utgör centrum för utvecklingen av Öresundsregionen. Internationella 
aktörer investerar i staden och Norrporten förvaltar moderna kontorslokaler mitt i 
metropolens mest strategiska affärslägen.

Marknadsområde Köpenhamn

Marknadsområde Hamburg (Beståndet i Hamburg avyttrat mars 2015.)

Thomas Wenzell Olesen

Bo Henriksson

StoRStADSRegIoNeR | SEGMEnT
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Koncentrering av beståndet 
till hemmamarknaden
I Norrportens strategi för långsiktig värdetillväxt är utvecklingen av fastighets-
beståndet och valet av verksamhetsorter avgörande frågor. transaktions-
verksamheten har under 2014 omfattat nyförvärv i Östersund samt avyttrandet 
av samtliga fastigheter i Hamburg under första kvartalet 2015.

nytt marknadsområde och  
förvärv av fastigheter i östersund 
Med strategin att växa på den svenska 
marknaden har Norrporten identifierat  
ett antal tillväxtorter där vi söker välskötta  
centralt belägna kontors fastig heter, gärna  
med tillhörande byggrätter. Östersund  
är en av de identi fierade orterna och har 
potential till positiv utvecklingsamt möj-
lighet till framtida tillväxt i kombination 
med en bra avkastning.

Mot denna bakgrund sker i oktober  
2014 förvärvet av fyra fastigheter i centralt  
belägna Stadsdel Norr. Beståndet består 
av delar av det tidigare regementsområdet 
I5 och omfattar cirka 17 000 kvadratme-
ter med ett underliggande fastighetsvärde 
om cirka 250 miljoner kronor.

är ett led i strategin att fokusera på den 
svenska marknaden, samt Köpenhamn. 
Efterfrågan på moderna kontorsfastig-
heter i Hamburg är stor och ett tjugotal 
intressenter utvärderades när Norrpor-
tens planer blev kända i marknaden.

De tre fastigheterna Hamburg  
America Center, Coffee Plaza och Skai 
omfattar drygt 32 000 kvadratmeter 
moderna kontor och ligger i den färdig-
utvecklade delen av HafenCity i centrala 
Hamburg. Vid försäljningen var uthyr-
ningsgraden 90 procent. Parterna har 
kommit överens om att inte offentlig-
göra köpeskillingen. 

I linje med strategin att ha en lokalt för-
ankrad organisation på varje verksam-
hetsort etablerar Norrporten det nya 
marknadsområdet med lokalkontor i 
Östersund under ledning av marknads-
områdeschef Sofie Blom Bergström.

En avsiktsförklaring med Peab avser 
ytterligare förvärv i Stadsdel Norr och 
visar på Norrportens intention att växa 
på orten. Beståndet omfattar ca 19 000 
kvadratmeter samt byggrätter.

försäljning av  
fastighetsbeståndet i Hamburg
I början av mars 2015 avyttrade Norr-
porten hela sitt fastighetsbestånd, omfat-
tande tre fastigheter, i centrala Hamburg 
till Pembroke Real Estate. Försäljningen 

Skai, america Center och Coffee Plaza, Hamburg
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Finansiering
Att äga och förvalta fastigheter är en mycket kapitalintensiv verksamhet. 
De finansiella kostnaderna utgör ofta den största kostnadsposten. tillgång till 
kapital på goda villkor är därför en central förutsättning för att Norrporten 
framgångsrikt ska kunna driva och utveckla en lönsam fastighetsrörelse. 

Kapitalbehov och struktur
Norrportens tillgångar uppgår till 26  748 
Mkr (25 658), varav fastigheter 26 129 
Mkr (24 593).

Verksamheten finansieras med en 
kombination av räntebärande skulder till 
kreditinstitut, övriga skulder samt eget 
kapital. Lånen uppgick vid årsskiftet till 
14 018 Mkr (13 819) och svarade för 52 
procent (54) av Norrportens finansie-
ring. Eget kapital uppgick till 10 407 Mkr  
(9 684) vilket motsvarade 39 procent (37) 
av finansieringen. 

Kreditmarknaden 2014
Global penningpolitik har varit extraor-
dinär under flera år. Utöver låga styrrän-
tor, har flera centralbanker valt att även 
expandera sina balansräkningar. Bety-
dande likviditet har på så sätt tillförts 
de finansiella systemen. I Sverige har den 
extraordinärt lätta penningpolitiken, gett 
fortsatt fallande obligationsräntor under 
2014. Per 30 december 2014 hade räntan 
på den 10-åriga statsobligationen fallit till 
0,94 procent (2,53), en historiskt låg nivå. 
Den låga räntenivån har även påverkat pla-
cerarnas riskaptit, och volymen företags-
obligationer som placeras på den svenska 
marknaden har fortsatt att öka. Något 
som inte minst fastighetssektorn kommer 
att utnyttja i allt större utsträckning. För 
Norrporten har de sänkta svenska ränte-
nivåerna gett lägre räntekostnader, dock 
med viss fördröjning till följd av existe-
rande räntebindning. 

Under inledningen på 2015 har räntan 
på den 10-åriga statsobligationen sjunkit  
ytterligare. 

finanspolicy
Finanspolicyn anger de specifika regler, 
riktlinjer och risklimiter enligt vilka 

att undvika villkor i dessa som begränsar 
företagets finansiella verksamhet. 

Tillgängliga, men ej utnyttjade krediter,  
uppgick 31 december till 2 078 Mkr  
(1 745), varav ej utnyttjad checkkredit var 
558 Mkr (385). 

Kapitalbindning
Norrportens genomsnittliga kapital-
bindning uppgick till 3,5 år (2,9). Maxi-
mal limit för kapitalbindning är 7 år och 
minimal 1,5 år. Förfallostrukturen på 
företagets lån framgår av nedanstående 
graf. Limiterna avser låneavtal samt kre-
ditlöften, nettoberäknat. 

Räntebindning 
Under 2014 har den genomsnittliga ränte-
bindningstiden minskat. Bindningstiden 
uppgick per 31 december till 2,4 år (4,7) 
exklusive räntetak, respektive 3,5 år 
(4,7) inklusive räntetak. Volymen ränte-
tak uppgår till 3 000 Mkr. 

Räntebindning används för att 
söka reducera ränterisken; dvs. risken 
att utvecklingen på räntemarknaden  
påverkar Norrporten negativt. Syftet är  

Norrportens finansverksamhet ska bedri-
vas. Policyn utvärderas och uppdateras  
löpande och godkänns av styrelsen.  
Målsättningen för finanspolicyn är främst 
att säkerställa:

 » Tillgång till erforderlig finansiering till 
lägsta möjliga kostnad inom ramen för 
beslutad risknivå. 

 » God betalningsberedskap för att vid 
var tidpunkt kunna möta Norrportens 
betalningsförpliktelser. 

 » Att bästa möjliga finansnetto uppnås 
inom ramen för beslutad risknivå och 
givna risklimiter.

 » En god hantering av de finansiella risker 
som uppstår i Norrporten.

 » En god intern kontroll av finansverk-
samheten.

Räntebärande skulder
Norrporten eftersträvar alltid den låne-
struktur som ger bäst möjliga villkor 
och flexibilitet. Företagets räntebä-
rande skulder uppgick 31 december till 
14 018 Mkr (13 819), och den externa 
finansieringen utgörs helt av bank-
lån. Banklån får enligt finanspolicyn 
utgöra mellan 50–100 procent av låne-
finansieringen. För att nå en balanserad 
upplåning i förhållande till marknads-
villkoren och Norrportens affärsplaner 
utvärderas alternativa finansierings-
lösningar löpande. Marknadsnoterade 
obligationer får enligt policyn utgöra 
mellan 0–50 procent av lånefinansie-
ringen. Upplåning kan ske såväl på den 
svenska och som den internationella kre-
ditmarknaden, beroende på tillgänglig-
het av goda villkor. 

Norrporten eftersträvar enhetlighet 
beträffande bankernas krav på så kallade 
finansiella covenanter för vissa lån, samt 
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stabilitet i det samlade kassaflödet. God 
stabilitet är viktigt som en grund för 
löpande fastighetsinvesteringar, samt för 
att möta de krav och förväntningar kre-
ditgivare och andra externa parter har. 
Negativ påverkan sker främst genom 
högre löpande räntekostnader för lån, 
men även som kostnader för derivatin-
strument samt förändrade marknadsvär-
den på dessa. 

En längre räntebindning ökar stabili-
teten, medan kort räntebindning tvärtom 
ger en högre kassaflödeskänslighet och 
risk. Samtidigt erbjuder kort bindning 
en fördel genom möjligheten att kunna 

Normportfölj och risklimiter avseende räntebindning
 
Intervall (%)  

 
< 1 år

≥ 1 år < 
2 år

≥ 2 år < 
3 år

≥ 3 år < 
4 år

≥ 4 år < 
5 år

≥ 5 år < 
6 år

≥ 6 år < 
10 år

Normportfölj 44 7 7 7 7 14 14
Maximal andel förfall 55 25 25 25 25 20 25
Minimal andel förfall 25 5 5 5 5 0 0

Förfalloprofil – räntebindning 

Räntebindning, år 0–1
 

1–2
 

2–3
 

3–4*
 

4–5
 

5–6
 

6–10
 

Totalt

Volym exkl. räntetak, Mkr 6 393 700 1 047 1 300 1 500 2 478 600 14 018
Andel exkl. räntetak, % 46 5 7 9 11 18 4 100
         
Räntetak, Mkr -3 000    1 200 1 800   
Volym inkl. räntetak, Mkr 3 393 700 1 047 1 300 2 700 4 278 600 14 018
Andel inkl. räntetak, % 24 5 7 9 19 31 4 100
         
Normportfölj, % 44 7 7 7 7 14 14 100
Limitintervall portfölj, % 25–55 5–25 5–25 5–25 5–25 5–20 0–25  

* Intervall 3–4 år inklusive befintlig ränteswap 1 miljard DKK.

utnyttja nedgångar i marknadsräntorna.
Strategin för riskhanteringen är därför att 
ha en balanserad kombination av rörlig 
ränta och fast räntebindning. Hänsyn 
ska tas till känsligheten i kassaflödet för 
utvecklingen på räntemarknaden över en 
flerårig tidshorisont. I Norrporten mäts 
ränterisken utifrån nettoskuldsättningen 
kombinerat med derivatinstrument. Den 
valda strategin har formulerats som en 
normportfölj med en förfallostruktur 
för räntebindningen enligt nedan. Till 
normportföljen hör definierade risklimi-
ter uttryckta som maximal, respektive 
minimal avvikelse.

Under 2014 har tidigare innehav av stats-
obligationsterminer avvecklats som ett 
led i Norrportens omläggning till mer 
ändamålsenliga räntebindningsinstru-
ment för sin finansiering.

 
finansiell styrka
Det egna kapitalet ökade under året med 
totalresultatet på 723 Mkr (693) till  
10 407 Mkr (9 684). Kapitalstrukturen 
vid årsskiftet ger Norrporten en soliditet 
på 38,9 procent (37,7) och en belånings-
grad på 53,6 procent (56,2). Norrportens 
räntetäckningsgrad under 2014 var 3,3 
ggr (3,3).
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Finansnetto 2014 

Mkr  
Helår 
2014

Räntekostnader lån -250
Räntekostnader swappar -95
Övriga finansiella poster -10

Finansnetto före  
värdeförändringar  
statsobligationsterminer -355

Värdeförändringar  
statsobligationsterminer 

 
-194

Finansnetto efter  
värdeförändringar  
statsobligationsterminer 

 
-549

Finanspolicy i sammandrag 
Finansiering Måltal/limit

Typ av finansiering Banklån uppgå till minst 50 % och maximalt 100 %.

Marknadsnoterad obligation uppgå till minst 0 % och maximalt 50 %.

Private placement minst 0 % och maximalt 30 %.

Certifikat minst 0 % och maximalt 20 %.

Kapitalbindning, längd Min 1,5 till max 7 år.

Kapitalbindning, 
förfalloprofil

Max 25 % per enskild 12-månadersperiod > 5 år.

Långivare, antal Minst uppgå till 4 stycken.

Långivare, exponering Enskild långivare får stå för maximalt 50 %  
av total utestående lånevolym.

Likviditet Måltal/limit

Reservstorlek Tillgänglig likviditet ska alltid uppgå till ett belopp motsvarande 
summan av:

- 100 % av kommande 3 månaders rörelsekapital.

- 100 % av marknadsupplåning som förfaller inom 6 månader.

- 75 % av övrig förfallande lånevolym, samt prognosticerad 
nyupplåning inom 6 månader.

- 50 % av övrig förfallande lånevolym, samt prognosticerad 
nyupplåning inom 6–12 månader.

Ränta Måltal/limit

Bindningstid Normportfölj med andel 44 % förfall mindre än 1 år; avvikelse möjligt 
till min 25 % och max 55 %. 

År 2–5 är andelen 7 %; avvikelse möjlig till min 5 % och max 25 %. 

År 6 är andelen 14 %; avvikelse möjlig till min 0 % och max 20 %. 

För hela perioden år 7–10 är andelen 14 %; avvikelse möjlig till  
min 0 och max 25 %. 

Motpart Måltal/limit

Rating Krav på minst A- (S&P) eller A3 (Moody's) för skandinavisk bank;  
ett steg högre för övriga.

Placeringsstorlek Maximalt 250 Mkr hos enskild motpart.

Derivatinstrument Nominellt maximalt 5 000 Mkr; belopp marknadsvärde maximalt  
350 Mkr per skandinavisk motpart.

Antal ISDA-avtal Minst 4 externa motparter.

Valuta Måltal/limit

Storlek på säkring Investeringar i utlandet valutasäkras till 80–90 % av verkligt värde.

finansieringskostnad 2014
Finansnettot före värdeförändringar på 
statsobligationsterminer uppgick till 
-355 Mkr (-357). Under året har tidigare  
innehav av statsobligationsterminer 
avvecklats, och därvid belastat finans-
nettot med -194 Mkr (170). Orsaken till 
det negativa utfallet är främst nedgången 
i marknadsräntorna.

Värdeförändringen i derivatportföl-
jen uppgår till -169 Mkr (122). Värde-
nedgången beror huvudsakligen på att 
marknadsräntorna sjunkit. Den orealise-
rade värdeförändringen har ingen kassa-
flödeseffekt och kommer inte att ge någon 
effekt på resultatet om derivaten behålls 
till förfall. 
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för NS Holding AB (”Norrporten”),  
org nr 556594-3999, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 2014. Koncernredovisningen för 2014 är upprättad enligt 
IFRS. Bolaget har sitt säte i Sundsvall. Årsredovisning och koncernredovisning 
föreslås fastställas på årsstämman den 27 april 2015.
 

Verksamheten
Företagets affärsidé är att förvalta, förädla och utveckla centralt belägna 
kommersiella fastigheter med hög kvalitet i tillväxtorter. Fastighetsbeståndet 
utgörs av 125 fastigheter med i huvudsak centrumlägen på orter med lång-
siktig utvecklingskraft. Fastigheternas marknadsvärde uppgick per den 31 
december 2014 till 26 126 Mkr (24 593). Den uthyrningsbara ytan uppgår 
till 1,2 miljoner kvadratmeter. Verksamheten bedrevs under året i Luleå, 
Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Jönköping, Växjö, 
Helsingborg, Köpenhamn och Hamburg. Från och med 1 oktober 2014 ingår 
marknadsområdet Östersund i koncernen. Huvudkontoret finns  
i Sundsvall och lokalkontor finns på övriga orter.

Ekonomisk översikt 2014 2013
Hyresintäkter, Mkr 1 860 1 861
Driftsöverskott, Mkr 1 235 1 262
Förvaltningsresultat före resultat 
från statsterminer, Mkr 799 822
Förvaltningsresultat, Mkr 605 992
Periodens resultat, Mkr 680 683
Marknadsvärde fastigheter, Mkr 26 129 24 593
Uthyrningsgrad, % 94,3 95,8
Överskottsgrad, % 66,4 67,8
Räntetäckningsgrad, ggr 3,3 3,3
Soliditet, % 38,9 37,7
Belåningsgrad, % 53,6 56,2

Definitioner: Se sid 110.

1)  IFRS redovisningsprinciper har tillämpats retroaktivt med omräkning  
 av jämförelseåret 2013.

Resultatkommentar
Årets resultat efter skatt uppgick till 680 Mkr (683) vilket motsvarar  
187,1 kr per aktie (187,8). 

Hyresintäkter
Hyresintäkterna under perioden uppgick till 1 860 Mkr (1 861). I ett 
jämförbart bestånd minskade hyresintäkterna med -3 procent. Minskningen 
är i huvudsak hänförlig till att tidigare erhållna hyresgarantier i den danska 
verksamheten upphört att gälla, vilka redovisats som intäkt. Kontrakterad 
årshyra uppgick vid utgången av perioden till 1 990 Mkr (1 851) med en 
genomsnittlig återstående löptid på 5,1 år (5,3). Den ekonomiska uthyr-
ningsgraden uppgick till 94,3 procent (95,8). Även den nedgången beror 
i huvudsak på att tidigare hyresgarantier upphört att gälla. Det föreligger 
inte några ytterligare väsentliga hyresgarantier.

Fastighetskostnader
Fastighetskostnaderna uppgick till 625 Mkr (599). Ökningen beror främst  
på ökade underhållsåtgärder under 2014 jämfört med 2013. 

Driftsöverskott och förvaltningsresultat
Driftsöverskottet uppgick under perioden till 1 235 Mkr (1 262), vilket ger 
en överskottsgrad på 66,4 procent (67,8). Det minskade driftsöverskottet 
orsakas främst av de minskade hyresgarantierna i den danska verksam-
heten. I jämförbart bestånd, exklusive den danska verksamheten, var 
driftsöverskottet för 2014 i nivå med 2013.

Förvaltningsresultatet uppgick till 605 Mkr (992). Exklusive resultat från 
statsterminer uppgick förvaltningsresultatet till 799 Mkr (822). 

Centrala administration
De centrala administrations- och marknadsföringskostnader uppgick till  
-81 Mkr (-83).

Finansnetto
Finansiella poster exklusive realiserade värdeförändringar på statsterminer 
uppgick till -355 Mkr (-357). Realiserade värdeförändringar på statsterminer 
uppgick till -194 Mkr (170). Statsterminerna har avvecklats under första 
halvåret 2014 som ett led i Norrportens anpassning till mer ändamålsenliga 
räntebindningsinstrument. Norrportens genomsnittsränta inklusive ränte-
derivat uppgick för perioden till 2,0 procent (2,6) och räntetäckningsgraden 
uppgick till 3,3 ggr (3,3). Angivna värden är inklusive effekter av ränte-
säkring via derivatinstrument. Statsterminerna har exkluderats.

Värdeförändringar
Fastigheter
Orealiserad värdeförändringen på fastigheterna uppgick till 450 Mkr (-238), 
vilket motsvarar en värdeökning på 1,8 procent. Förändringen baseras på 
extern värdering omfattande hela fastighetsbeståndet utförd i olika delar av 
DTZ, NAI Svefa eller CBRE. Lägre avkastningskrav och högre hyror bidrog till 
ungefär lika delar av värdeökningen. 

Derivat
Orealiserade värdeförändringar på derivat påverkade resultatet negativt  
med -169 Mkr (122). Värdenedgången beror huvudsakligen på att 
marknadsräntorna sjunkit. Den orealiserade värdeförändringen har ingen 
kassaflödeseffekt och kommer inte att ge någon effekt på resultatet om 
derivaten behålls till förfall.

Skatt
Redovisad skatt för perioden uppgår till -206 Mkr (-193), varav aktuell  
skatt utgjorde -20 Mkr (-11) och uppskjuten skatt -186 Mkr (-182). Aktuell 
skattekostnad avser verksamheten i Danmark.

Kassaflöde
Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändringar 
i rörelsekapital, uppgick till 592 Mkr (995). Resultatet är belastat med rea-
liserade värdeförändringar av de avvecklade statsterminerna för perioden 
januari till september 2014 uppgående till -194 Mkr. Efter förändring av 
rörelsekapitalet på 139 Mkr (-246) uppgick kassaflödet från den löpande 
verksamheten till 731 Mkr (757). Kassaflödet från investeringsverksam-
heten uppgick till -628 Mkr (-819) och utgörs främst av investeringar i 
befintliga fastigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick 
till -349 Mkr (254). 

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 226 Mkr (459).

Förvaltningsfastigheter och projekt
Fastigheter
Per 31 december 2014 har Norrportens fastighetsbestånd värderats externt 
med ett bedömt marknadsvärde om 26 129 Mkr (24 593). Marknadsvärdet 
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påverkas av fastighetsspecifika värdepåverkande händelser som nya eller 
förnyade hyreskontrakt, avflyttningar samt investeringar likväl som de  
förändringar som bedöms ha skett i marknadshyra, direktavkastningskrav 
och vakansförväntan. Den orealiserade värdeförändringen under året  
uppgick till 450 Mkr (-238). Resterade förändringar utgörs av förvärv,  
investeringar i befintliga fastigheter samt valutakursförändringar. Direktav-
kastningskraven i beståndet uppgick i genomsnitt till 5,88 procent (5,98).

Fastighetsprojekt
De pågående fastighetsprojekten har en total beräknad investeringsvolym 
på ca 1 400 Mkr (2 300), varav ca 1 200 Mkr (2 000) var upparbetat per  
31 december 2014. Projektrisken begränsas genom att redan tecknade 
långa hyresavtal med flera hyresgäster ger en hög uthyrningsgrad  
i projekten.

Finansiell ställning
Räntebärande skulder
Norrportens externa skuldportfölj uppgick per 31 december 2014 till  
14 018 Mkr (13 819). Den externa skuldportföljen består av banklån.  
Tillgängliga men ej utnyttjade krediter uppgick till 2 078 Mkr (1 745),  
varav ej utnyttjad checkkredit 558 Mkr (385). Likvida medel uppgick till  
226 Mkr (459). Genomsnittlig kapitalbindning uppgick till 3,5 år (2,9) och 
andelen kort upplåning uppgick till 30 procent (39). Den genomsnittliga 
räntebindningstiden inklusive räntetak uppgick till 3,5 år (4,7) och  
belåningsgraden uppgick till 53,6 procent (56,2). 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatteskuld uppgick till 1 084 Mkr (910) och är till största delen 
hänförlig till förvaltningsfastigheter. Uppskjuten skatt beräknas med en 
nominell skatt på ca 22 procent på skillnader mellan redovisat värde och 
skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Förändringar i uppskjuten 
skatteskuld hänförlig till förvaltningsfastigheter är ett resultat av föränd-
ringar i marknadsvärden på fastigheterna i kombination med skattemässiga 
avskrivningar.

Eget kapital
Det egna kapitalet ökade under perioden med det positiva totalresultatet 
på 723 Mkr (693) till 10 407 Mkr (9 684). Soliditeten ökade till 38,9 procent 
(37,7).

Medarbetare 
För att tillgodose kundernas behov ska Norrporten vara en attraktiv 
arbetsgivare som har möjlighet att rekrytera och behålla duktiga medarbe-
tare. Utbildning och annan kompetensutveckling sker av den anledningen 
fortlöpande med årliga framtidssamtal som grund. Medelantalet anställda 
under året uppgick till 107 personer (97). Andelen kvinnor var vid årsskiftet 
33 procent (30). 

Byte av redovisningsprinciper
Koncernen och där ingående företag har ändrat redovisningsprinciper.  
De redovisningsnormer som tillämpats tidigare har upphört att gälla under 
2014. Denna årsredovisning och koncernredovisning är upprättad med 
tillämpning av International Financial Reporting Standards, IFRS, avseende 
koncernredovisning och RFR 2 utfärdat av Rådet för finansiell rapportering 
för moderföretaget. Övergången till IFRS har främst inneburit att förvalt-
ningsfastigheter och finansiella instrument redovisas till verkligt värde. 
Detta kommer att leda till större volatilitet i redovisningen. Effekterna av 
byte av redovisningsprinciper på jämförelseåret 2013 framgår i not 25. 
Effekterna uppkom för koncernen men inte för moderföretaget.

Moderföretag
Moderföretag är NS Holding AB. Moderföretagets verksamhet består i 
huvudsak att äga och förvalta aktierna i Fastighetsaktiebolaget Norrporten.

Resultat före skatt uppgick till -0,3 Mkr (-0,3). Bolagets kostnader avser 
främst intern koncernfakturering.

Moderbolagets tillgångar uppgick till 6 036 Mkr (6 036). Soliditeten 
uppgick till 100 procent (100). 

Risker och riskhantering
I Norrportens riskanalys definieras risk som en händelse som negativt kan 
påverka företagets eller en enhets förmåga att uppnå sina verksamhetsmål 
under ett år framåt. Ju högre sannolikhet för att en händelse kan inträffa 
och ju större påverkan händelsen kan ha, desto större anses riskvärdet vara. 

I alla affärsdrivande verksamheter är hantering av risker är ett ständigt 
pågående arbete. Norrporten inrättade under 2013 en compliancefunktion, 
och i dess instruktion ingår att årligen genomföra en riskanalys. Analysen 
innebär att risker identifieras och deras respektive riskvärde bedöms. Under 
2014 har Norrporten avsatt extra resurser för en fördjupad riskanalys. Uti-
från analysen har förslag på åtgärder lämnats för risker med högt riskvärde. 
Syftet med förslagna åtgärder är att ytterligare begränsa riskerna eller, där 
det är möjligt, eliminera dem.   

Fastighetsvärden
Risken är att värdet på fastigheterna påverkas av hyresbortfall eller 
en allmän nedgång i sämre ekonomiska tider. Värdet bestäms dels av 
fastighetsspecifika faktorer som vakansgrad, hyresnivå, nivå på drift- och 
underhållskostnader, dels makroekonomiska faktorer som konjunktur, 
ränteutveckling och inflationstakt.

Norrporten söker minska risken att påverkas av fallande fastighetsvärden 
genom sin strategi att investera i centralt placerade fastigheter på orter som 
bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter över tid. Företaget söker långa 
hyresavtal med stabila kunder för att skapa bättre förutsättningar för stabila 
fastighetsvärden i tider av ekonomisk nedgång. Norrporten söker att i nära 
dialog med hyresgästerna löpande utveckla och investera i fastigheterna för 
att skapa och stärka långa hyresrelationer.

Hyresintäkter och uthyrningsgrad
Risken är att ökade vakanser minskar Norrportens hyresintäkter direkt, 
eller indirekt via en sänkt allmän hyresnivå, som gradvis slår igenom när 
hyreskontrakten omförhandlas. 

Den negativa effekten på hyresintäkterna på grund av kortfristiga  
svängningar i ekonomin kan dämpas av en förfallostruktur för hyreskontrakten 
som är väl spridd i tid och på olika kategorier av hyresgäster. Norrporten 
eftersträvar en sådan spridning, men har dock drygt 47 procent av hyresintäk-
terna från kategorierna myndigheter, kommuner, banker och försäkringsbolag.

Den genomsnittliga löptiden för portföljen av hyreskontrakt är vid slutet 
av 2014 cirka 5,1 år. Portföljen består av 2 600 hyreskontrakt. Av dessa är 
cirka 500 bostadskontrakt medan cirka 2 100 kontrakt avser kommersiella 
lokaler. Under året låg den genomsnittliga uthyrningsgraden kvar på 95 
procent och vakanserna vara fortsatt låga på flertalet av de marknader där 
Norrporten är verksamt. Av Norrportens hyresvärde är cirka 63 procent 
bundet till konsumentprisindex (KPI) och därmed inflationsskyddat.

Fastighetskostnader
Risken är att kostnaderna ökar och man kan inte höja hyran i motsvarande 
mån. Långa hyreskontrakt ger säkra och stabila hyresintäkter, men riskerar 
att påverka negativt i de fall de inte innehåller möjlighet till kompensation 
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för stigande driftskostnader. Det är en risk att Norrporten har flera sådan 
långa kontrakt.

Riskanalysen förelår att åtgärder vidtas för att skapa utrymme för att 
hantera potentiella kostnadsökningar. Norrporten har vidare påbörjat en 
genomgripande analys av kostnadsbasen i syfte att vidta åtgärder som 
kan sänka nivån. Ett förslag för bättre effektivitet vid inköp är samordning 
mellan marknadsområdena. Inom ramen för den rena fastighetsdriften drivs 
ett arbete för att kontinuerligt förbättra energihushållning, avfallshantering 
vid byggande och rivning samt materialval vid byggande. 

Projektrisk
Främsta risken med att investera i nya fastigheter, eller genomföra genom-
gripande utvecklingsprojekt ligger i att inte uppnå förväntad avkastning. 
Hög vakansgrad är en risk, liksom att investeringskostnaden blir högre än 
beräknat. I de fall investeringen sker på en ny marknad tillkommer en risk 
för bristande kunskap om nya, lokala förutsättningar. 

Norrporten söker minimera projektrisken genom att säkerställa att det 
finns hyresavtal med långa löptider för en stor andel av lokalerna innan 
nybyggnationer eller omfattande renoveringar påbörjas. I riktigt attraktiva 
citylägen, med stor uthållig efterfrågan, är Norrporten villig att påbörja 
utvecklingsprojekt även med en lägre andel säkerställd uthyrningsgrad. 

Politiska risker
Risken finns att förändringar i lagar och skatter påverkar Norrportens  
resultat. För Norrporten, med en hög andel av offentliga hyresgäster, 
finns det en särskild risk att påverkas av förändringar i Lagen om Offentlig 
Upphandling (LOU) eller i hur den tolkas och tillämpas. 

Miljörisker
Risk att få oplanerade kostnader för miljöpåverkan. Fastigheter påverkar 
miljön vid byggnation, underhåll samt genom den verksamhet som bedrivs 
i dem, och den som bedrivit en miljöförorenande verksamhet har ansvar 
för en eventuell efterbehandling. Om inte denne kan bekosta efterbehand-
lingen riskerar den som äger fastigheten vara ansvarig. Risken är låg då 
Norrportens verksamhet är inriktad mot kontors-, butiks- och bostads-
fastigheter. 

Medarbetarrisk
Risken att inte kunna rekrytera kunniga medarbetare. Norrporten konkur-
rerar med såväl andra fastighetsbolag som med andra branscher om 
medarbetare med rätt kompetens. Hela fastighetsbranschen står inför en 
utmaning när många fastighetsskötare och fastighetstekniker går i pension 
inom de närmsta åren. 

Norrporten strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som har  
möjlighet att rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Riskanalysen visar 
att planeringen av kompetensförsörjningen bör stärkas både centralt och  
på marknadsområdena. 

Finansiella risker
Eftersom fastighetsägande är en kapitalintensiv verksamhet är en väl 
balanserad och ansvarsfull hantering av de finansiella riskerna central för 
Norrporten. De finansiella riskerna, liksom den finanspolicy som reglerar 
hanteringen av dessa, finns beskriva i Finansieringsavsnittet.

Ränterisk
Ränterisken är risken att utvecklingen på räntemarknaden påverkar  
resultatet negativt. Norrporten efterstävar stabilitet i det samlade kassa -
flödet. Både som en grund för löpande fastighetsinvesteringar, och för 

att möta de krav och förväntningar kreditgivare och andra externa parter 
har. En längre räntebindning ökar stabiliteten, medan kort räntebindning 
tvärtom ger en högre kassaflödeskänslighet och risk. Samtidigt erbjuder 
kort bindning en fördel genom möjligheten att kunna utnyttja nedgångar  
i marknadsräntorna. Strategin för riskhanteringen är därför att ha en  
balanserad kombination av rörlig ränta och fast räntebindning och operativt 
har strategin formulerats som en normportfölj. För mer information  
se avsnitt finansiering sid 40–42.
 
Finansieringsrisk
Finansieringsrisken är risken att bolaget inte kan refinansiera sina krediter 
på ett tillfredsställande sätt. Risken hanteras genom att sprida upplåningen 
på flera olika långivare och ha förfall vid olika tidpunkter. I finanspolicyn 
stipuleras att banklån ska uppgå till minst 50 procent och maximalt 100 
procent av total upplåning. Antalet långivare ska uppgå till minst uppgå 
till fyra stycken och av dessa får en enskild långivare stå för maximalt 50 
procent av totala utestående lånevolymen. Löptiden på finansieringen 
får uppgå till som minst 1,5 år till maximalt 7 år. Förfall under en enskild 
12-månadersperiod får maximalt uppgå till 25 procent av den totala upplå-
ningen med löptid upp till fem år.

Valutarisk 
Norrporten äger fastigheter utomlands. Risken att påverkas negativt av 
valutakursförändringar hanteras genom att investeringar i utlandet valuta-
säkras till 80–90 procent av verkligt värde.

Känslighetsanalys
Effekt på resultat efter skatt av förändringar i uthyrningsgrad,  
hyresintäkter, fastighetskostnader och upplåningsränta.

 Förändring
Årlig resultat - 

effekt, Mkr
Ekonomisk uthyrningsgrad +/- 1 %-enhet +/-16
Hyresintäkter +/- 1 %-enhet +/-15
Fastighetskostnader +/- 1 %-enhet +/-5
Upplåningsränta +/- 1 %-enhet +/-109

Bolagsstyrningsrapport 2014
Norrporten ägs sedan 2006 till lika delar av Andra och Sjätte AP-fonden 
och är också på grund av sin storlek i fastighetsbranschen av stort allmänt 
intresse. Norrporten har därför under 2014 börjat tillämpa reglerna i Svensk 
Kod för Bolagsstyrning ("Koden"), i den utsträckning det är lämpligt med 
hänsyn till bolagets ägarstruktur och storlek, enligt Kodens tillvägagångs-
sätt "följ eller förklara". Detta trots att något formellt krav att följa Koden 
inte föreligger.

I och med Norrportens begränsade ägarkrets följer att bolaget gör ett antal 
avsteg från Koden av främst praktiska skäl. De avsteg som har gjorts är i allt 
väsentligt följande;

 » Kallelse till bolagsstämma sker endast genom brev på posten
 » Utnämning av styrelseledamöter och revisor samt arvodering till dessa 

sker utan förslag från en extern valberedning
 » Styrelsen kan fatta beslut om val av ordförande
 » Styrelsen fattar beslut om ersättningar till ledande befattningshavare
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Under året har även inletts ett arbete med att inrätta en särskild avdelning 
för bolagsstyrningsfrågor på bolagets webbplats, där även tid och plats för 
bolagsstämma, protokoll från årsstämma och annan information som Koden 
kräver kommer att tillgängliggöras.

Bolagsstyrning inom Norrporten
Bolagsstyrningen i Norrporten speglar det system som ägarna direkt och  
indirekt styr bolaget genom, och god bolagsstyrning fungerar som stöd 
för styrelse och ledning i deras arbete. Bland andra viktiga styrinstrument 
märks – förutom gällande lagstiftning och bolagsordningen – väl förank-
rade mål och strategier, tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk av rikt-
linjer, policies och instruktioner, som årligen fastställs av styrelsen och den 
verkställande direktören. Nedan beskrivs de olika funktionerna i bolaget, 
vilket ansvar de har och det arbete som ägt rum under 2014. 

BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägarnas inflytande utövas vid bolagsstämman, som är det högsta 
beslutande organet i bolaget. Den ordinarie bolagsstämman, årsstämman, 
hålls en gång per år, före utgången av juni månad. 

Vid årsstämman läggs årsredovisningen fram och stämman beslutar om 
eventuell utdelning till aktieägarna. Vid årsstämman utses också styrelsens 
ledamöter och revisor. Även arvodet till dessa fastställs vid årsstämman.

Årsstämma 2014
Årsstämman 2014 hölls den 22 april, på Norrportens huvudkontor i  
Sundsvall. Samtliga aktier var representerade. 

Vid Årsstämman 2014 fattades bland annat beslut om följande;
 » Fastställande av resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013.
 » Disposition av bolagets resultat. 
 » Ansvarsfrihet för verkställande direktör.

 » Arvode till styrelsen, enligt följande: 445 000 kr till styrelsens ordfö-
rande och 200 000 kr till vice ordföranden. För övriga styrelseledamöter 
fastställdes arvodet till 175 000 kr. För uppdrag inom Compliance- och 
revisionskommittén fastställdes ett arvode om 50 000 kr till ordföranden 
och 25 000 kr till övrig ledamot. För Ersättningskommittén beslutades 
om ett arvode till ordföranden med 30 000 kr och med 15 000 kr till  
övrig ledamot. För styrelseledamöter som är anställda av ägare utgår 
inget arvode.

 » Omval av Bo Magnusson till styrelsens ordförande och Ulrika Dellby till 
vice ordförande samt omval av Sven Björkman, Eva Halvarsson Torbjörn 
Olsson, Mats Lindahl och Louise Richnau. Som ny styrelseledamot valdes 
Eva Nygren. Under året har Louise Richnau utträtt ur styrelsen.

 » Val av revisorsfirma Ernst & Young AB, med Mikael Ikonen som huvud-
ansvarig revisor.

För arbete som styrelseordföranden har utfört för bolagets räkning vid 
sidan av styrelsearbetet har särskild ersättning utgått, se not 6 sid 67.

Årsstämma 2015 kommer att avhållas den 27 april 2015 på bolagets 
huvudkontor i Sundsvall. 

Val av styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio leda-
möter, samt i förekommande fall högst fem suppleanter. På grund av den 
begränsade ägarkretsen utses inte någon valberedning av årsstämman. I 
stället hanteras nomineringen av styrelseledamöter av ordföranden  
i samråd med representanter för respektive ägare.

Tre av ledamöterna är kvinnor. I tabellen nedan återfinns information 
om respektive styrelseledamots roll i styrelsen och dess kommittéer liksom 
information om oberoende och ersättning. För vidare information om 
styrelseledamöternas bakgrund och erfarenhet hänvisas till sid 51.

Namn

Oberoende 
i förhål-

lande till 
bolaget/

ägarna

Compliance-  
och revisions-

kommittén
Ersättnings-

kommittén
Investerings-
kommittén 1) 

Närvaro 
styrelse-

möten

Närvaro  
kommitté-

möten
Styrelse-

arvode

Arvode   
Compliance-  

och revisions-
kommittén

Arvode 
Ersättnings-

kommittén
Totalt  

arvode

Bo Magnusson, ordf Ja/Ja x x x 8/8 2/2, 5/5 445 000 25 000 30 000 500 000

Ulrika Dellby, vice ordf Ja/Ja x x  8/8 2/2, 5/5 200 000 50 000 15 000 265 000

Eva Nygren 2) Ja/Ja     7/8  175 000   175 000

Louise Richnau 3) Ja/Ja    x 6/8  175 000*   175 000*

Sven Björkman Ja/Nej  x  6/8 2/2 175 000  15 000 190 000

Mats Lindahl Ja/Nej  x  8/8 2/2 0 0 0 0

Torbjörn Olsson Ja/Nej x  x 8/8 5/5 0 0 0 0

Eva Halvarsson Ja/Nej x   8/8 5/5 0 0 0 0

1) Inrättades under 2014. Närvaro på möten redovisas ej.
2) Invald i styrelsen den 22 april 2014.
3) Avgick ur styrelsen den 23 september 2014.
*) Beslutat arvode avser helår.
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REVISORER
Bolaget ska enligt bolagsordningen ha en eller två revisorer eller ett regist-
rerat revisionsbolag som revisor, med högst två suppleanter. Revisorer väljs 
på bolagsstämma på årsbasis. Revisorn har till uppgift att granska bolagets 
och koncernens årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning. Revisionen sker enligt aktiebolags-
lagen och god revisionssed. Viktiga omständigheter som framkommit vid 
revisionen, bl.a. kring intern kontroll av den finansiella rapporteringen,  
rapporteras till Compliance- och revisionskommittén. De tjänster som revi-
sorn har utfört under året utöver revisionstjänster redovisas för Compliance- 
och revisionskommittén, i en särskild rapport. För uppgifter om ersättning 
till revisorn utöver revisionsarvode hänvisas till not 6 sid 67. 

STYRELSEN
Det åligger styrelsen att svara för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter samt att fortlöpande bedöma bolagets och 
koncernens ekonomiska situation. Styrelsen har även till uppgift bl.a. att 
fastställa bolagets verksamhetsmål och strategi, att tillsätta och fortlöpande 
utvärdera bolagsledningen samt att se till att det finns effektiva system för 
uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och dess regelefterlevnad. 
Styrelsens arbete utvärderas årligen.

Styrelsens arbete regleras i arbetsordningen, som årligen revideras och 
beslutas på det konstituerande styrelsemötet, i anslutning till årsstämman.  
I arbetsordningen beskrivs bl.a. hur arbetet ska fördelas mellan ledamöterna 
och hur ansvarsfördelningen ska se ut mellan styrelsen, och dess kommit-
téer och den verkställande direktören. Vidare anges hur ofta styrelsen och 
kommittéerna ska sammanträda och vilka ärenden som ska behandlas vid 
varje mötestillfälle. 

Styrelsens ordförande är ansvarig för att organisera och leda styrelsens 
arbete, och att följa bolagets och koncernens utveckling, genom kontakter 
med verkställande direktören. Ordföranden ansvarar också bl.a. för att 
övriga ledamöter får den information och utbildning som behövs för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag och följa bolagets och koncernens ställning, 
resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling i övrigt. Det är 
också ordföranden som ser till att styrelsens handläggning håller en hög 
standard och att dess arbete utvärderas.
 

STYRELSE

VD

BOLAGSSTÄMMAN

LEDNINGSGRUPP

EXTERNA REVISORER

ERSÄTTNINGSKOMMITTÉN
COMPLIANCE- OCH 

REVISIONSKOMMITTÉN

INVESTERINGSKOMMITTÉN

ANDRA AP-FONDEN SJÄTTE AP-FONDEN

Sammanträden under året
Vid ordinarie möten redogör verkställande direktören för affärsläget 
och framtidsutsikter samt frågor kring förvärv, större investeringar och 
transaktioner. En annan stående punkt på agendan är rapporteringen från 
kommittéerna inom styrelsen. Därutöver behandlas övriga frågor av väsent-
lig betydelse för bolaget och koncernen. Sammanträdena hålls enligt en 
årscykel, som bl.a. styrs av kraven på den finansiella rapporteringen. Nedan 
anges ett urval av de frågor som behandlas vid respektive ordinarie möte.

April: Direkt i anslutning till stämman hålls ett konstituerande styrelsemöte, 
där arbetsordningen antas och beslut fattas bl.a. om firmateckningsfrågor, 
och vilka ledamöter som ska ingå i de olika kommittéerna inom styrelsen.

April: I april hålls även ett möte för att bl.a. fastställa delårsrapporten för 
det första kvartalet. Mötet hålls normalt i anslutning till det konstituerande 
sammanträdet. 

Juni: Vid junimötet sker en genomgång av bolagets policydokument och 
det fattas beslut om eventuella ändringar. Vidare sker en treårsuppföljning 
av gjorda investeringar och HR-frågor genomgås. 

Augusti: Styrelsens sammanträde i augusti behandlar bl.a. den andra 
delårsrapporten för året. Vid det mötet diskuteras bolagets strategi och 
slutsatserna lägger grunden för höstens affärsplanearbete. Dessutom sker 
en genomgång av bolagets försäkringsskydd.

November: I november hålls ett möte för att fastställa den tredje kvartals-
rapporten. Vid detta möte hålls även en diskussion med revisorerna om 
den översiktliga granskningen av kvartalsbokslutet och styrelsen håller 
möte med revisorerna utan närvaro av bolagsledningen. Det sker även en 
genomgång av miljöfrågor, däribland eventuell miljörevision.

December: Vid decembermötet diskuteras och antas bolagets strategiska 
planer. Vidare behandlas budget för kommande år och styrelsens eget 
arbete utvärderas.

Februari: I februari hålls ett möte för att fastställa bokslutsrapporten. Vidare 
behandlas frågor inför årsstämman.

Utöver ordinarie styrelsemöten kan extra sammanträden hållas vid behov.

Styrelsen har under 2014 hållit åtta möten, varav ett var konstituerande. 
Förutom de punkter som framgår av den ordinarie agendan har styrelsen 
under året bl.a. fattat beslut om: 

 » att inrätta en Investeringskommitté, med uppgift att bereda styrelsens 
beslut om investeringar samt fatta egna beslut om investeringar på nivån 
mellan verkställande direktörens och styrelsens befogenhet;

 » att förvärva ett helt nytt marknadsområde, i Östersund och
 » att inleda en försäljningsprocess avseende bolagets bestånd i Hamburg.

Utvärdering av styrelsens arbete 2014
Styrelsens ordförande är ansvarig för att utvärdera styrelsens arbete. 
Under 2014 har styrelsens ordförande skickat ut en enkät där ledamöterna 
ombetts att svara på ett antal frågor, som sedan legat till grund för en 
fortsatt diskussion vid styrelsens decembermöte.

Kommittéerna
Compliance- och revisionskommittén
Kommittén har en beredande funktion inom compliance (regelefterlevnad) 
och revision. Kommittén bereder styrelsens beslut i compliancefrågor samt 
övervakar och följer upp bolagets compliancearbete. Den bereder även 
styrelsens beslut om delårsrapporter och årsredovisning samt övervakar 
effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Det är också 
kommitténs uppgift att tillse revisorernas opartiskhet och att säkra en kvali-
ficerad och oberoende granskning av bolaget. De särskilda ärenden som ska 
behandlas regleras genom arbetsordningen.  
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Kommittén har under året haft fem möten och de ärenden som behandla-
des var bl.a. finansiella rapporter, policyfrågor samt compliancefunktionens 
och den övriga ledningens arbete med riskhantering och intern kontroll. 

Ersättningskommittén
Ersättningskommitténs uppgifter styrs av bolagets arbetsordning. Bland 
annat bereder kommittén styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, 
ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Det är också 
kommitténs uppgift att följa upp och utvärdera bolagets ersättningspolicy. 

Kommittén har under året hållit två möten, där det främst avhandlades 
frågor kring ersättning och villkor för ledande befattningshavare samt 
incitamentsvillkor för övriga medarbetare.

Investeringskommittén
Investeringskommittén, som inrättades under 2014, har till uppgift att 
bereda styrelsens investeringsbeslut och, i vissa fall, självständigt fatta 
beslut om investeringar. Kommittén har även till uppgift att bereda styrelsens 
behandling av treårsuppföljning av gjorda investeringar. Sammanträde  
hålls vid behov och kommitténs beslut återrapporteras till styrelsen vid 
kommande styrelsesammanträde. 

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen och den 
dagliga ledningen av bolaget. Det är också den verkställande direktören 
som, under styrelsens överinseende, sörjer för en tillfredsställande organi-
sation av verksamheten och svarar för den ekonomiska rapporteringen. Den 
verkställande direktören utses av styrelsen, som även beslutar den instruk-
tion som styr den verkställande direktörens arbete. 

Den verkställande direktören har utsett en ledningsgrupp på sex personer  
som sammanträder regelbundet och behandlar främst övergripande verk-
samhetsfrågor av väsentlig karaktär. I ledningsgruppen ingår, förutom den 
verkställande direktören, bolagets vice verkställande direktör, CFO, HR-chef, 
kommunikationschef, bolagsjurist och affärsområdeschef, se presentation 
på sid 52. Under 2014 höll ledningsgruppen åtta möten. Som ständigt åter-
kommande punkter på agendan finns rapportering från respektive funktion. 
Därutöver behandlades under året bl.a. delårsrapporter, strategifrågor samt 
viktiga investeringar och avyttringar.

Löner och andra ersättningar till ledningsgruppen består enbart av fast 
lön, utan rörlig ersättning. Hänvisning till not 6 sid 67.

INTERNA REGELVERK
Bolagsordning
Styrelsens arbetsordning

Uppförandekod
Fastställda policyer
Övriga riktlinjer och instruktioner

VD

KONCERNLEDNING
Jörgen Lundgren, Vd

Jan-Åke Stenström, Vice vd
Sarah Fagerström, Bolagsjurist

Åsa Hansson, Kommunikationschef
Anne-Marie Hamrén, HR-chef

Bo Henriksson, A�ärsområdeschef
Markus Ödbring, CFO

Ekonomi, Finans, Juridik,
Information, Marknad, Personal, 

IT, Teknik

A�ärsutveckling
Miljösamordning
Risk Management

Norrportens marknadsområden

EXTERNA REGELVERK
Aktiebolagslagen

Övriga lagar och regler

GÄVLE
Stefan Öberg

LULEÅ
Mathias Uvemo

UMEÅ
Thomas Johansson

ÖSTERSUND
Sofie Blom Bergström

SUNDSVALL
Leif Nordin

STOCKHOLM
Olle Wärvik

KÖPENHAMN
Thomas Wenzell Olesen

ÖREBRO
Hans Hjalmarsson

JÖNKÖPING
Magnus Olsson

VÄXJÖ
Jan Rosqvist

HELSINGBORG
Ulf Nilsson

HAMBURG
Bo Henriksson

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING  
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen är en process som 
involverar styrelse, ledning och personal och är utformad för att ge en rimlig 
försäkran om att företagets mål uppnås och för att skapa en tillförlitlig 
finansiell rapportering. Redogörelsen över Norrportens interna kontroll 
avseende den finansiella rapporteringen sker baseras på en riskanalys  
enligt COSO:s (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission).

Kontrollmiljö
Grunden för den interna kontrollen avseende finansiell rapportering är 
Norrportens organisation, beslutsvägar, ansvar och befogenheter som kom-
municeras i de styrande dokumenten. Dessa dokument är bolagsordningen, 
styrelsens arbetsordning, vd-instruktion, uppförandekod, strategiplan, poli-
cies, instruktioner och handböcker. Norrportens arbete med intern kontroll 
syftar till att identifiera riskfyllda områden och minimera dessa risker. Inom 
Norrporten finns en compliancefunktion som verkar säkerställa efterlevnad 
av lagar, förordningar, föreskrifter och interna regler, samt utgör ett stöd 
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för verksamheten i dessa frågor. Complianceansvarig initierar att årlig 
utbildning genomförs för bolagets medarbetare. Inom styrelsen finns även 
Compliance- och revisionskommittén, som övervakar bolagets compliance-
arbete och förbereder styrelsens beslut i frågor som rör regelefterlevnad. 
Därutöver finns en Ersättningskommitté och en Investeringskommitté.

Riskbedömning
Bedömningen av riskerna för felaktigheter i den finansiella rapporteringen 
görs såväl av bolagets styrelse och ledning som av dess externa revisorer.  
Bolaget har under året med hjälp av externa konsulter genomfört en risk-
analys enligt COSO och ett antal olika processägare inom Norrporten och 
dess styrelse har intervjuats. Norrportens ledning har sedan analyserat och 
värderat de framkomna riskerna och definierat hur de framkomna riskerna 
ska hanteras. Riskanalysen kommer att genomföras årligen enligt bolagets 
compliancepolicy och rapporteras till styrelsen. Riskerna i den finansiella 
rapporteringen diskuteras dessutom löpande med bolagets externa  
revisorer och en särskild riskbedömning görs utifrån posterna i resultat-  
och balansräkningen.

Kontrollaktiviteter
Utifrån riskanalysen utformas kontrollaktiviteter i syfte att hantera de 
väsentliga riskerna som identifierats. En genomgång av Norrportens interna 
policys och instruktioner har skett för att garantera att dessa täcker de 
identifierade riskerna. De områden som bedöms särskilt riskfyllda hanteras 
bl.a. genom policy för fastighetsvärdering, finanspolicy samt beslutsordning 
och attestinstruktion. Genom analyser och avstämningar av den interna 
redovisningen på olika nivåer inom organisationen säkerställs att den finan-
siella rapporteringen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och balans. 
Under året har bolaget övergått till att redovisa enligt IFRS, vilket ytterligare 
säkerställer en transparent och detaljerad redovisning. 

Information och kommunikation
Norrportens styrande dokument i form av uppförandekod, policys,  
instruktioner och manualer uppdateras löpande av processägare och  
ledning och görs tillgängliga via Norrportens intranät. Information om  
Norrportens värderingar, uppförandekod och whistleblowingsystem finns 
också på bolagets externa hemsida. Alla nyanställda medarbetare får 
information om de styrande dokumenten och Norrporten har arrangerat 
diskussionsforum för samtliga anställda där case diskuteras utifrån värde-
ringar och uppförande kod. Alla medarbetare har också ett eget ansvar att 
känna till gällande lagar och regler och agera enligt Norrportens riktlinjer. 
Genom Compliance- och revisionskommittén försäkrar sig styrelsen om att 
frågor om regelefterlevnad och revision förbereds och löpande rapporteras 
till styrelsen.

Uppföljning
Uppföljning sker på många olika nivåer inom Norrporten. Bolaget har en 
strategisk plan och en budget beslutas av styrelsen varje år. Styrelsen får 
minst en gång per kvartal ekonomiska rapporter och granskar delårs- och 
årsbokslut innan publicering. Bolagets externa revisorer rapporterar sina 
iakttagelser från granskningar och bedömningar av den interna kontrollen  
till styrelsen minst ett par gånger per år, dels under hösten och dels i 
samband bokslutsgranskningen. Uppföljning av färdigställda investeringar 
presenteras för styrelsen löpande. 

Internrevision
Norrporten har ingen egen internrevisionsfunktion. Styrelsen bedömer 
att de externa revisorernas granskning, samt särskilda insatser vid behov, 
liksom den uppföljning som redovisas i denna skrivelse är tillräcklig för  
att säkerställa att den interna kontrollen avseende den finansiella rappor-
teringen är god. Granskningar initieras av complianceansvarig på uppdrag  
av styrelsen.
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Ledamöter i styrelsen

BO MAgNuSSON 
Funktion: Ordförande

Född: 1962

Ledamot sedan: 2013

utbildning:  
Högre bankutbildning

Erfarenhet:  
Ställföreträdande vd  
och koncernchef i SEB och 
andra ledande befattningar 
inom SEB

Övriga uppdrag:  
Styrelse ordförande i Carnegie 
Holding AB, Carnegie Invest
mentbank AB, SBAB Bank AB, 
AB Sveriges Säkerställda  
Obligationer och 4T AB

uLRIkA DELLBy 
Funktion: Vice ordförande

Född: 1966

Ledamot sedan: 2013

utbildning: Civilekonom

Erfarenhet:  
Partner Boston Consulting 
Group

Övriga uppdrag:  
Partner i Fagerberg & Dellby 
(Private Equity), Styrelse
ledamot i SJ AB, Cybercom 
Group AB (publ) och BIG BAG 
Group AB

EvA HALvARSSON
Funktion: Ledamot

Född: 1962

Ledamot sedan: 2010 
utbildning: Civilekonom

Erfarenhet:  
Departementsråd Närings
departementet, skatterevisor

Övriga uppdrag:  
Vd AP2, vice ordf  
Göteborgs Universitet,  
ledamot Vasakronan,  
ledamot Kollegiet för Svensk 
Bolagsstyrning, ledamot 
FinansKompetensCentrum

EvA NygREN 
Funktion: Ledamot

Född: 1955

Ledamot sedan: 2014

utbildning: Arkitekt

Erfarenhet:  
Vd och koncernchef Rejlers,  
vd SWECO Sverige och  
vd SWECO FFNS. 

Övriga uppdrag:  
Direktör Trafikverket,  
styrelseledamot i Uponor OY,  
JM AB, Umeå Universitet och 
Nobelhuset AB

MATS LINDAHL
Funktion: Ledamot

Född: 1964

Ledamot sedan: 2012

utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Finans

Övriga uppdrag:  
Ansvarig för företagsinveste
ringar inom Sjätte APfonden

SvEN BjÖRkMAN 
Funktion: Ledamot

Född: 1949

Ledamot sedan: 2011

Erfarenhet:  
Bland annat chef för SEB 
Region Väst

Övriga uppdrag:  
Vice ordförande för 
Andra APfonden

TORBjÖRN OLSSON 
Funktion: Ledamot

Född: 1962

Ledamot sedan: 2013 
utbildning: Civilekonom

Erfarenhet: Finanschef

Övriga uppdrag:  
Investment Director  
på Sjätte APfonden
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1. jÖRgEN LuNDgREN 
Funktion: Vd
Född: 1967
Anställd: 2007
utbildning: Civilekonom
Erfarenhet:  
Regionchef Nordea och  
bankchef i Danske Bank
Övriga uppdrag:  
Styrgrupp CER  
(Mittuniversitetet)

2. ANNE-MARIE HAMRéN 
Funktion: HRchef
Född: 1977
Anställd: 2014
utbildning: Beteendevetare
Erfarenhet:  
Stf personalchef och  
HRspecialist på Ikea,  
Mittuniversitetet, Milko

5. BO HENRIkSSON
Funktion: Affärsområdeschef

Född: 1955

Anställd: 2002

Erfarenhet:  
Distriktschef Skandia,  
bankdirektör Nordea

6. SARAH FAgERSTRÖM 
Funktion: Bolagsjurist

Född: 1977

Anställd: 2013

utbildning: Jur. kand.  
samt domarutbildning

Erfarenhet:  
Domare i Sveriges domstolar, 
hovrättsassessor

3. MARkuS ÖDBRINg 
Funktion: CFO

Född: 1972

Anställd: 2014

utbildning: Civilekonom

Erfarenhet:  
CFO, konsult, revisor

4. åSA HANSSON 
Funktion:  
Kommunikationschef

Född: 1968

Anställd: 2007

utbildning:  
Kommunikationsvetare

Erfarenhet:  
Journalist, konsult

7. jAN-åkE STENSTRÖM 
Funktion: Vice vd

Född: 1963

Anställd: 2001

Erfarenhet: Direktör Skandia

Övriga uppdrag:  
Styrelseledamot i Almega  
Fastighetsarbetsgivarna,  
ordförande i Villa Marieberg AB

Medlemmar i ledningsgruppen

1

2

3

4

5

6
7



 norrporten årsredovisning 2014 | 53

FINANSIELLA RAPPORTER

Rapport över totalresultat för koncernen

Belopp i Mkr Not 2014 2013

Hyresintäkter 4 1 860 1 861
 
Fastighetskostnader 7 -625 -599
Driftsöverskott 5 1 235 1 262

Centrala administrations- och marknadsföringskostnader 7 -81 -83
Finansiella intäkter 9 12 179
Finansiella kostnader 9 -561 -366
Förvaltningsresultat 6, 7, 8 605 992
 
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 11 450 -238
Värdeförändringar derivat 9 -169 122
Resultat före skatt 886 876

Aktuell skatt 10 -20 -11
Uppskjuten skatt 10 -186 -182
Årets resultat 680 683

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferens i utlandsverksamhet 99 52
Omräkningsdifferens utvidgad investering i utlandsverksamhet 139 92
Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet -211 -146
Skatt hänförlig till poster ovan 17 12
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner  -1  0
Summa årets övriga totalresultat  43 10
Årets totalresultat 723 693

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 680 685
Innehav utan bestämmande inflytande  0 -2
Resultat före skatt 680 683
Årets totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 723 695
Innehav utan bestämmande inflytande  0 -2
Årets totalresultat 723 693

Resultat per aktie, kr 199 190
Genomsnittligt antal aktier 3 639 768 3 639 768
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Balansräkning för koncernen

Belopp i Mkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 11 26 129 24 593
Maskiner och inventarier 12 14 11
Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 14 25
Derivatinstrument 9 0
Andra långfristiga fordringar  14 27
Summa anläggningstillgångar 26 180 24 656
 
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 15 185 264
Aktuell skattefordran 12 11
Derivatinstrument 14 0
Övriga fordringar 52 131
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 79 137
Kassa och bank 24 226 459
Summa omsättningstillgångar  568 1 002
SUMMA TILLGÅNGAR 26 748 25 658

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18
Aktiekapital 291 291
Övrigt tillskjutet kapital 5 638 5 638
Omräkningsreserv 54 10
Balanserat resultat inkl årets resultat  4 426 3 747
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 409 9 686

Innehav utan bestämmande inflytande  -2 -2
Summa eget kapital 10 407 9 684

Skulder
Långfristiga skulder
Räntebärande externa låneskulder 15, 20 9 189 8 087
Derivatinstrument 426 266
Övriga skulder 112 43
Avsättningar till pensioner 19 4 17
Övriga avsättningar 1 5
Uppskjutna skatteskulder 16 1 084 910
Summa långfristiga skulder 10 816 9 328

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 15 4 829 5 732
Leverantörsskulder 91 159
Skatteskulder 24 13
Derivatinstrument 2 104
Övriga skulder 24 75
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 555 563
Summa kortfristiga skulder  5 525 6 646
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 26 748 25 658

Information om koncernens ställda säkerheter och eventualförpliktelser, se not 22.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Eget kapital

2013

Belopp i Mkr
Aktie-

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel, 

inkl. årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande

inflytande

Summa
eget

kapital

Vid årets ingång 291 5 638 0 3 062 8 991 0 8 991

Årets resultat 685 685 -2 683
Årets övrigt totalresultat   10 0 10 0 10
Årets totalresultat 10 685 695 -2 693

Vid årets utgång 291 5 638 10 3 747 9 686 -2 9 684

2014

Belopp i Mkr
Aktie-

kapital

Övrigt
tillskjutet

kapital
Omräknings-

reserv

Balanserade 
vinstmedel, 

inkl. årets 
resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande

inflytande

Summa
eget

kapital

Vid årets ingång 291 5 638 10 3 747 9 686 -2 9 684

Årets resultat 680 680 0 680
Årets övrigt totalresultat   44 -1 43 0 43
Årets totalresultat 44 679 723 0 723

Vid årets utgång 291 5 638 54 4 426 10 409 -2 10 407

Eget kapital, se vidare not 18.

Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen
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Kassaflödesanalys för koncernen 

Belopp i Mkr Not 2014 2013

Den löpande verksamheten
Förvaltningsresultat 605 992
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 -1 -2
Betald inkomstskatt  -12 5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 592 995

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 218 -224
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -79 -14
Kassaflöde från den löpande verksamheten  731 757

Investeringsverksamheten
Investeringar i befintliga fastigheter -508 -917
Förvärv av fastigheter – slutreglering 0 101
Förvärv av maskiner och inventarier -7 -4
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan 24 -97 0
Förvärv av finansiella tillgångar  -26 0
Avyttring av finansiella tillgångar  10 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -628 -819

Finansieringsverksamheten
Upptagna räntebärande skulder 3 942 5 296
Amortering räntebärande skulder -4 015 -5 086
Realiserade värdeförändringar valutaderivat  -276 44
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -349 254

Årets kassaflöde -246 192
Likvida medel vid årets början 459 259
Kursdifferens i likvida medel  13 8
Likvida medel vid årets slut 24 226 459

FINANSIELLA RAPPORTER
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Moderföretaget

Resultaträkning för moderföretaget

Belopp i Mkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 0 0
Centrala administrationskostnader 7  -0,2 -0,2
Rörelseresultat -0,2 -0,2

Resultat från finansiella poster 9
Räntekostnader och liknande  
resultatposter   -0,1 -0,1
Resultat före skatt -0,3 -0,3

Aktuell skatt 10 0,1 0,1
Årets resultat   -0,2 -0,2

Årets resultat för moderföretaget överensstämmer med årets totalresultat 
för moderföretaget.

Balansräkning för moderföretaget

Belopp i Mkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13 5 188 5 188
Uppskjuten skattefordran 16 110 110
Summa anläggningstillgångar   5 298 5 298

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag   738 738
Summa omsättningstillgångar   738 738
SUMMA TILLGÅNGAR 6 036 6 036

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 18
Bundet eget kapital
Aktiekapital 291 291
Reservfond   635 635

926 926
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 110 5 110
Årets resultat   0 0
   5 110 5 110
SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

6 036 6 036

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser 11 018 11 123

Moderföretaget saknar egen kassa och upprättar inte kassaflödesanalys.

Rapport över förändringar i eget kapital för moderföretaget

                       Bundet eget kapital                                  Fritt eget kapital

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond

Balanserade  
vinstmedel,  

årets resultat
Summa

eget kapital
2013

Vid årets ingång efter ändring  
av redovisningsprinciper 291 635 5 110 6 036
Årets resultat 0 0
Årets övrigt totalresultat   0 0
Årets totalresultat vid årets utgång 291 635 5 110 6 036

2014

Vid årets ingång 291 635 5 110 6 036
Årets resultat 0 0
Årets övrigt totalresultat    0 0
Årets totalresultat vid årets utgång 291 635 5 110 6 036

Eget kapital, se vidare not 18.

FINANSIELLA RAPPORTER
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Noter för Redovisningsprinciper 

NS Holding AB, org.nr 556594-3999, är ett svenskregistrerat aktiebolag 
med säte i Sundsvall. Bolagets adress är Box 255, 851 04 Sundsvall.  
Besöksadressen är Landsvägsallén 4.

Koncernredovisningen för år 2014 består av moderföretaget och dess  
dotterföretag, tillsammans benämnda koncernen. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande 
av styrelsen den 30 mars 2015. Koncernens resultat- och balansräkning och 
moderföretagets resultat- och balansräkning kommer att framläggas för 
beslut om fastställelse på årsstämman den 27 april 2015.

1. Grunder för redovisningen
1.1 Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell  
rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler 
för koncerner tillämpats.

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderföretagets redovis-
ningsprinciper”. 

1.2 Värderingsgrunder 
Förvaltningsfastigheter och derivatinstrument redovisas löpande till verkligt 
värde. Övriga tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaff-
ningsvärden eller i förekommande fall till upplupet anskaffningsvärde vad 
gäller finansiella skulder och finansiella tillgångar som inte är derivat.

1.3 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
Moderföretagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör  
rapporteringsvalutan för moderföretaget och för koncernen. Det innebär att 
de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp är, 
om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal.

1.4 Klassificering 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från 
balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av 
belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat 
från balansdagen.

2. Bedömningar och uppskattningar 
För att upprätta finansiella rapporter krävs å ena sidan bedömningar vid 
tillämpning av redovisningsprinciper och å andra sidan uppskattningar vid 
värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och 
antaganden baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som 
bedöms vara relevanta och rimliga. Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet och jämförs mot faktiskt utfall. 

3. Ändrade redovisningsprinciper
Norrporten tillämpar från 1 januari 2014 IFRS i koncernredovisningen. 
Övergången till redovisning enligt IFRS har för koncernen redovisats enligt 
IFRS 1 och beskrivs i not 25 Effekter av övergång till IFRS. Jämförelsetalen 
för 2013 har räknats om i enlighet med IFRS.

IFRS 9 Finansiella instrument. Standarden kommer att ersätta IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den innehåller regler  
för klassificering och värdering av finansiella tillgångar och skulder, 

nedskrivning av finansiella instrument och säkringsredovisning. Standarden 
ska tillämpas från 2018 men är ännu inte godkänd av EU. Norrporten har 
ännu inte utvärderat den nya standarden men bedömer preliminärt att den 
kommer att ha begränsad påverkan på Norrportens redovisning.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Standarden behandlar 
redovisningen av intäkter från kontrakt och från försäljning av vissa icke-
finansiella tillgångar. Den kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och 
IAS 18 Intäkter samt tillhörande tolkningar. Standarden ska tillämpas från 
2017 men är ännu inte godkänd av EU. Norrporten har ännu inte utvär-
derat den nya standarden men bedömer preliminärt att den kommer att 
ha en relativt begränsad påverkan på redovisningen men leda till utökade 
upplysningar.

4. Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv
Bestämmande inflytande och förvärvsmetoden: Dotterföretag är företag 
som står under ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande från 
moderföretaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderföretaget 
direkt eller indirekt har inflytande över investeringsobjektet, är exponerad 
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i investerings-
objektet och kan använda sitt inflytande över investeringsobjektet för att 
påverka storleken på sin avkastning.

Koncernen redovisar rörelseförvärv med tillämpning av förvärvsmetoden 
från den dag det bestämmande inflytande uppkommer till den dag det 
upphör. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom 
koncernen elimineras i koncernredovisningen. 

Förvärvsmetoden innebär att förvärvet betraktas som en transaktion 
varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
övertar dess skulder. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs 
genom en förvärvsanalys i anslutning till förvärvet. I analysen fastställs dels 
anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet 
på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna 
skulder. Transaktionsutgifter kostnadsförs.

Goodwill beräknas som summan av köpeskillingen för det förvärv som 
gav upphov till ett bestämmande inflytande plus eventuellt redovisat värde 
av innehav utan bestämmande inflytande (se nedan) plus verkligt värde på 
tidigare ägd andel vid stegvisa förvärv, minus det verkliga värdet av dotter-
företagets identifierbara tillgångar och övertagna skulder. När skillnaden är 
negativ, redovisas denna direkt i resultatet. Villkorade köpeskillingar värderas 
till verkligt värde både vid förvärvstidpunkten och löpande därefter med 
värdeförändringar redovisade i resultatet. Om den villkorade köpeskillingen 
erläggs i form av egetkapitalinstrument sker dock ingen omvärdering efter 
förvärvstidpunkten och reglering redovisas inom eget kapital. 

Innehav utan bestämmande inflytande (minoritet): För förvärv av 
dotterföretag där andra ägare utan bestämmande inflytande förekommer, 
redovisar koncernen nettotillgångarna hänförliga till ägare utan bestäm-
mande inflytande antingen till verkligt värde av alla nettotillgångar utom 
goodwill, eller till verkligt värde av samtliga nettotillgångar inklusive 
goodwill. Principvalet görs individuellt för varje enskilt förvärv. 

Ändringar i ägande: Ägande i företag som ökas genom förvärv vid  
flera tillfällen redovisas som stegvisa förvärv. Vid stegvisa förvärv som  
leder till ett bestämmande inflytande, omvärderas de tidigare förvärvade  
andelarna baserat på det verkliga värdet av det senaste förvärvet och  
den framkomna vinsten eller förlusten redovisas i resultatet. Sedan  
bestämmande inflytande uppnåtts, redovisas förändringar av ägande  
som omföring inom eget kapital mellan moderföretagets ägare och inne-
havare utan bestämmande inflytande, utan att någon omvärdering görs  
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av dotterföretagets nettotillgångar. Vid minskning av ägande i sådan 
omfattning att bestämmande inflytande går förlorat bortbokas dotter-
företagets tillgångar och skulder samt, i förekommande fall, innehav utan 
bestämmande inflytande, varvid realisationsresultat redovisas i resultatet 
tillsammans med vinst eller förlust på eventuellt kvarvarande innehav som 
värderas till verkligt värde med värdeförändringen redovisad i resultatet.

Tillgångsförvärv: När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av netto-
tillgångar som inte utgör rörelse fördelas anskaffningskostnaden på de 
enskilda identifierbara tillgångarna och skulderna baserat på deras verkliga 
värden vid förvärvstidpunkten. 

5. Segmentrapportering 
Rapportering per segment baseras på den interna rapporteringen. Koncern-
ledningen använder främst driftsöverskottet per segment för resultatanalys. 
Administrativa kostnader, finansiella intäkter och finansiella kostnader samt 
inkomstskatt hanteras på koncernnivå.

6. Utländsk valuta
6.1 Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till 
den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är 
valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. 
Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktio-
nella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakurs-
differenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i årets resultat.

6.2 Utländska verksamheters finansiella rapporter
Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra 
koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksam-
hetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, 
till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i 
en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnitts-
kurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid 
respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid 
valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat och 
ackumuleras i en separat komponent i eget kapital, benämnd omräknings-
reserv. När en utlandsverksamhet avyttras realiseras de till verksamheten 
hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna, varvid de omklassifice-
ras från omräkningsreserven i eget kapital till årets resultat. Omräknings-
reserven innehåller omräkningsdifferenser som ackumulerats sedan 1 januari 
2013 det vill säga från tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS. 

6.3 Utlåning som utgör nettoinvestering i en utlandsverksamhet
Monetära långfristiga fordringar på en utlandsverksamhet för vilken  
reglering inte är planerad eller troligen inte kommer att ske inom över-
skådlig framtid, är i praktiken en del av koncernens nettoinvestering i 
utlandsverksamheten. Valutakursdifferenser som uppstår på sådana mone-
tära långfristiga fordringar redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras  
i omräkningsreserven i eget kapital. Omräkningsreserven redovisas enligt  
de principer som framgår av 6.2 ovan.

7. Intäkter
7.1 Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i resultaträkningen utifrån villkoren i hyresavtalen. 
Hyresintäkterna inkluderar grundhyra, indextillägg samt utdebiterade 
tillägg för t.ex. fastighetsskatt och värme. Hyresrabatter periodiseras 
linjärt över hyreskontraktets löptid. Förskottsbetalda hyror redovisas som 
förutbetalda intäkter.

7.2 Intäkter från fastighetsförsäljning
Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen 
om inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare tillfälle. 
Kontrollen över tillgången kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än tillträ-
destidpunkten och om så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen 
vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt 
beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner 
samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omstän-
digheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens 
och/eller köparens kontroll.

7.3 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på fordringar, erhållna utdel-
ningar och valutakursvinster. 

Finansiella kostnader består främst av räntekostnader på lån och andra 
skulder, räntekuponger på derivat som används för att säkras ränterisk, 
nedskrivningar av finansiella tillgångar samt valutakursförluster. 

Finansiella fordringar och finansiella skulder värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan 
är den ränta som diskonterar de uppskattade framtida in- och utbetalning-
arna under ett finansiellt instruments förväntade löptid till den finansiella 
tillgångens eller skuldens redovisade nettovärde. Beräkningen innefattar 
alla avgifter som erlagts eller erhållits av avtalsparterna som är en del av 
effektivräntan, transaktionskostnader och alla andra över- och underkurser.
Orealiserade förändringar i verkligt värde på räntederivat redovisas på egen 
rad i resultatet benämnd Värdeförändringar på derivat, se nedan. 

8. Värdeförändringar på förvaltningsfastigheter samt räntederivat
Orealiserade och realiserade förändringar i verkligt värde på förvaltnings-
fastigheter respektive räntederivat redovisas i resultatet i särskilda poster 
för värdeförändringar på förvaltningsfastigheter respektive värdeföränd-
ringar på räntederivat, dvs mellan resultatnivåerna Förvaltningsresultat  
och Resultat före skatt. 

9. Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter 
redovisas i årets resultat utom då underliggande transaktion redovisats  
i övrigt totalresultat eller i eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt  
redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital.

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt 
år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken 
beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden 
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig 
goodwill och inte heller för skillnad som uppkommit vid första redovisningen 
av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för 
transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat  
såsom vid s k tillgångsförvärv. Vidare beaktas inte heller temporära 
skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte 
förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten 
skatt baserar sig på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli 
realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade 
per balansdagen.

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 
dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar 
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reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.
När förvärv sker av andelar i dotterföretag utgör förvärvet antingen ett 

förvärv av rörelse eller förvärv av tillgångar. Vid rörelseförvärv redovisas 
uppskjuten skatt till nominellt gällande skattesats utan diskontering enligt 
principerna ovan. Vid tillgångsförvärv redovisas ingen separat uppskjuten 
skatt vid anskaffningstidpunkten utan tillgången redovisas till ett anskaff-
ningsvärde motsvarande tillgångens verkliga värde efter avdrag för rabatt 
för uppskjuten skatt.

Vid efterföljande bokslut beräknas uppskjuten skatt baserat på den 
temporära skillnaden mellan förvaltningsfastighetens redovisade verkliga 
värde och dess justerade skattemässiga värde. Aktuellt skattemässigt värde 
justeras utifrån skillnaden mellan fastighetens redovisade anskaffnings-
värde, efter avdrag för skatterabatt, och fastighetens skattemässiga värde 
vid förvärvstidpunkten.

10. Förvaltningsfastigheter
10.1 Definition och värdering
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla 
hyresintäkter, värdestegring eller en kombination av dessa båda syften. 
Förvaltningsfastigheter innefattar byggnader, mark, markanläggningar 
samt fastighetsinventarier.

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med 
redovisningsstandarden IAS 40. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till 
anskaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. 
Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket är det bedömda beloppet  
som skulle erhållas i en transaktion vid värderingstidpunkten mellan kunniga  
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs efter sedvanlig marknadsföring där båda parter 
förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång.

Per den 31 december 2013 och 2014 har samtliga fastigheter värderats 
externt. Samtliga fastighetsvärder ingar utförs av värderare med adekvata 
kompetenser erforderliga för respektive fastighetstyp och geografisk 
marknad. 

Fastigheterna värderas enligt de värderingsprinciper som följer av IPD's 
riktlinjer. Av dessa framgår bland annat att besiktning skall ske av samtliga 
fastigheter vid respektive värderingstillfälle med fördjupad besiktning vart 
tredje år. Beskrivning av tillämpade värderingsmetoder, betydande indata 
i värdebedömningarna samt vilken nivå i vekligt värdehierarkin som är 
aktuell för olika delar av fastighetsbeståndet framgår av not 11.

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i årets 
resultat. Realiserade värdeförändringar avser värdeförändringar från 
senaste kvartalsrapporten fram till avyttringstillfället för under perioden 
avyttrade fastigheter, efter hänsyn till under perioden aktiverade investe-
ringsutgifter. Orealiserade värdeförändringar avser övriga värdeföränd-
ringar som inte härrör från förvärv eller aktiverade investeringsutgifter.

Fastighetsförsäljningar och fastighetsköp redovisas i samband med att risker 
och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen eller 
säljaren, i enlighet med de principer som beskrivs under rubriken Intäkter. 

Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas i enlighet 
med de principer som beskrivs under rubriken Intäkter. 

Även fastigheter under uppförande och ombyggnation som avses att 
användas som förvaltningsfastigheter när arbetena är färdigställda  
klassificeras som förvaltningsfastigheter.

10.2 Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet för förvaltnings-
fastigheter endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med utgifterna kommer att komma företaget till del  
och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra  

tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.  
Utgifter för utbyte av identifierade komponenter och tillägg av nya komponenter 
läggs till det redovisade värdet, när de uppfyller kriterierna ovan. Repara tioner 
och underhåll kostnadsförs i samband med att utgiften uppkommer.

Aktivering sker av låneutgifter som är hänförbara till utgifter för genom-
förande av större ny- och tillbyggnader av förvaltningsfastighet som tar 
en betydande tid att färdigställa. I första hand aktiveras låneutgifter som 
uppkommit på lån som är specifika för tillgången. I andra hand aktiveras 
låneutgifter som uppkommit på generella lån, som inte är specifika för 
någon annan tillgång. 

11. Materiella anläggningstillgångar som inte utgör förvaltningsfastigheter
Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 
tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet 
med syftet med anskaffningen. Redovisningsprinciper för nedskrivningar 
framgår nedan. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång 
tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning utrangering eller 
avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring 
eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljnings-
priset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljnings-
kostnader.

Avskrivningsprinciper: 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod:
- Maskiner och inventarier 3–5 år

Tillkommande utgifter: Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet  
endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är 
förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 
anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkom-
mande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Norrporten som leasetagare: Leasingavtal klassificeras antingen som 
finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de  
ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet  
i allt väsentligt är överförda till leasetagaren. När så inte är fallet är det  
fråga om operationell leasing.

Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
anläggningstillgång i balansräkningen och värderas initialt till det lägsta av 
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna 
vid ingången av avtalet. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter 
redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna skrivs 
av över respektive tillgångs nyttjandeperiod medan leasingbetalningarna 
redovisas som ränta och amortering av skulderna. 
Tillgångar som hyrs enligt operationell leasing redovisas inte som  
tillgång i balansräkningen. Operationella leasingavtal ger inte heller upphov  
till en skuld.
  
12. Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar bland 
tillgångarna finansiella placeringar, likvida medel, lånefordringar, hyres-
fordringar samt derivat. Bland skulderna återfinns leverantörsskulder, 
låneskulder samt derivat.

12.1 Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran 
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tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för 
motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundford-
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när  
faktura mottagits.

En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt 
utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

12.2 Klassificering och värdering
Finansiella instrument som inte är derivat redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för 
transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom avseende de 
som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via 
resultatet, vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. 
Ett finansiellt instrument klassificeras vid första redovisningen bland annat 
utifrån i vilket syfte instrumentet förvärvades. Klassificeringen avgör hur 
det finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom 
beskrivs nedan.

Derivatinstrument redovisas initialt till verkligt värde innebärande att 
transaktionskostnader belastar periodens resultat. Efter den initiala redo-
visningen redovisas derivatinstrument som huvudregel löpande till verkligt 
värde med värdeförändringar redovisade över resultatet.

Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgo-
dohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida 
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre 
månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet: Finansiella 
instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i resultatet. Till denna kategori hör derivatinstru-
ment med positivt verkligt värde. Norrporten tillämpar inte möjligheten att 
värdera andra finansiella tillgångar i denna kategori. 

Lånefordringar och kundfordringar: Kategorin lånefordringar och 
kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har 
fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en 
aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Hyresfordringar och andra fordringar redovisas till det belopp som beräknas 
inflyta, dvs. efter avdrag för osäkra fordringar.

Investeringar som hålles till förfall: Investeringar som hålles till förfall  
är finansiella tillgångar som omfattar räntebärande värdepapper med fasta 
eller fastställbara betalningar och fastställd löptid som koncernen har en  
uttrycklig avsikt och förmåga att inneha till förfall. Tillgångar i denna  
kategori värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar som kan säljas: I kategorin finansiella tillgångar som 
kan säljas ingår finansiella tillgångar som inte klassificerats i någon annan 
kategori eller finansiella tillgångar som företaget initialt valt att klassificera 
i denna kategori. Tillgångar i denna kategori värderas löpande till verkligt 
värde med periodens värdeförändringar redovisade i övrigt totalresultat 
och de ackumulerade värdeförändringarna i en särskild komponent av eget 
kapital, dock inte sådana värdeförändringar som beror på nedskrivningar, ej 
heller ränta på fordringsinstrument och utdelningsintäkter samt valutakurs-
differenser på monetära poster vilka redovisas i årets resultat. Vid avyttring 
av tillgången redovisas ackumulerad vinst/förlust, som tidigare redovisats  
i övrigt totalresultat, i årets resultat. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet: Finansiella 
instrument i denna kategori värderas löpande till verkligt värde med  

värdeförändringar redovisade i resultatet. Till denna kategori hör derivat-
instrument med negativt verkligt värde. Norrporten tillämpar inte möjlig-
heten att värdera andra finansiella skulder i denna kategori.

Andra finansiella skulder: Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. 
leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet 
anskaffningsvärde. 

Finansiella garantier: Koncernens finansiella garantiavtal innebär att 
koncernen har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument 
för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte 
fullgör betalning vid förfall enligt de ursprungliga eller ändrade avtalsvillkoren.

Finansiella garantiavtal redovisas initialt till verkligt värde, dvs. i normal-
fallet det belopp som utställaren erhållit i ersättning för den utställda 
garantin. Vid den efterföljande värderingen redovisas skulden för den 
finansiella garantin till det högre av de belopp som redovisas enligt IAS 37, 
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar och det belopp 
som ursprungligen redovisades efter avdrag, i tillämpliga fall, för ackumule-
rade periodiseringar, som redovisats i enlighet med IAS 18, Intäkter.

Derivat och säkringsredovisning: Norrporten säkringsredovisar endast 
valutarisk i nettoinvesteringar i utländska dotterföretag. 

För att uppfylla kraven på säkringsredovisning enligt IAS 39 krävs att det 
finns en entydig koppling till den säkrade posten. Vidare krävs att säkringen 
effektivt skyddar den säkrade posten, att säkringsdokumentation upprättats 
och att effektiviteten kan mätas. Vinster och förluster avseende säkringar 
redovisas i resultat vid samma tidpunkt som vinster och förluster redovisas 
för de poster som säkrats.

Investeringar i utländska dotterbolag (nettotillgångar inklusive goodwill) 
säkras genom användning av valutalån eller valutaderivat som säkrings-
instrument. Periodens valutakursdifferenser på valutalån respektive 
verkligtvärdeförändring på valutaderivat instrument efter avdrag för 
skatteeffekter, redovisas mot omräkningsdifferenser från nettoinvesteringar 
i verksamheter i annan valuta än SEK. I den mån säkringen är effektiv 
redovisas ackumulerade valutakursdifferenser respektive verkligtvärdeför-
ändringar i en särskild komponent av eget kapital (omräkningsreserven). 
Härigenom neutraliseras delvis de omräkningsdifferenser som uppkommer 
från utlandsverksamheter. Omräkningsdifferenser från interna lån som 
utgör s k utvidgad investering utgör en del av den säkringsbara valutarisken 
i utlandsverksamheter.

13. Goodwill
Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade 
nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas 
minst årligen för nedskrivningsbehov.
 
14. Nedskrivningar
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje balansdag för att 
avgöra om det finns indikation på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas 
avseende nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar, goodwill och 
andelar i dotter- och intresseföretag. Finansiella tillgångar nedskrivnings-
prövas enligt IAS 39. 

14.1 Nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar  
samt andelar i intresseföretag 
Om indikation på nedskrivningsbehov finns beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde enligt nedan. För goodwill beräknas återvinningsvärdet 
dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende 
kassaflöden till en enskild tillgång, och dess verkliga värde minus försälj-
ningskostnader inte kan användas, grupperas tillgångarna vid prövning av 
nedskrivningsbehov till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen 
oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet.
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En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning redovisas  
som kostnad i resultatet. Då nedskrivningsbehov identifierats för en 
kassa genererande enhet fördelas nedskrivningsbeloppet i första hand till 
goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar 
som ingår i enheten.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljnings-
kostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras 
framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta 
och den risk som är förknippad med den specifika tillgången.

14.2 Nedskrivning av finansiella tillgångar
Vid varje rapporttillfälle utvärderar koncernen om det finns objektiva bevis 
på att en finansiell tillgång eller grupp av tillgångar är i behov av nedskriv-
ning. Objektiva bevis utgörs dels av observerbara förhållanden som inträffat 
och som har en negativ inverkan på möjligheten att återvinna anskaffnings-
värdet, dels av betydande eller utdragen minskning av det verkliga värdet 
för en investering i en finansiell placering klassificerad som en finansiell 
tillgång som kan säljas. 

Företaget klassificerar hyresfordringar och andra fordringar som osäkra 
när dessa har förfallit till betalning med 60 dagar. Fordringarnas ned-
skrivningsbehov fastställs utifrån historiska erfarenheter av kundförluster 
på liknande fordringar. Fordringar med nedskrivningsbehov redovisas till 
nuvärdet av förväntade framtida kassaflödena. Fordringar med kort löptid 
diskonteras dock inte. 

Egetkapitalinstrument som klassificerats som en finansiell tillgång som 
kan säljas, anses ha ett nedskrivningsbehov och skrivs ner om det verkliga 
värdet understiger anskaffningsvärdet med ett betydande belopp, eller 
när värdenedgången varit utdragen. Företaget betraktar en värdenedgång 
större än 20 procent som betydande, och en period om minst nio månader 
som utdragen. 

Vid nedskrivning av ett egetkapitalinstrument som är klassificerat som 
en finansiell tillgång som kan säljas omklassificeras tidigare redovisad 
ackumulerad vinst eller förlust i eget kapital via övrigt totalresultat till årets 
resultat. Beloppet på den ackumulerade förlust som omklassificeras från 
eget kapital via övrigt totalresultat till årets resultat utgörs av skillnaden 
mellan förvärvskostnaden och aktuellt verkligt värde, efter avdrag för 
eventuell nedskrivning på den finansiella tillgången som redan tidigare 
redovisats i årets resultat. Nedskrivningar på finansiella tillgångar som kan 
säljas redovisas i resultatet som finansiell kostnad.

14.3 Återföring av nedskrivningar
En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde rever-
seras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre 
föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund 
för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs 
dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens 
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som 
skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen 
nedskrivning gjorts.

Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde återförs om de tidigare skälen till nedskrivningar 
inte längre föreligger och att full betalning från kunden förväntas erhållas. 

Nedskrivningar av eget kapitalinstrument som är klassificerade som 
finansiella tillgångar som kan säljas, som tidigare redovisats i årets resultat 
återförs inte via årets resultat utan i övrigt totalresultat. Det nedskrivna 
värdet är det värde från vilket efterföljande omvärderingar görs, vilka 
redovisas i övrigt totalresultat. Nedskrivningar av räntebärande instrument, 
klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas, återförs över årets 

resultat om det verkliga värdet ökar och ökningen objektivt kan hänföras till 
en händelse som inträffade efter det att nedskrivningen gjordes.

15. Ersättningar till anställda
15.1 Avgiftsbestämda pensionsplaner
Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets 
förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala.  
I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som 
företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalav-
kastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den 
aktuariella risken att ersättningen blir lägre än förväntat och investerings-
risken, d v s att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga 
för att ge de förväntade ersättningarna. Företagets förpliktelser avseende 
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultatet 
i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget 
under en period.

15.2 Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernens redovisade nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda pen-
sionsplaner beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den 
framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning. Denna 
ersättning diskonteras till ett nuvärde och det verkliga värdet på eventuella 
förvaltningstillgångar dras av. Diskonteringsräntan utgörs av marknadsrän-
tan på förstklassiga företagsobligationer extrapolerade till en motsvarande 
löptid som pensionsförpliktelserna. För Sverige har bostadsobligationer 
jämställts med företagsobligationer. Beräkning av pensionsskulder utförs av 
kvalificerade aktuarier.

Räntekostnader/ränteintäkter netto på förmånsbestämda förpliktelser 
efter avdrag för därtill hänförliga förvaltningstillgångar eller ersättnings-
rätter redovisas i årets resultat under finansnettot. Räntenettot är baserat 
på den ränta som uppkommer vid diskontering av nettoförpliktelsen, d v s 
ränta på pensionsförpliktelse minus därtill hänförliga tillgångar. Omvär-
deringseffekter utgörs av aktuariella vinster och förluster, skillnad mellan 
faktisk avkastning på därtill hänförliga tillgångar och den summa som 
inkluderas i räntenettot samt eventuella ändringar från effekter av tillgångs-
begränsningar. Omvärderingseffekterna redovisas i övrigt totalresultat.

För pensionsåtaganden som motsvarar värdet av kapitalförsäkringar 
betalar koncernen avtalade premier och avkastningen på försäkringarna 
är sedan avgörande för förmånens värde för de anställda. Utbetalning sker 
vanligen från kapitalförsäkringen till arbetsgivaren som i sin tur betalar till 
förmånstagaren. I balansräkningen redovisas kapitalförsäkringen som till-
gång till verkligt värde och pensionsåtagandet som skuld till samma värde 
som kapitalförsäkringen med tillägg i förekommande fall för särskild löne-
skatt. Pensionsåtagandet innefattar särskild löneskatt i den mån avkastning 
från kapitalförsäkring utgår till den anställde utan avdrag för nämnda skatt.  
Pensionsåtaganden enligt ITP 2-planens som tryggas genom en försäkring 
hos Alecta är förmånsbestämda planer som omfattar flera arbetsgivare. 
Eftersom Alecta inte har möjlighet att tillhandahålla information om pen-
sionsförpliktelser och förvaltningstillgångar fördelade per i planen ingående 
bolag, redovisas åtagandet som en avgiftsbestämd plan. 

15.3 Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och 
redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning 
redovisas för den förväntade kostnaden för bonusbetalningar när koncernen 
har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betal-
ningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan 
beräknas tillförlitligt.
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16. Avsättningar
En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet 
om betalningstidpunkt eller beloppets storlek för att reglera avsättningen. 
En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en befintlig legal 
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det 
är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar görs med det belopp som är den bästa uppskattningen av 
det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen. 
En avsättning för förlustkontrakt redovisas när de förväntade fördelarna 
som koncernen väntas erhålla från ett kontrakt är lägre än de oundvikliga 
kostnaderna att uppfylla förpliktelserna enligt kontraktet.

17. Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 
Innebörden av att en anläggningstillgång, eller en avyttringsgrupp, klas-
sificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade värde kommer 
att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom använd-
ning. En tillgång eller avyttringsgrupp klassificeras som att den innehas 
för försäljning om den är tillgänglig för omedelbar försäljning i befintligt 
skick, och det är mycket sannolikt att försäljning kommer att ske. Dessa 
tillgångar eller avyttringsgrupper redovisas på egen rad som omsättnings-
tillgång respektive kortfristig skuld i balansräkningen. För avskrivningsbara 
tillgångar upphör avskrivningar efter omklassning till tillgång som innehas 
för försäljning.

Omedelbart före klassificering som innehav för försäljning, bestäms det 
redovisade värdet av tillgångarna och alla tillgångar och skulder i en avytt-
ringsgrupp i enlighet med tillämpliga standarder. Vid första klassificering 
som innehav för försäljning, redovisas anläggningstillgångar och avyttrings-
grupper till det lägsta av redovisat värde och verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader. Vissa tillgångar, enskilt eller ingående i en avytt-
ringsgrupp, är undantagna från ovan beskrivna värderingsregler, nämligen 
förvaltningsfastigheter, finansiella tillgångar uppskjutna skattefordringar.

18. Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 
härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av 
en eller flera osäkra framtida händelser utom koncernens kontroll eller när 
det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på 
grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
eller inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

19. Moderföretagets redovisningsprinciper
19.1 Ändrade redovisningsprinciper
Moderföretaget har tidigare tillämpat årsredovisningslagen (1995:1554). 
Eftersom Norrporten tillämpar IFRS i sin koncernredovisning från och 
med 2014 måste moderföretaget, enligt BFNAR 2012:3 Tillämpning av 
rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering, tillämpa RFR 2 
Redovisning för juridiska personer, en rekommendation utgiven av Rådet 
för finansiell rapportering. 

RFR 2 innebär att moderföretaget i årsredovisningen för den juridiska 
personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt 
detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och 
med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekom-
mendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 
Införandet av RFR 2 hos moderföretaget har inneburit vissa ändrade redo-
visningsprinciper vilka har införts retroaktivt med omräkning av jämförelse-
året 2013. De förändrade redovisningsprinciperna avser:

 » Presentation av nya räkningar för Rapport över totalresultat samt  
Rapport över förändringar i eget kapital  

 » Redovisning av valutakursdifferenser på fordringar som utgör en del av 
nettoinvestering i utländskt dotterföretag varvav fordran löpande omräk-
nas till balansdagens kurs och ackumulerade omräkningsdifferenser efter 
skatt redovisas som omräkningsreserv i eget kapital 

 » Utökade upplysningskrav i not 25.

Skillnaderna mellan koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper 
framgår nedan. 

19.2 Klassificering och uppställningsformer
Resultaträkning och balansräkning är för moderföretaget uppställda enligt 
årsredovisningslagens scheman, medan rapporten över förändringar i eget 
kapital baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter. De skillnader 
mot koncernens rapporter som gör sig gällande i moderföretagets resultat- 
och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och 
kostnader samt eget kapital.

19.3 Dotterföretag och intresseföretag 
Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderföretaget 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Detta innebär att transaktionsutgifter 
inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag och intresse-
företag. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga  
till dotterföretag direkt i resultatet när dessa uppkommer.

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpe-
skillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/
fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen 
redovisas villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar 
över resultatet.

19.4 Finansiella instrument och säkringsredovisning
I moderföretaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaff-
ningsvärde minus eventuell nedskrivning och finansiella omsättningstill-
gångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande 
instrument justeras för den periodiserade skillnaden mellan vad som 
ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och det 
belopp som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).

19.5 Finansiella garantier
Moderföretagets finansiella garantiavtal består i huvudsak endast av 
borgensförbindelser till förmån för dotterföretag, joint ventures och 
intresseföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande 
att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne 
ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid 
förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal 
tillämpar moderföretaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten 
lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella 
garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag, intresseföretag och joint 
ventures. Moderföretaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i 
balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt 
erfordras för att reglera åtagandet.

19.6 Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget 
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har 
fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina 
finansiella rapporter. 

19.7 Skatter
I moderföretaget redovisas i balansräkningen obeskattade reserver utan 
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uppdelning på eget kapital och uppskjuten skatteskuld, till skillnad från 
koncernredovisningen. I resultaträkningen görs i moderföretaget på 
motsvarande sätt ingen fördelning av del av bokslutsdispositioner till 
uppskjuten skattekostnad.

19.8 Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition hos både hos givare  
och mottagare, oavsett om koncernbidraget är lämnat eller erhållet. 

19.9 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning  
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksam-
heter särredovisas inte i moderföretagets resultat- och balansräkningen då 
moderföretaget följer årsredovisningslagens uppställningsform

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Bedömningar och uppskattningar
För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisnings-
sed krävs att det görs bedömningar och antaganden som påverkar i 
bokslutet redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig 
information. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska 
erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande 
omständigheter. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet  
och jämförs med faktiskt utfall. Faktiska utfall kan skilja sig från gjorda 
bedömningar och antaganden.

Förvaltningsfastigheter 
För viktiga antaganden och bedömningar i samband med värdering av 
förvaltningsfastigheter, se not 11. Koncernen redovisar sina fastigheter till 
verkligt värde, vilket innebär att värdeförändringar redovisas i resultatet. 

Resultatet kan därför påverkas väsentligt. Värdet på fastigheterna påverkas 
av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika såsom uthyrningsgrad, 
hyresnivå och driftskostnader, dels av externa faktorer såsom räntenivå 
samt utbud och efterfrågan. Norrporten värderar samtliga fastigheter varje 
kvartal. Vid årsskiftet har hela fastighetsbeståndet värderats externt.  
De värderingsinstitut som anlitats är NAI Svefa, DTZ och CBRE.

Klassificering förvärv 
När ett bolag förvärvas utgör det antingen ett förvärv av rörelse eller ett 
förvärv av tillgång, vilket måste bedömas individuellt vid varje tillfälle.  
Ett förvärv av tillgångar föreligger om förvärvet avser fastigheter med  
eller utan hyreskontrakt men inte innefattar organisation och de processer  
som krävs för att bedriva förvaltningsverksamhet. Övriga förvärv är  
rörelseförvärv.

Not 3. Händelser efter balansdagen

I mars 2015 avyttrades verksamheten i Hamburg. Norrporten har under 
mars 2015 tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med PEAB i enlighet med 
tidigare kommunicerad avsiktsförklaring. Denna affär innehåller cirka  
19 000 kvadratmeter i direkt anslutning till Norrportens befintliga bestånd  
i Östersund. Affären inkluderar även cirka 10 000 kvadratmeter byggrätter  
i området. Tillträdet är planerat till den 1 september 2015.
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Hyresintäkter avser intäkter från avtal om uthyrning av kontors- och butikslokaler, bostäder samt övriga utrymmen tillhörande förvaltningsfastigheterna.
Hyreskontrakt avseende kontor och butiker upprättas initialt normalt på en hyrestid som omfattar fem år. Längre avtal förekommer främst där mer  

betydande investeringar sker utifrån specifika hyresgästers önskemål. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden i portföljen kan beräknas till  
5,1 år (5,3). Kontrakten för kommersiella lokaler har normalt indexklausuler.

Tabellen nedan visar hyresintäkterna beräknade utifrån aktuella hyreskontrakt.

Not 4. Intäkternas fördelning – operationella leasingavtal

2014 2013
Koncernen
Intäkter per väsentligt intäktsslag
Hyresintäkter 1 855 1 859
Lösen av hyresavtal   5 2

1 860 1 861

Förfallostruktur kontrakterad hyra                            2014-12-31                                                      2013-12-31
 Årshyra % av total Årshyra % av total

Kontor och butiker
2014 194 10,5
2015 218 11,0 205 11,1
2016 271 13,6 277 15,0
2017 315 15,8 259 14,0
2018 246 12,4  
2018 och senare 855 46,2
2019 och senare 866 43,5   

1 916 96,3 1 790 96,7
Bostäder, garage 74 3,7 61 3,3

1 990 100,0 1 851 100,0

Förfallostrukturen ovan avser årshyror för kontor och butiker. Hyresintäkter för kontor motsvarade 2014 ca 84,0 procent (83,5) av totala hyresvärdet.
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Koncernen
Norrportenkoncernens verksamhet är organiserad i tolv lokala geografiska marknadsområden. Varje marknadsområde har eget ansvar för uthyrning, 
kundservice, drift och resultat. Koncernledningen följer upp resultat ned till driftnetto, fördelat på marknadsområden, inom segmenten Regionstäder nord, 
Regionstäder syd samt Storstadsregioner. Övriga resultat- och balansposter fördelas inte per marknadsområde utan redovisas som koncerngemensamma 
poster. Segmentsredovisning sker med tillämpning av samma värderings- och klassificeringsprinciper som i koncernredovisningen.

Not 5. Rörelsesegment

Resultat och nyckeltal per segment Intäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Investeringar 1)

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Segment
Regionstäder nord 715 687 -262 -240 453 447 548 489
Regionstäder syd 617 612 -184 -182 433 430 71 213
Storstadsregioner 528 562 -179 -177 349 385 146 213
Total segment 1 860 1 861 -625 -599 1 235 1 262 765 915
Centrala administrations-  
och marknadsföringskostnader -81 -83
Finansnetto     -549 -187   
Förvaltningsresultat 605 992
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 450 -238
Värdeförändringar derivat     -169 122   
Resultat före skatt 886 876
Skatt     -206 -193   
Årets resultat 680 683

1) I investeringar ingår investeringar i befintliga förvaltningsfastigheter och förvärv av fastigheter.

Regionstäder nord avser Luleå, Umeå, Östersund, Sundsvall och Gävle.
Regionstäder syd avser Örebro, Jönköping, Växjö och Helsingborg.
Storstadsregioner avser Stockholm, Köpenhamn och Hamburg.

Förvaltningsfastigheter, verkligt värde

2014  
Ingående 

balans
Valuta-

omräkning

Investeringar  
i egna  

fastigheter
Förvärv av 
fastigheter Avyttringar

Verkligt- 
värde- 

förändring
Utgående 

balans
Regionstäder nord 8 156 0 295 253 0 139 8 843
Regionstäder syd 7 659 0 71 0 0 153 7 883
Storstadsregioner  8 778 321 146 0 0 158 9 403

24 593 321 512 253 0 450 26 129
2013         
Regionstäder nord 7 938 0 489 0 0 -271 8 156
Regionstäder syd 7 587 0 213 0 0 -141 7 659
Storstadsregioner  8 320 180 213 -101 0 166 8 778

23 845 180 915 -101 0 -246 24 593

Information kring värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter se not 11.

Poster i balansräkning 2014-12-31 2013-12-31

Segment
Förvaltningsfastigheter
Regionstäder nord 8 843 8 156
Regionstäder syd  7 883 7 659
Storstadsregioner  9 403 8 778
Total segment 26 129 24 593
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2014 2013
Intäkter per land *)

Sverige 1 561 1 525
Danmark 231 274
Tyskland   68 62

1 860 1 861
*) Baserat på i vilket land fastigheten är belägen.

Förvaltningsfastigheter till verkligt värde fördelade per land
Sverige 20 821 19 705
Danmark 4 036 3 712
Tyskland   1 272 1 176

26 129 24 593

2014-12-31 2013-12-31
Redovisning av könsfördelning i företagsledningar Andel kvinnor Andel kvinnor

Koncernen
Styrelsen 43 % 50 %
Övriga ledande befattningshavare 43 % 29 %

Medelantalet anställda 2014
Varav  

män 2013
Varav  

män

Dotterföretag   
Sverige 99 66 % 90 69 %
Danmark 8 75 % 7 86 %
Totalt i dotterföretag 107 67 % 97 70 %

Koncernen totalt 107 67 % 97 70 %

Not 6. Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar 
 samt arvoden till revisorer



68 | norrporten årsredovisning 2014

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader                     2014                         2013

Dotter- 
företag

1) 2)

Koncernen
Dotter- 
företag

1) 2)

Koncernen
Styrelse och verkställande direktör
Löner och ersättningar -14 -14 -16 -16
Sociala kostnader -8 -8 -9 -9
(varav pensionskostnad) (-3) (-3) (-5) (-5)

-22 -22 -25 -25
Övriga anställda
Löner och ersättningar -55 -55 -48 -48
Sociala kostnader -26 -26 -25 -25
(varav pensionskostnad) (-8) (-8) (-7) (-7)

-81 -81 -73 -73
Totalt
Löner och ersättningar -69 -69 -64 -64
Sociala kostnader -34 -34 -34 -34
(varav pensionskostnad) 2) (-11) (-11) (-12) (-12)

-103 -103 -98 -98

1) Moderföretaget har ingen anställd personal.
2) I gruppen styrelse och vd ovan ingår 6 (6) andra ledande befattningshavare förutom styrelse och vd.

Ledande befattningshavares ersättningar

Koncernen 2014 2013  2014 2013 2014  2013 2014 2013

Tkr
Grundlön, 

arvode
Grundlön, 

arvode
Rörlig 

ersättning
Rörlig 

ersättning
Övriga 

förmåner
Övriga 

förmåner
Pensions- 

kostnad
Pensions- 

kostnad

Styrelsens ordförande -0,5 -0,5 -0,2 0 0 0 0 0
Styrelseledamöter,  
4 personer (4) -0,7 -0,7 0 0 0 0 0 0
Verkställande direktör 3) -4,0 -6,7 0 0 -0,1 -0,3 -1,2 -2,7
Vice verkställande direktör -1,8 -1,8 0 0 -0,1 -0,1 -0,7 -0,7
Andra ledande befattningshavare,  
5 personer (5) -6,7 -6,0 0 0 -0,1 -0,1 -1,3 -1,1
Summa -13,7 -15,7 -0,2 0 -0,3 -0,5 -3,2 -4,5

3) I beloppet för 2013 ingår ersättningar till tidigare vd.

Koncernen 2014 2013  2014 2013 2014  2013 2014 2013

Tkr
Finansiella 
instrument

Finansiella 
instrument

Övrig 
ersättning

Övrig 
ersättning

Summa 
ersättning

Summa 
ersättning

Pensions- 
förpliktelse

Pensions- 
förpliktelse

Styrelsens ordförande 0 0 0 0 -0,7 -0,5 0 0
Styrelseledamöter,  
4 personer (4) 0 0 0 0 -0,7 -0,7 0 0
Verkställande direktör 0 0 0 0 -6,5 -10,4 0 0
Vice verkställande direktör 0 0 0 0 -2,8 -2,8 0 0
Andra ledande befattningshavare,  
5 personer (5) 0 0 0 0 -8,4 -7,4 0 0
Summa 0 0 0 0 -19,1 -21,8 0 0
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Styrelseledamöternas arvoden bestäms av ägarna på årsstämman. Till 
styrelsens ordförande, Bo Magnusson, utgår styrelsearvode med 0,5 Mkr. 
Till vice ordförande, Ulrika Dellby, utgår arvode med 0,3 Mkr. Till styrelse-
ledamöter som är anställda av AP-fonderna, Eva Halvarsson, Mats Lindahl 
och Torbjörn Olsson, utgår inget arvode. Till övriga styrelseledamöter, Sven 
Björkman, Cecilia Fasth, Louise Richnau och Eva Nygren, utgår arvode med 
0,2 Mkr per person. Samtliga ovan angivna arvoden gäller för uppdrag som 
sträcker sig under hela perioden mellan två årsstämmor. Eva Nygren valdes 
vid årsstämman den 22 april 2014 att ersätta avgående Cecilia Fasth. Louise 
Richnaus utträde ur styrelsen registrerades den 23 september 2014.

Ersättning och förmåner till verkställande direktören bestäms av  
styrelsen. Till Jörgen Lundgren har för 2014 utgått fast lön om totalt 4,0 Mkr 
(3,7). Till tidigare verkställande direktören Anders Wiklander har för 2014 
utgått fast lön om totalt 0 Mkr (3,0). Förutom den fasta lönen utbetalades, 
till nuvarande vd, under 2013 ersättning för tidigare sparad semester  
på totalt 0,3 Mkr. Pensionen är premiebestämd utan andra förpliktelser  
för bolaget än att under anställningstiden erlägga en årlig premie om  
30 procent av lönen. Pensionsåldern är 65 år. Uppsägningstiden är sex 

månader både från bolagets och vds sida. Om bolaget säger upp vd utgår 
som avgångsvederlag i 18 månader motsvarande månadslön som reduceras 
om ny anställning erhålls under perioden.

Ersättning och förmåner till vice verkställande direktören och övriga 
ledande befattningshavare bestäms av styrelsen. Pensionsförmån till  
vice vd är förmånsbestämd med pensionsålder 65 år och övriga ledande 
befattningshavare anställda i Fastighetsaktiebolaget Norrporten omfattas  
av ITP-planen. För ledande befattningshavare anställd i Norrporten 2 i 
København ApS är pensionsförmånen premiebestämd utan andra förpliktelser 
för bolaget än att under anställningstiden erlägga en årlig premie om  
10 procent av lönen.

För vice vd är uppsägningstiden tre månader och från bolagets sida 24 
månader. Uppsägningstiden för affärsområdeschef är sex månader och från 
bolagets sida tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida har affärs-
områdeschef rätt till ett avgångsvederlag motsvarande tolv månadslöner. 
För övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid 
om sex månader.

Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2014 2013

Koncernen
EY
Revisionsuppdrag -1,8 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget  -0,1 0
Skatterådgivning  -0,8 0
Andra uppdrag -0,8 0

KPMG
Revisionsuppdrag 0 -2,0
Andra uppdrag 0 -2,6

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,  
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser  
vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 7. Rörelsens kostnader

Not 8. Operationell leasing

Koncernen 2014 2013
Fastighetskostnader
Energi, värme och vatten -145 -151
Övriga driftskostnader   -146 -148
Fastighetsadministration -118 -112
Underhåll och hyresgästanpassningar -89 -63
Fastighetsskatt   -127 -125

-625 -599

Kommentar
Centrala administrations- och marknadsföringskostnader avser främst kostnader för koncernens centrala funktioner för ledning, marknadsföring, ekonomi, 
finansiering, personal, juridik och informationsteknologi. 

Avseende kostnader för operationell leasing av tillgångar där företaget är leasetagare se not 8.

Moderföretaget 2014 2013
Administrationskostnader
Försäkringskostnader   -0,2 -0,2

-0,2 -0,2

Leasingavtal där företaget är leasetagare 2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år -8 -9
Mellan ett och fem år   -2 -10

-10 -19

2014 2013
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter -9 -10

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.



 norrporten årsredovisning 2014 | 71

noter | FINANSIELLA RAPPORTER

Not 9. Finansnetto

Koncernen
I tabellen nedan presenteras ränteintäkter och räntekostnader samt värdeförändringar per värderingskategori i IAS 39.

Finansiella intäkter  Finansiella kostnader Värdeförändring derivat

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Finansiella skulder värderade till  
upplupet anskaffningsvärde
- Räntekostnader 0 0 -250 -288 0 0
- Övriga finansiella kostnader 0 0 -13 -9 0 0
Lånefordringar och kundfordringar
- Ränteintäkter 3 2 0 0 0 0
Finansiella tillgångar och finansiella skulder  
värderade till verkligt värde via resultatet 2)

- Räntederivat 0 0 -95 -69 -178 129
- Valutaterminer 0 0 -4 0 6 -4
- Realiserade resultat  statsterminer 0 170 -194 0 0 0
- Elderivat 0 0 -3 0 3 -3
Netto valutakursvinster/-förluster 9 7 -2 0 0 0
Totalt 12 179 -561 -366 -169 122

1) Även koncernens kund- och hyresfordringar tillhör kategorin "Låne- och kundfordringar" i IAS 39. Eventuella nedskrivningar av sådana fordringar  
redovisas dock på raden Fastighetskostnader i resultaträkningen.

2) Samtliga instrument i denna kategori utgörs av derivat och dessa tillhör underkategorin "innehas för handel" i IAS 39 eftersom företaget valt att inte  
tillämpa säkringsredovisning annat än för säkringar av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Derivaten innehas i syfte att ekonomiskt säkra finansiella 
risker som koncernen är exponerad för, se vidare not 15.

Moderföretaget

Räntekostnader och liknande resultatposter 2014 2013

Räntekostnader, övriga -0,1 -0,1
-0,1 -0,1
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Koncernen 2014 2013

Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)
Årets skattekostnad, aktuell skatt -20 -11

-20 -11
Uppskjuten skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende förvaltningsfastigheter -223 -42
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 3 -35
Uppskjuten skatt avseende värdeförändringar derivat 37 -95
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver -6 -6
Uppskjuten skatt avseende övriga temporära skillnader 3 -4
 -186 -182
Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -206 -193

Avstämning av effektiv skatt                                          2014                                                 2013
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 886 876

Skatt enligt gällande skattesats 22,0 % -195 22,0 % -193
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag 0,5 % -4 -0,1 % 1
Andra icke skattepliktiga intäkter/icke avdragsgilla kostnader 0,1 % -1 0,1 % -1
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande  
aktivering av uppskjuten skatt 0,0 % 0 1,1 % -10
Effekt av ändrade skattesatser 0,0 % 0 -0,8 % 7
Övrigt 0,7 % -6 -0,3 % 3
Redovisad effektiv skatt 23,3 % -206 22,0 % -193

Not 10. Aktuell och uppskjuten skatt

Moderföretaget 2014 2013

Aktuell skattekostnad (-) / skatteintäkt (+)
Årets skatteintäkt 0,1 0,1
Totalt redovisad skattekostnad i moderföretaget 0,1 0,1

Avstämning av effektiv skatt                                          2014                                                 2013
Procent Belopp Procent Belopp

Moderföretaget
Resultat före skatt -0,3 -0,3

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0 % 0,1 22,0 % 0,1
Redovisad effektiv skatt 22,0 % 0,1 22,0 % 0,1
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Not 11. Förvaltningsfastigheter

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 2014 2013

Realiserade värdeförändringar 0 8
Orealiserade värdeförändringar   450 -246

450 -238

Koncernen
Förvaltningsfastigheter redovisas enligt verkligtvärdemetoden i koncernen.

Förändring av verkligt värde för förvaltningsfastigheter 2014 2013

Ingående balans 24 593 23 845
Anskaffningsvärde förvaltningsfastigheter
 Tillgångsförvärv 253 6
Slutreglering av förvärv 0 -101
Investeringar i befintliga fastigheter
 Ny- och tillbyggnader 115 377
 Övriga investeringar 397 532
Värdeförändringar redovisade i resultatet, orealiserade 450 -246
Valutakursdifferenser 321 180
Utgående balans 26 129 24 593

Skattemässigt restvärde 17 461 16 862

Analys av förändring av verkligt värde för förvaltningsfastigheter per segment återfinns i not 5.

Värdeförändring hänförlig till tillgångar som fanns kvar vid årets slut 450 -238
Lånekostnader aktiveras. Under perioden aktiverade lånekostnader ingår i investeringar ovan och uppgick till 0 0
Därvid tillämpades följande räntesatser 0,0 % 0,0 %
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Väsentliga åtaganden  2014-12-31  

Vid årets utgång pågick följande väsentliga investeringar: Färdigställande
Investering

totalt Återstår

Lejonet 11, Luleå 2015-Q1 98 6
Måsen 14, Sundsvall 2015-Q1 56 1
Nytorget 2, Umeå 2016-Q2 49 34
Norrevold kvarter, Köpenhamn 2015-Q1 45 0
Läraren 1, Umeå 2016-Q1 42 21
Tullpaviljongen 1, Sundsvall 2015-Q1 33 0
Hovrätten 2, Sundsvall 2015-Q1 27 2

350 64

2014-12-31 2013-12-31

Sammanlagda avdrag erhållna vid tillgångsförvärv 163 154

Verkligt värde
Koncernen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Nedan 
lämnas information om verkligt värde. Verkligt värde definieras som det pris 
som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång 
eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 
mellan marknadsaktörer, en form av marknadsvärde.

Värderingsprocess
Vid varje hel- och halvårsskifte värderas samtliga koncernens fastigheter 
av externa, oberoende, fastighetsvärderare med relevanta, professionella, 
kvalifikationer, och med erfarenhet av aktuell geografisk marknad samt 
kategori av fastigheter som värderas. Vid övriga kvartalsslut görs en revide-
ring av tidigare värdering.

Per 2013-12-31 och under 2014 har värderingar utförts av CBRE, DTZ 
och NAI Svefa. De externa värderarna besiktigar varje fastighet minst vart 
tredje år.

Fastigheterna värderas enligt principerna i IPD Svenskt Fastighetsindex 
värderingshandledning.

Värderingsteknik
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning  
på öppna marknaden. Marknadsvärdesbedömningen sker genom en 
kombination av två metoder; ortsprismetoden och avkastningsmetoden. En 
samman fattande bedömning av de båda resultaten ger marknadsvärdet.

Den avkastningsbaserade metoden är baserad på nuvärdesberäkning 
av framtida kassaflöden i form av driftnetton under 10 år, som successivt 
marknadsanpassats, samt nuvärdet av bedömt restvärde år 10. Restvärdet 

har bedömts genom en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknads-
mässigt driftnetto år 11. 

Evighetskapitaliseringen sker med ett direktavkastningskrav. Direktav-
kastningskravet för restvärdebedömning har härletts från den aktuella 
transaktionsmarknaden för jämförbara fastigheter, såväl direkta 
som indirekta (fastigheter sålda i bolag) transaktioner har beaktats. 

Diskonteringsräntan som använts för nuvärdeberäkning av framtida 
kassa flöden består av direktavkastningskravet med tillägg för antagen 
tillväxt i kassaflödena under prognosperioden.

IFRS kategoriserar indata för värdering till verkligt värde i tre nivåer. 
Hierarkin för verkligt värde ger högst prioritet åt noterade priser på aktiva 
marknader för identiska tillgångar, Nivå 1, och lägst prioritet åt icke 
observerbara indata, Nivå 3). Indata Nivå 2 är andra indata, vilka är direkt 
eller indirekt observerbara, än de noterade priser som ingår i Nivå 1. Icke 
observerbara indata ska återspegla de antaganden som marknadsaktörerna 
skulle använda för att prissätta tillgången. Värderingarna av företagets fast-
igheter har skett med indata hänförlig till nivå 3, då ej observerbara indata 
som använts i värderingarna har en väsentlig påverkan på bedömda värden. 

Indata: Hyresinbetalningarna beräknas utifrån befintliga lokalhyreskon-
trakt fram till avtalstidens slut. Lokalhyreskontrakt med en utgående hyra 
som bedöms vara marknadsmässig antas förlängas med oförändrade
villkor efter utgången av innevarande kontraktsperiod, medan övriga 
lokalhyror justeras till en marknadsmässig hyresnivå. Kassaflödet för drifts-, 
underhålls- och administrationskostnader baseras på historiska kostnader 
och på erfarenheter av jämförbara objekt. Investeringar beräknas utifrån det 
investeringsbehov som bedöms föreligga. 
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Not 11. Förvaltningsfastigheter, forts.

Förvärv av fastigheter via bolagsförvärv
När förvaltningsfastigheter förvärvas genom förvärv av bolag och det föreligger skillnader mellan verkligt värde på fastigheterna och deras skattemässiga 
värden kan detta leda till att köpeskilling för bolag reduceras. Koncernen tillämpar principen att sådana avdrag dagen efter förvärvet redovisas som föränd-
ring av verkligt värde för förvaltningsfastigheter (day-one gain). Ackumulerade reduktioner av köpeskillingar från s.k. tillgångsförvärv framgår nedan:
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2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Verkligt värde för förvaltningsfastigheter enligt externa värderingar 26 129 24 656 0
Intern värdering 0 0 24 513
Justeringar:
Hänsyn till övertaget färdigställande ansvar 0 -63 0
För att uppnå bättre jämförbarhet med värderingsteknik tillämpad från 2013 0 0 -668
Verkligt värde förvaltningsfastigheter enligt balansräkningen 26 129 24 593 23 845

I verkligt värde för förvaltningsfastigheter ingår byggrätter. Dessa värderas 
främst genom tillämpning av ortsprismetoden, vilket innebär att bedöm-
ningen av värdet sker utifrån jämförelser av priser för likartade byggrätter. 

Verkligt värde för ny- och tillbyggnadsprojekt bestäms utifrån det lägsta 
av verkligt värde för byggrätten (marken) med eventuell befintlig byggnad 
vid värdetidpunkten, med tillägg av nedlagda kostnader, och verkligt värde 
för fastigheten i färdigt skick med avdrag för kvarstående kostnader för att 
färdigställa projektet. Verkligt värde för färdigställt projekt beräknas med 
samma värderingsteknik som för färdigställda fastigheter.

Värderingsteknik tillämpad i balansräkningen  
vid övergång till IFRS per 2013-01-01
Det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter i öppningsbalansräkningen 
per 1 januari 2013 för övergång till IFRS/RFR2 bygger huvudsakligen på en 
intern värdering gjord per 2012-12-31. Den därvid tillämpade värderings-
metoden var en direktavkastningsmetod. Evighetskapitalisering skedde 
utifrån ett bedömt marknadsmässigt driftnetto. Detta driftnetto dividerades 
med ett marknadsmässigt direktavkastningskrav. Direktavkastningskravet 

härleddes från den aktuella transaktionsmarknaden för jämförbara fastigheter 
och såväl direkta som indirekta (fastigheter sålda i bolag) transaktioner 
beaktades vid denna bedömning. I de fall det förelåg skillnader mellan 
faktiska driftnetton och marknadsmässiga driftnetton skedde en justering 
av det framräknade värdet. Justeringen skedde på ett sådant sätt att  
korrektion gjordes för avvikelser mellan marknadsmässiga förhållanden  
och faktiska förhållanden vid värdetidpunkten. Korrektionen skedde genom 
en nuvärdesberäkning av driftnetton under anpassningsperioden när detta 
bedömdes nödvändigt.

Värderingen per 2012-12-31 har för att skapa öppningsbalansen korri-
gerats för konstaterade större skillnader jämfört med den värderingsteknik 
som tillämpats sedan 2013-12-31. Korrigeringen innebar en nedjustering 
av värdena med 668 Mkr.

Värdebedömningen av förvaltningsfastigheter per 2012-12-31 ovan 
kategoriserades som tillhörande nivå 3 i verkligtvärdehierarkin, då ej obser-
verbara indata som användes i värderingen hade en väsentlig påverkan 
på bedömt värde.

Värderingsantaganden, vägt genomsnitt Vägt genomsnitt
2014-12-31

Inflationsantagande  1,87 %
Kalkylränta för kassaflöde 7,46 %
Kalkylränta för restvärde 7,87 %
Direktavkastningskrav restvärde 5,88 %
Långsiktig vakansgrad 3,82 %
Drifts- och underhållskostnader år 1 313 kr/kvm
Investeringar år 1 178 kr/kvm
Marknadshyra (vid noll vakans) 1 571 kr/kvm
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Not 12. Maskiner och inventarier

2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 73 69
Nyanskaffningar   8 4

81 73
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -62 -57
Årets avskrivning   -5 -5
   -67 -62
Redovisat värde vid periodens slut   14 11
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Not 13. Andelar i koncernföretag

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början   5 188 5 188
Redovisat värde vid periodens slut 5 188 5 188

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 2014-12-31 2013-12-31

Dotterföretag / Org nr / Säte
Aktier/ 
andelar Andel i % i)

Redovisat 
värde

Redovisat 
värde

Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ), 556458-6138, Sundsvall 8 439 700 100,0 5 188 5 188
    Nattvikens Förvaltning AB, 556550-3389, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Helsingborg AB, 556550-7448, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Luleå AB, 556608-9347, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Umeå AB, 556608-9495, Sundsvall 1 000 100,0
        Fastighetsbolaget Bäckström & Strömberg KB, 994000-0343, Sundsvall 9 9,0
        HB Nävern Umeå, 916511-6717, Sundsvall 1,0
    Norrporten i Sundsvall AB, 556608-9487, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Gävle AB, 556608-9271, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Örebro AB, 556608-9297, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Jönköping AB, 556608-9313, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Växjö AB, 556608-9321, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten Sundsvallsfastigheter AB, 556077-9315, Sundsvall 20 000 100,0
        Norrporten Sundsvallsfastigheter KB, 969646-7696, Sundsvall 1 49,5
    Norrporten Sundsvallsfastigheter KB, 969646-7696, Sundsvall kompl 50,5
    Fastighetsbolaget Bäckström & Strömberg KB, 994000-0343, Sundsvall kompl 91,0
    HB Nävern Umeå, 916511-6717, Sundsvall 99,0
    Örebacka Förvaltnings AB, 556265-3104, Sundsvall 10 500 100,0
        Fastighets AB Örebacka, 556279-9931, Sundsvall 1 000 100,0
            KB Danmark 27, 969662-6481, Sundsvall kompl 99,0
        KB Danmark 27, 969662-6481, Sundsvall 1 1,0
        Örebacka Invest AB, 556631-1378, Sundsvall 1 000 100,0
    Fastighetsaktiebolaget Kolmätargränd, 556639-8425, Sundsvall 1 000 100,0
    Fastighets AB Jönköping Jordgubben 1, 556573-3952, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten Östermalm AB, 556623-9744, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten 2 Struktur AB, 556689-3771, Sundsvall 1 000 100,0
    Stadshuset i Sundsvall AB, 556717-8636, Sundsvall 180 91,0
    Norrporten 4 Struktur AB, 556718-6902, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten Sundsvall Badhuset 1 AB, 556764-9990, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten 2 i Växjö AB, 556758-2381, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten i Stockholm AB, 556700-1598, Sundsvall 1 000 100,0
    Fastighets AB Hagaporten 3, 556690-0352, Sundsvall 1 000 100,0
    Norrporten 1 i Östersund AB, 556851-7345, Sundsvall 500 100,0
    Norrporten 2 i København ApS, 28320167, Köpenhamn 12 500 100,0
    Norrporten 3 i København ApS, 28320280, Köpenhamn 10 000 100,0
    Norrporten 4 i København ApS, 30812360, Köpenhamn 11 250 100,0
    Norrporten 5 i København ApS, 31873290, Köpenhamn 16 250 100,0
    Norrporten 6 i København ApS, 33872003, Köpenhamn 800 100,0
    Norrporten Ørestad A/S, 21124494, Köpenhamn 10 000 100,0
    Norrporten Deutschland Holding GmbH, Hamburg HRB 102025, Hamburg 100,0
        Norrporten HAC GmbH, Hamburg HRB 103540, Hamburg 100,0
        Norrporten Sandtorpark GmbH, Hamburg HRB 102815, Hamburg 100,0
        Norrporten S-KAI GmbH, Hamburg HRB 95056, Hamburg 100,0
    Övriga dotterföretag, vilande eller av mindre betydelse 100,0   

5 188 5 188

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Kompl = komplementär.
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Not 14. Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 15. Finansiella instrument och finansiell riskhantering

Ägarandel 2014-12-31 2013-21-31 2014-12-31 2013-12-31

Aktier och andelar
Koncernen
På Stan Citybolaget i Sundsvall AB 12,0 % 12,0 % 0 0
Ekonomiforskningsstiftelsen i Sundsvall 6,8 % 6,8 % 0 0
Investa Företagskapital AB 5,0 % 5,0 % 3 5
Andelar i bostadsrättsföreningar   11 20

14 25

Koncernen
Finansiell riskhantering 
Hanteringen av finansiella risker inom koncernen är reglerad i den av 
styrelsen antagna finanspolicyn som utvärderas och uppdateras löpande. 
Finanspolicyn är koncernövergripande och ska följas av samtliga enheter 
inom koncernen. Alla externa finansiella transaktioner ska utföras eller sam-
ordnas av den centrala finansfunktionen som finns i Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten. Den övergipande målsättningen för finansverksamheten är att:

 » Identifiera och säkerställa en god hantering av de finansiella risker som 
uppstår i koncernen.

 » Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till lägsta möjliga kostnad 
inom ramen för beslutad risknivå. 

 » Säkerställa god betalningsberedskap för att vid var tid kunna möta 
koncernens betalningsförpliktelser.

 » Uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad risknivå och 
givna risklimiter. 

 » Säkerställa att finansverksamheten utförs med god intern kontroll. 

Syftet med den finansiella riskhanteringen är att hantera riskerna i de expo-
neringar som uppstår till följd av Norrportens verksamhet. Enligt finans-
policyn är det inte tillåtet att ingå spekulativa positioner i tradingsyfte. 
De primära riskerna som Norrporten är exponerad för är finansieringsrisk, 
ränterisk, valutarisk, elprisrisk samt kredit- och motpartsrisk. 

Koncernens nuvarande finanspolicy beslutades av styrelsen i december 
2013 och reviderades senast i december 2014. Under 2014 har den finan-
siella riskhanteringen anpassats till den uppdaterade finanspolicyn med 
beaktande av affärs- och marknadsmässiga aspekter. 

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, 
eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till, medel för refinansering av 
befintliga skulder, investeringar och löpande betalningar. För att säkerställa 
att Norrporten alltid kan upprätthålla sin kortsiktiga betalningsförmåga 
ska en likviditetsreserv alltid finnas tillgänglig. Hur stor likviditetsreserven 
minst ska vara finns reglerat i finanspolicyn och beror på koncernens behov 
av rörelsekapital under kommande 3 månader, andel av upplåningen som 
förfaller inom 6 månader, samt storleken av övrig och prognostiserad 
upplåning under kommande 12 månader. Till likviditetsreserven räknas 
obundna bankmedel, outnyttjad del av checkräkningskredit, marknadsvärdet 
på placeringar som kan frigöras inom tre bankdagar samt outnyttjad del av 
bekräftade kreditlöften med en återstående löptid av minst tre månader. 
Enligt koncernens finanspolicy skulle likviditetsreserven per balansdagen 
uppgå till minst 2 596 Mkr (3 332). Likviditetsreserven uppgick per denna 
tidpunkt till 2 304 Mkr (2 205). Anpassningen till den nya policyn är inte till 
fullo genomförd per 31 december 2014.

Likviditetsreserv 2014-12-31 2013-12-31

Obundna bankmedel 226 459
Outnyttjad checkräkningskredit 558 386
Outnyttjad del av bekräftade kreditlöften (löptid > 3 mån) 1 520 1 360
Likviditetsreserv 2 304 2 205

Koncernens räntebärande finansiella skulder uppgick per balansdagen  
14 018 Mkr (13 819). Skuldernas förfallostruktur framgår av tabellen nedan. 
I enlighet med kraven i IFRS 7 anges i tabellen även en uppskattning av 

kommande räntebetalningar. Vid beräkningen av framtida räntebetalningar 
på lån som löper med rörlig ränta har per balansdagen aktuella swapränte-
kurvor använts. För derivat anges de odiskonterade framtida kassaflödena. 
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2014-12-31

 Not
Nominellt 

belopp
jan–jun  

2015
jul–dec  

2015 2016 2017 2018 2019
2020 och 

senare
Räntebärande skulder
Externa
Lån och räntebetalningar 20 14 018 1 283 3 866 2 991 3 090 1 168 834 836

Räntederivat 
Räntebetalningar derivat  417 64 64 113 92 71 57 8

14 435 1 347 3 930 3 104 3 182 1 245 891 844

Ej räntebärande skulder
Leverantörsskulder 91 91 0 0 0 0 0 0
Övriga skulder 720 598 0 122 0 0 0 0

Valuta- och elderivat
Kassaflöde  -12 0 0 0 0 0 0 0

  799 689 0 122 0 0 0 0
Totalt 15 234 2 036 3 930 3 226 3 182 1 245 891 844

2013-12-31

 Not
Nominellt 

belopp
jan–jun  

2014
jul–dec  

2014 2015 2016 2017 2018
2019 och 

senare
Räntebärande skulder
Externa
Lån och räntebetalningar 20 13 819 2 971 2 949 6 528 34 39 43 1 594

Räntederivat 
Räntebetalningar derivat  263 125 124 219 178 138 110 15

14 082 3 096 3 073 6 747 212 177 153 1 609

Ej räntebärande skulder
Leverantörsskulder 159 159 0 0 0 0 0 0
Övriga skulder 716 651 0 65 0 0 0 0

Valuta- och elderivat
Kassaflöde  107 0 0 4 -1 0 0 0

  982 810 0 69 -1 0 0 0
Totalt 15 064 3 906 3 073 6 816 211 177 153 1 609
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Inom ramen för koncernens likviditets- och kapitalförsörjningsplanering 
upprättas löpande likviditetsprognoser. Prognosen ska inkludera samtliga 
in- och utflöden samt väsentliga investeringsbehov och tillfälliga rörelse-
kapitalbehov så snart de är identifierade. Om det bedöms som ekonomiskt 
fördelaktigt får överskottslikviditet enligt finanspolicyn placeras för att möta 
ett känt framtida finansieringsbehov istället för att användas för att amor-
tera räntebärande skulder. Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa 
medel för placering är dock inte tillåtet enligt finanspolicyn. 

Ränterisk
Ränterisk definieras som risken för att utvecklingen på räntemarknaden ger 
negativa effekter på koncernen, framför allt i form av ökande räntekostnader 
för lån och derivat. Förändringar i marknadsräntor påverkar dock även det 
verkliga värdet av koncernens utestående derivatinstrument. 

Koncernens upplåning sker huvudsakligen med rörliga räntor. Med 
hänsyn till att intäkterna i verksamheten inte direkt samvarierar med ränte-
nivån begränsas effekterna av ränteförändringar genom räntesäkrings-
åtgärder. Säkringsinstrument som används är ränteswappar och räntetak 
(cap). Tidigare användes även statsobligationsterminer som säkringsinstru-
ment, men dessa har avvecklats under 2014 som ett led i anpassningen till 
den av styrelsen beslutade finanspolicyn. Per balansdagen fanns utestående 
ränteswappar med ett sammanlagt nominellt belopp uppgående till  
7 625 Mkr (4 199) , samt utestående räntetak med ett nominellt belopp om 
3 000 Mkr (0). Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning för räntederivat.

Ränteriskstrategin uttrycks som en normportfölj som beskrivs som en 
förfallostruktur för räntebindningen i låneavtalen kombinerat med derivat-
instrument. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick vid årsskiftet 
till 3,5 år (4,7) med hänsyn taget till räntesäkringar.

En ökning av marknadsräntan med 100 räntepunkter beräknas medföra 
en kostnadsökning om 64 Mkr, givet balansdagens låneportfölj och med 
beaktande av utestående räntederivat. 

Valutarisk
Med valutakursrisk avses risken att förändringar av valutakurser påverkar 
koncernens resultat- och balansräkning negativt. Norrportens exponering 
för valutarisk uppstår framför allt genom innehav av fastigheter som finns  

i koncernbolag i Danmark (DKK) och Tyskland (EUR). Koncernens nettoin-
vestering i de utländska verksamheterna ger upphov till omräkningsexpo-
nering genom omräkningsdifferenser som påverkar eget kapital i samband 
med konsolideringen av de utländska verksamheterna. I nettoinvesteringen 
ingår även utökade investeringar i form av koncernintern långfristig utlåning. 

För att begränsa omräkningsexponeringen ska investeringarna i utländska 
fastigheter så långt som möjligt finansieras i lokal valuta. För att säkra 
återstående omräkningsexponering används externa lån i utländsk valuta 
samt derivatinstrument i form av basisswappar och valutaswappar som 
säkringsinstrument. Enligt finanspolicyn ska nettoinvesteringar i utländsk 
valuta säkras med hjälp av lån och/eller derivatinstrument upp till en nivå 
på mellan 80 och 90 procent. Norrporten tillämpar säkringsredovisning för 
säkringar av nettoinvesteringar i utländsk valuta. 

Utöver exponering för omräkningsrisk finns ingen väsentlig exponering  
för valutarisk inom koncernen. 

En förstärkning av DKK mot SEK med 10 procent skulle medföra en 
påverkan på koncernens egna kapital med 201 Mkr (318) och på resultat-
räkningen med 163 Mkr (312) med hänsyn taget till på balansdagen  
utestående valutasäkringar. På motsvarande sätt skulle en förstärkning av  
EUR mot SEK med 10 procent innebära en påverkan på koncernens egna 
kapital med 9 Mkr (29) och på resultaträkningen med 10 Mkr (28) med 
hänsyn taget till utestående valutasäkringar. Effekterna av valutakursför-
ändringarna har uppskattas med utgångspunkt från resultat och finansiell 
ställning i de utländska verksamheterna för det aktuella räkenskapsåret. 

Elprisrisk 
Fastighetsbeståndets förbrukning av elektricitet medför en exponering för 
elprisrisk för koncernen. Koncernen prissäkrar den fysiska leveransen av el 
genom att köpa och sälja finansiella elderivat. Säkringar av den prognosti-
serade förbrukningen ska göras enligt en säkringstrappa där säkring görs  
av 100 procent av prognostiserad förbrukning under kommande 12 månader, 
60 procent av förbrukningen under perioden 12–24 månader, 20 procent av 
förbrukningen under perioden 24–36 månader samt 0 procent av förbruk-
ningen under perioden 36–48 månader. Avvikelse från säkringstrappan kan 
göras i enlighet med ett i finanspolicyn fastställt avviklesemandat.

 2014-12-31 2013-12-31
MDKK MEUR MDKK MEUR

Nettoinvestering 2 010 94 3 182 141
Säkring 1 621 100 3 118 138
Säkringsgrad 81 % 106 % 98 % 98 %

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.

Not 15. Finansiella instrument och finansiell riskhantering, forts.
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Utestående säkringar av elprisrisk per 2014-12-31 Prognos MWh Hedge MWh Policy

Mån
0-12 77 717 100,0 % 100,0 %
12-24 77 717 59,9 % 60,0 %
24-36 77 717 23,7 % 20,0 %
36-48 77 717 0,0 % 0,0 %

Utestående säkringar av elprisrisk per 2013-12-31 Prognos MWh Hedge MWh Policy

Mån
0-12 75 970 92,8 % 100,0 %
12-24 75 970 60,5 % 60,0 %
24-36 75 970 23,2 % 20,0 %
36-48 75 970 4,6 % 0,0 %

Kredit- och motpartsrisk
Kredit- och motpartsrisk definieras som risken att motparter, både kom-
mersiella och finansiella, inte kan fullgöra sina skyldigheter i tid eller erbjuda 
säkerhet för fullgörandet. Koncernens maximala exponering för kreditrisk 
uppgår till det redovisade värdet av fordringar. 
 
 

Kommersiell kreditrisk
Norrporten genomför sedvanliga kreditprövningar före det att en ny 
hyresgäst accepteras. Vid behov kompletteras hyresavtalet med hyresdepo-
sition, bankgaranti eller borgen. En individuell bedömning görs kvartalsvis 
av samtliga kundfordringar för att identifiera eventuella reserveringsbehov. 
Avsättning för osäkra kundfordringar uppgick till 4 Mkr (5) vilket motsvarar 
2 procent (2) av totala kundfordringar.

2014-12-31 2013-12-31
Åldersanalys, förfallna ej nedskrivna kund- och hyresfordringar
Ej förfallna kund- och hyresfordringar 183 264
Förfallna 0–30 dagar 0 0
Förfallna 31–90 dagar 1 0
Förfallna 91–180 dagar 1 0
Förfallna 181–360 dagar 4 5
Nedskrivningar -4 -5
Summa kundfordringar 185 264

Osäkra fordringar
Osäkra fordringar vid årets början 5 1
Reservering för befarade kundförluster 0 4
Återvunna kundförluster 0 0
Konstaterade kundförluster -1 0
Osäkra fordringar vid årets slut 4 5
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Finansiell kredit- och motpartsrisk
Kredit - och motpartsrisk i Norrportens finansiella verksamhet uppstår 
framför allt vid placering av överskottslikviditet, i derivatavtal, samt i 
erhållna kreditlöftesavtal. Enligt finanspolicyn ska skandinaviska motparter 
vid tecknande av kreditlöften, derivatinstrument, samt vid placering av 
överskottlikviditet ha en rating om minst A (S&P) eller minst A3 (Moody's). 
Icke-skandinaviska motparter ska ha minst A (S&P) eller minst A2 (Moody's). 
För att minska motpartsrisken vid finansering får ingen långivare långsiktigt 
stå för mer än 50 procent av den totala utestående lånevolymen. Vidare ska 
antalet långivare uppgå till minst 4 stycken. 

För att minska kreditrisken i derivat ingår koncernen derivatavtal under 
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) master netting 

avtal. Avtalen innebär att när en motpart inte kan reglera sina åtaganden 
enligt samtliga transaktioner avbryts avtalet och alla utestående mellan-
havanden skall regleras med ett nettobelopp. ISDA-avtalen uppfyller inte 
kriterierna för kvittning i balansräkningen. Detta beror på att kvittning 
enligt ISDA-avtalen endast är tillåten om motparten eller koncernen inte 
kan reglera sina åtaganden. Därtill är det inte heller motpartens eller kon-
cernens avsikt att reglera mellanhavanden på nettobasis eller vid samma 
tidpunkt.

Upplysningarna i nedan tabell visar finansiella instrument som omfattas  
av ISDA-avtal.

2014-12-31 2013-12-31
Derivattillgångar Derivatskulder Derivattillgångar Derivatskulder

Redovisade belopp 23 428 0 370
Nettning enligt ISDA 0 0 0 0
Belopp efter nettning 23 428 0 370

Redovisat och verkligt värde för finansiella instrument
Finansiella tillgångar  
värderade till verkligt  

värde via resultatet
Kund- och  

lånefordringar

Instrument för vilka  
säkringsredovisning  

tillämpas

 Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Finansiella tillgångar värderade  
till verkligt värde
Ränteswappar 9 0 0 0 0 0
Valutaswappar 0 0 0 0 14 0

Finansiella tillgångar som inte  
värderas till verkligt värde
Kundfordringar 0 0 185 264 0 0
Övriga fordringar 0 0 157 306 0 0
Likvida medel  0 0 226 459 0 0
Summa finansiella tillgångar 9 0 568 1 029 14 0

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.

Not 15. Finansiella instrument och finansiell riskhantering, forts.
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Finansiella skulder  
värderade till verkligt  

värde via resultatet Övriga skulder

Instrument för vilka  
säkringsredovisning  

tillämpas

 Not 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Finansiella skulder värderade  
till verkligt värde
Ränteswappar 426 263 0 0 0 0
Valutaswappar 0 0 0 0 2 0
Basisswappar 0 0 0 0 0 98
Valutaterminer 0 6 0 0 0 0
Elderivat 0 3 0 0 0 0

Finansiella skulder som inte  
värderas till verkligt värde
Långfristiga räntebärande skulder 20 0 0 9 189 8 087 0 0
Kortfristiga räntebärande skulder 20 0 0 4 829 4 555 0 1 177
Leverantörsskulder 0 0 91 159 0 0
Övriga skulder, långfristiga 0 0 117 65 0 0
Övriga skulder, kortfristiga  0 0 603 651 0 0
Summa finansiella skulder 426 272 14 829 13 517 2 1 275

Verkligt värde för finansiella instrument
Redovisat värde bedöms vara en rimlig approximation av verkligt värde för 
samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder. Redovisat värde för de 
räntebärande skulderna uppgick per den 31 december 2014 till 14 018 Mkr 
(13 819). Redovisat värde skiljer sig obetydligt från verkligt värde per 
balansdagen. Verkligt värde för de räntebärande skulderna har beräknats 
baserat på framtida kassaflöden av kapitalbelopp och ränta diskonterade  
till aktuell marknadsränta på balansdagen.

Samtliga derivat tillhör nivå 2 i den hierarki för värdering till verkligt 
värde som beskrivs i IFRS 13. 

Värderingstekniker 
För valutaterminer har det verkliga värdet beräknats med utgångspunkt 
från skillnaden mellan den avtalade terminskursen och den terminskurs som 
kan tecknas på balansdagen för den återstående kontraktsperioden. 

Det verkliga värdet för ränteswappar beräknas genom diskontering av 
beräknade framtida kassaflöden med marknadsräntan för liknande instru-
ment på balansdagen. För samtliga derivat baseras det verkliga värdet på 
förmedlande instituts värdering.

Covenants
Samtliga covenants kopplade till kreditavtal är uppfyllda per balansdagen.

Moderföretaget
Moderföretaget har inga finansiella tillgångar och skulder förutom aktierna i dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Norrporten och fordran på koncernföretag.
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Not 16. Uppskjuten skatt

Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förvaltningsfastigheter 0 15 1 605 1 390 -1 605 -1 375
Finansiella anläggningstillgångar 8 21 1 1 7 20
Finansiella omsättningstillgångar 0 127 0 0 0 127
Upplupna intäkter 0 0 0 10 0 -10
Långfristiga finansiella skulder 94 59 0 0 94 59
Pensionsavsättningar 0 4 0 0 0 4
Utvidgad investering i utländska verksamheter 3 22 3 0 0 22
Underskottsavdrag 457 274 0 0 457 274
Obeskattade reserver 0 0 37 31 -37 -31
Skattefordringar/-skulder 562 522 1 646 1 432 -1 084 -910
Kvittning -562 -522 -562 -522   
Skattefordringar/-skulder, netto 0 0 1 084 910 -1 084 -910

Beloppen för underskottsavdrag ovan, 457 Mkr (274), skulle vid aktivering av samtliga skattemässiga underskott uppgått till 516 Mkr (326). Vid årsskiftet 
var bedömningen att det inte var sannolikt att koncernen skulle komma att utnyttja högre belopp för avräkning mot beskattningsbara vinster.

Redovisade uppskjutna skattefordringar och -skulder
Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Underskottsavdrag 110 110 0 0 110 110
Skattefordringar/-skulder, netto 110 110 0 0 110 110

Förvaltningsfastigheter 2014-12-31 2013-12-31

Total uppskjuten skatteskuld 1 981 1 726
Redovisad uppskjuten skatteskuld -1 605 -1 375
Uppskjutna skatteskulder ej redovisade pga fastigheter förvärvats genom s.k. tillgångsförvärv 376 351

Not 17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Upplupna hyresintäkter 59 36
Övriga poster 20 101

79 137

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.
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Not 18. Eget kapital

Moderföretaget 2013-01-01 2013-12-31 2014-12-31

Antal aktier 3 639 768 3 639 768 3 639 768

2014-12-31 2013-12-31

Akties kvotvärde 80 80
Aktieslag Ett aktieslag Ett aktieslag
Betalning av aktier aktier Fullt betalda Fullt betalda

Upplysningar om kapital och kapitalstruktur
Norrporten skall ha en stabil kapitalstruktur med låg finansiell risk, 
innebärande en belåningsgrad som inte skall överstiga 60 procent och en 
räntetäckningsgrad om minst 200 procent. Utöver eget kapital finns skulder 
i balansräkningen som i princip är ränte- och amorteringsfria och som 
därför till stor del kan betraktas såsom eget kapital. Fastighetsbranschen 

använder därför belåningsgrad som nyckeltal för kapitalstrukturen istället 
för soliditetsmått.

Koncernen
Övrigt tillskjutet kapital avser främst erhållet aktieägartillskott genom 
omvandling av efterställda förlagslån 2012.

Not 19. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Koncernen
Allmän beskrivning av pensionsplanerna
Pensionsplaner indelas i avgiftsbestämda och förmånsbestämda. Närmare 
beskrivning av hur redovisning sker av de två typerna av planer framgår av 
avsnittet med redovisningsprinciper.

Koncernen tillämpar i första hand ITP2-planen tryggad genom försäkring 
i Alecta. Den innefattar främst ålderspension, familjepension och sjukpension. 
ITP2-planen är en förmånsbaserad plan som dock p g a Alectas konstruk-
tion redovisas som en avgiftsbestämd plan. Alecta hade vid räkenskapsårets  
utgång en konsolideringsgrad uppgående till 143 procent (148). Om  

konsolideringsnivån under- eller överstiger normalintervallet kan Alecta 
höja det avtalade priset för nyteckning, utöka befintliga förmåner eller 
införa premiereduktioner.

Koncernen tillämpar för ett mindre antal förmånstagare en plan som 
motsvarar ITP2-planen, tryggad genom försäkring i annat försäkringsbolag. 
Detta är en förmånsbestämd plan som redovisas som förmånsbestämd.

Därtill finns enskilda pensionsutfästelser vars värden är knutna till av 
koncernen innehavda kapitalförsäkringar. Dessa har utifrån klarläggande 
från Rådet för finansiell rapportering omklassificerats till att redovisas som 
avgiftsbestämda från och med 2014.
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2014 2013
Kostnad redovisad i årets resultat
Kostnader avseende tjänstgöring innevarande period 13 15
Netto ränteintäkt/räntekostnad 0 0

13 15

Kostnad redovisad i övrigt totalresultat
Omvärderingar:
Aktuariella vinster (-) och förluster (+) 7 -1
Skillnad mellan faktisk avkastning och avkastning enligt diskonteringsräntan på förvaltningstillgångarna -2 -1
Effekter av förändring i tillgångsbegränsning, exklusive belopp redovisat i räntenettot -4 2

1 0
Netto redovisat i årets totalresultat före skatt 14 15

Förmånsbestämda pensionsplaner
Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser -17 -26
Verkligt värde på förvaltningstillgångar 13 30
Netto av nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna -4 4
Effekt av begränsningsregel för nettotillgångar 0 -4
Netto redovisat avseende förmånsbestämda planer i balansräkningen -4 0

Nettobeloppet för förmånsbestämda planer redovisas i följande poster i rapport över finansiell ställning:
Andra långfristiga fordringar 0 17
Avsättningar till pensioner -4 -17
Nettobelopp i rapporten över finansiell ställning -4 0

Förändringar av nuvärdet av förpliktelsen för förmånsbestämda planer
Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari 26 24
Utbetalda ersättningar -1 0
Kostnad för tjänstgöring innevarande period 1 2
Räntekostnad 1 1
Omvärderingar:
- Aktuariella vinster och förluster från ändrade demografiska antaganden 1 0
- Aktuariella vinster och förluster från ändrade finansiella antaganden 5 -1
- Aktuariella vinster och förluster från erfarenhetsbaserade justeringar 1 0
Reglering -13 0
Omklassificering -4 0
Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december 17 26

Nuvärdet av förpliktelsen fördelar sig på planens/planernas medlemmar enligt följande:
- Aktiva medlemmar 50 %
- Fribrevsinnehavare 50 %

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.

Not 19. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser, forts.
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Förändringar av förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2014 2013

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per den 1 januari 30 25
Avgifter från arbetsgivaren 1 1
Ränteintäkt  1 1
Avkastning på förvaltningstillgångar exklusive ränteintäkt 2 2
Utbetalda ersättningar -1 0
Reglering -16 0
Omklassificering -4 0 
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per den 31 december 13 30

Förvaltningstillgångarna består av följande 2014-12-31

Aktier, svenska 10 %
Aktier, utländska 39 %
Obligationer, svenska 38 %
Fastigheter 10 %
Övrigt 3 %

100 %

Antaganden för förmånsbestämda förpliktelser 2014 2013

De väsentligaste aktuariella antagandena per balansdagen (uttryckta som vägda genomsnitt)
Diskonteringsränta 2,70 % 3,50 %
Årlig löneökning 3,00 % 3,00 %
Årlig inflation 2,00 % 2,00 %
Årlig ökning av inkomstbasbelopp 3,00 % 3,00 %
Årlig ökning av utbetald pension 2,00 % 2,00 %

Not 20. Räntebärande externa låneskulder

2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Långfristiga
Skulder till kreditinstitut 9 189 8 087

9 189 8 087
Kortfristiga
Skulder till kreditinstitut 4 829 5 732
 4 829 5 732

14 018 13 819

För information kring finansiella instrument och finansiell riskhantering se not 15.
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Not 21. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 22. Ställda säkerhet och ansvarsförbindelser

Not 23. Transaktioner med närstående

2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Upplupna räntekostnader 8 51
Förutbetalda hyresintäkter 456 453
Övriga poster 91 59

555 563

2014-12-31 2013-12-31
Koncernen
Belopp i Mkr
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 13 529 13 116
Aktier 188 173
Summa ställda säkerheter 13 717 13 289

Ansvarsförbindelser inga inga

NS Holding AB har inte direkt eller indirekt varit delaktig i någon affärs-
transaktion med dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Norrporten eller 
något annat bolag i den företagsgrupp bolaget tillhör. Övriga koncernbolag 
framgår av not 13. Inget bolag i företagsgruppen har heller, direkt eller indi-
rekt, varit delaktig i någon affärstransaktion med ägarna, Andra AP-fonden 
och Sjätte AP-fonden.

För uppgift om ersättningar till styrelsen hänvisas till not 6. Ingen 

styrelseledamot har direkt eller indirekt varit delaktig i någon affärstransak-
tion med något bolag i Norrportenkoncernen. Presentation av styrelsen 
återfinns på sidan 51.

För uppgift om ersättningar till ledningsgruppen hänvisas till not 6. Ingen 
ledande befattningshavare har, direkt eller indirekt, varit delaktig i någon  
affärstransaktion med något bolag i Norrportenkoncernen. Presentation av 
ledningsgruppen finns på sidan 52.

FINANSIELLA RAPPORTER | noter
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Not 24. Upplysningar till kassaflödesanalys

Upplysningar till kassaflödesanalys 2014 2013

Koncernen
Erhållen ränta 2 2
Erlagd ränta -386 -217

Likvida medel 2014-12-31 2013-12-31

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 226 459

226 459

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m 2014 2013

Koncernen
Avskrivningar 5 5
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar 2 –
Orealiserade kursdifferenser -13 -7
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar -1 –
Avsättningar/fordringar avseende pensioner 2 –
Periodisering derivat, CAP 2 –
Justering ingående balans, periodiserade hyresintäkter 2 –

-1 -2

Förvärv av dotterföretag/tillgångsförvärv, netto likvidpåverkan 2014-12-31 2013-12-31

Koncernen
Materiella anläggningstillgångar 252 0
Likvida medel 17 0
Summa tillgångar 269 0

Räntebärande skulder 147 0
Rörelseskulder 8 0
Summa avsättningar och skulder 155 0

Köpeskilling 113 0
Transaktionskostnader 1 0
Utbetald köpeskilling 114 0
Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -17 0
Påverkan på likvida medel 97 0
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Not 25. Information om effekter av övergång till IFRS per 2013-01-01

Från och med 1 januari 2014 tillämpas IFRS i koncernredovisningen. De nya redovisningsprinciperna har tillämpats retroaktivt med omräkning  
av jämförelseåret 2013. Effekterna av omräkningen framgår nedan.

Rapport över totalresultat för koncernen

 
2013

Tidigare principer Justering
2013
IFRS Notering nedan

Hyresintäkter 1 852 9 1 861
Fastighetskostnader
 Driftskostnader -299 -299
 Underhållskostnader -63 -63
 Fastighetsadministration -82 -82
 Fastighetsskatt -125  -125  
Driftsöverskott 1 283 9 1 292

Avskrivningar fastighetsverksamheten -190 190 1)
Centrala administrationskostnader och marknadsföring -112 -1 -113
Nedskrivningar av fastigheter -528 528 1)
Resultat av fastighetsförsäljningar 8 -8
Finansiella intäkter 2 174 176 2)
Finansiella kostnader -506 143 -363 2)
Förvaltningsresultat -43 1 035 992

Värdeförändringar
Värdeförändringar förvaltningsfastigheter -238 -238 1)
Värdeförändringar derivat  122 122 2)
Resultat före skatt -43 919 876
Aktuell skatt -11 -11
Uppskjuten skatt -37 -145 -182 3)
Minoritetens andel i årets resultat 2 -2  4)
Periodens resultat -89 772 683 6)

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Omräkningsdifferens i utlandsverksamhet 124 124 4)
Värdeförändring derivat, säkring av nettoinvestering  
i utländska dotterbolag -114 -114 2)
Poster som inte kan omföras till periodens resultat
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner   -0  
Summa periodens övriga totalresultat  10 10  
Periodens totalresultat -89 782 693

Periodens resultat hänförligt till:
Moderföretagets ägare 685
Innehav utan bestämmande inflytande -2

Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets ägare 695
Innehav utan bestämmande inflytande -2

FINANSIELLA RAPPORTER | noter
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Balansräkning för koncernen
2013-12-31 2013-01-01

    
Tidigare 

principer Justering IFRS
Notering 

nedan
Tidigare 

principer Justering IFRS
Notering  

nedan

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 20 361 4 232 24 593 1) 20 106 3 739 23 845 1)
Maskiner och inventarier 11 11 12 12
Uppskjutna skattefordringar 289 -289 306 -306
Övriga fordringar 52 0 52  51 1 52  
Summa anläggningstillgångar 20 713 3 944 24 657 20 475 3 434 23 909

Omsättningstillgångar
Kundfordringar 264 264 175 175
Övriga fordringar 783 -504 279 2) 1 004 -776 228 2)
Likvida medel 459  459  259  259  
Summa omsättningstillgångar 1 506 -504 1 002  1 438 -776 662  
SUMMA TILLGÅNGAR 22 219 3 439 25 658 21 913 2 658 24 571

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 7 022 2 662 9 684 4), 5) 6 997 1 994 8 991 4), 5)
Långfristiga skulder
Uppskjutna skatteskulder 501 409 910 3) 480 267 747 3)
Långfristiga räntebärande skulder 8 087 8 087 6 883 6 883
Övriga skulder och avsättningar 65 266 331 2) 97 395 492 2)
Summa långfristiga skulder 8 653 675 9 328 7 460 662 8 122

Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 5 732 5 732 6 635 6 635
Övriga skulder 812 102 914 2) 821 2 823 2)
Summa kortfristiga skulder 6 544 102 6 646  7 456 2 7 458  
SUMMA SKULDER 15 197 777 15 974  14 916 664 15 580  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 219 3 439 25 658 21 913 2 658 24 571

Noteringar

1) Omvärdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde (IAS 40). Innebär att avskrivningar och nedskrivningar enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer återförs.

2) Samtliga derivatinstrument redovisas i balansräkningen värderade till verkligt värde (IAS 39). Värdeförändringar på derivat redovisas i resultaträkningen, 
utom vad som är hänförligt till säkring av nettoinvestering i utländsk valuta, där den effektiva delen av värdeförändringen på säkringsinstrumentet  
redovisas i övrigt totalresultat.

3) Tillkommande uppskjutna skatteskulder till följd av omvärderingar av tillgångar och skulder vid omräkning till IFRS vilka påverkat skillnaden mellan  
redovisat värde och skattemässigt värde på tillgångar och skulder. Förändringar av uppskjutna skatter redovisas i resultatet, övrigt totalresultat  
respektive eget kapital beroende på hur förändringar av underliggande tillgångar och skulder redovisas.

4) Minoriteten utgör en del av totalt eget kapital under IFRS – återförs därför i resultatet.
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Not 26. Koncernuppgifter

5) Effekt på eget kapital från införande av IFRS 2013-12-31 2013-01-01

Eget kapital enligt tidigare tillämpade principer 7 022 6 997

- Omvärdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 4 232 3 739
- Justering av uppskjuten skatt hänförlig till förvaltningsfastigheter -921 -874
- Omvärdering av derivat till verkligt värde -907 -1 199
- Justering av uppskjuten skatt hänförlig till derivat 200 264
- Intäktsredovisning: Periodisering av initiala hyresrabatter m.m. 26 27
- Övrigt 32 37
S:a förändring 2 662 1 994
Eget kapital enligt IFRS 9 684 8 991

I enlighet med övergångsreglerna i IFRS 1 särredovisas ackumulerade omräkningsdifferenser endast från och med ingången av jämförelseåret,  
dvs 1 januari 2013. Enskilda perioders och ackumulerade omräkningsdifferenser har påverkats främst av valutaomräkningseffekter på förvaltnings- 
fastigheter som omvärderats till verkligt värde samt justeringar av uppskjutna skatteskulder i utländsk valuta. Ytterligare justeringar har skett vid  
anpassning till säkrings redovisning i enlighet med IAS 39.

6) Effekt på årets resultat från införande av IFRS 2013

Årets resultat enligt tidigare tillämpade principer -89

- Omvärdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 472
- Justering av uppskjuten skatt hänförlig till förvaltningsfastigheter -46
- Omvärdering av derivat till verkligt värde 433
- Justering av uppskjuten skatt hänförlig till derivat -95
- Intäktsredovisning: Periodisering av initiala hyresrabatter m.m. 5
- Övrigt 3

772
 Periodens resultat enligt IFRS 683

Kommentar till kassaflödesanalys
Genom omräkning till IFRS har kassaflödesanalysens delposter påverkats. Analysen startar numer inte vid Resultat efter finansiella poster  
utan vid Förvaltningsresultat.

Inköp och försäljning inom koncernen
Inga inköp eller försäljningar har liksom föregående år gjorts mellan moderföretaget och övriga företag i hela den företagsgrupp som bolaget tillhör.

FINANSIELLA RAPPORTER | noter

Noter forts.

Not 25. Information om effekter av övergång till IFRS per 2013-01-01, forts.
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Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 5 110 061 141 kr disponeras  
enligt följande:

Utdelning (3 639 768 aktier x 66,49 kr per aktie) 242 000 000
Balanseras i ny räkning 4 868 061 141
Summa 5 110 061 141

Utdelningsbeloppet är beräknat på antalet utestående aktier per den  
30 mars 2015.

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstutdelningen för  
styrelsen och den verkställande direktören härmed avge följande yttrande 
enligt aktiebolagslagen 18 kap 4§.

Föreslagen vinstutdelning grundar sig på 2014 års årsredovisning som 
framläggs för fastställelse vid årsstämman 27 april 2015. 

Soliditeten bedöms efter utdelningen vara betryggande mot bakgrund  
av att moderbolagets och koncernens verksamhet bedrivs med fortsatt 
lönsamhet. Tillgången till likviditet bedöms vara fortsatt stark.

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar 
bolaget och övriga i koncernen ingående bolag från att fullgöra erforderliga 
investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn 
till försiktighetsprincipen som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3§. 
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Sundsvall den 30 mars 2015

 

 Bo Magnusson  Ulrika Dellby
 Ordförande  Vice ordförande

 

 Sven Björkman Eva Halvarsson Mats Lindahl

 Eva Nygren  Torbjörn Olsson 

Jörgen Lundgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2015

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen
Auktoriserad revisor

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-
standarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovis-
ningsstandarder. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen  

 
ger en rättvisande bild av moderföretagets och koncernens ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen för moderföretaget respektive koncernen 
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av moderföretagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår 
i koncernen står inför.

FINANSIELLA RAPPORTER | noter
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i NS Holding AB
Org nr 556594-3999 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för NS Holding AB för år 2014. Bolagets årsredovis-
ning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 44–94.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret  
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt International Financial Reporting Stan-
dards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, och 
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm-
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncern-
redovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effek-
tiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärde-
ring av den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredo-
visningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncer-
nens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess  

revisionsberättelse | FINANSIELLA RAPPORTER

finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International  
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderföretaget, balansräkningen för kon-
cernen och rapporten över totalresultatet för koncernen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2013 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 17 mars 2014 
med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för NS Holding AB 
för 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen 
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-
nen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi gran-
skat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 30 mars 2015

Ernst & Young AB

Mikael Ikonen
Auktoriserad revisor
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fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning

götaland 5, Jönköping

Porten 1, örebro

hovrätten 2 (fd3), sundsvall sundby Overdrev, köpenhamn

Måsen 14, sundsvall
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fastighetsförteckning

Växjö 10:54, Växjö

Olsbacka 45:6, gävle

stora frösunda 3, stockholm Läkaren 10, stockholm

tullen 8, örebro
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fastighetsförteckning
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fastighetsförteckning

Marknadsområde Luleå

Nr Fastighetsbeteckning Adress
Byggnadsårs/
ombyggnadsår

Tax. värde
totalt, Mkr

Yta, kvm
kontor

Yta, kvm
butik

Yta, kvm
bostäder

Yta, kvm
övrigt

Yta, kvm
totalt

1 Biet 1
Stationsgatan 5–7, 8,  
Residensgatan 17 1901/1931/1952/1995 76,9 15 461 0 0 33 15 494

2 Forellen 9 Timmermansgatan 16 1972/1980 24,0 1 629 781 0 0 2 410
3 Gripen 1 Storgatan 30 1961/1992 35,0 2 092 1 006 0 6 3 104

4 Hermelinen 12
Skeppsbrogatan 25–27,  
Timmermansgatan 26 1986/1995 15,1 1 216 431 0 766 2 413

5 Hunden 15

Skeppsbrogatan 32–34, Stor- 
gatan 39–43, Skomakar gatan 
23–27, Smedjegatan 24–28 1929/1994 10,6 14 860 4 544 2 268 464 22 136

6 Katten 14 Timmermansgatan 19–21 1987 34,0 0 3 030 0 0 3 030
7 Lejonet 11 Skeppsbrogatan 37–41 1978/2005 149,2 22 696 259 0 158 23 113

8 Råttan 17

Skeppsbrogatan 40,  
Stor gatan 51,  
Timmermansgatan 20–24 1955/1990/1997/2002 147,0 1 490 8 590 1 915 70 12 065

9 Storön 6:1 Storön, Kalix - 0 0 0 0 12 12
10 Strutsen 14 Storgatan 29–37 1972/2005 210,9 7 457 6 705 4 108 4 732 23 002
11 Östermalm 6:16 Sundsbacken 2–4 1992 48,5 7 670 0 0 0 7 670

Totalt Luleå   751,2 74 571 25 346 8 291 6 241 114 449

Marknadsområde Umeå       

1 Ask 5 Nygatan 8 1989 26,6 2 705 0 43 0 2 748

2 Björken 1
Döbelnsgatan 19,  
V:a Norrlandsgatan 31 1966 33,7 4 028 0 0 130 4 158

3 Ersmark 14:1 Ersmark 1962 0 0 0 0 0 0
4 Hugin 4 Nygatan 45 1993 46,6 4 430 0 0 0 4 430
5 Kraften 12 Västra Norrlandsgatan 13 1959 20,8 2 556 0 0 18 2 574
6 Läraren 1 Storgatan 39 1887 10,7 2 059 0 0 0 2 059

7 Magne 4

Storgatan 36–38, V. Espla- 
naden 2, V. Strandgatan 5, 
Renmarksesplanaden 1 1960 76,5 4 736 1 093 3 057 2 615 11 501

8 Nytorget 2 Kungsgatan 80, Storgatan 71B 1953/1954 80,2 13 303 0 0 47 13 350
9 Odin 12 Kungsgatan 54, Storgatan 51A 1962 239,6 3 978 10 846 167 35 15 026

10 Skvadronen 2
Västra Esplanaden 19–21, 
Ridvägen 5 1910/1978 24,0 4 110 0 0 392 4 502

11 Slöjdaren 3
Hovrättsgatan 3, Slöjd- 
gatan 2, 4A, Kungsgatan 36 1929/1964/1986 20,0 3 967 96 409 63 4 535

12 Sågen 5 Västra Esplanaden 18 1980 61,6 7 449 0 0 120 7 569
13 Vipan 24 Storgatan 113–115 1965 22,2 2 357 322 0 343 3 022
14 Älvsbacka 9, 10 Storgatan 60 1974/1979 67,0 9 382 880 0 464 10 726

Totalt Umeå   729,5 65 060 13 237 3 676 4 227 86 200

Marknadsområde Östersund       

1 Fältjägaren 1 Kanslihusgränd 2 1910/1967 6,2 1 446 0 19 0 1 465
2 Fältjägaren 2 Kaserngatan 17 1910/2006 31,0 4 469 0 0 0 4 469
3 Fältjägaren 3 Kaserngatan 13 1910 0 5 603 0 0 0 5 603
4 Fältjägaren 4 Kaserngatan 5 1910 0 5 172 0 0 5 5 177

Totalt Östersund   37,2 16 690 0 19 5 16 714
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Sundsvall

fastighetsförteckning
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fastighetsförteckning

Marknadsområde Sundsvall

Nr Fastighetsbeteckning Adress
Byggnadsårs/
ombyggnadsår

Tax. värde
totalt, Mkr

Yta, kvm
kontor

Yta, kvm
butik

Yta, kvm
bostäder

Yta, kvm
övrigt

Yta, kvm
totalt

1 Aesculapius 10
Bankgatan 15–17, Trädgårds-
gatan 18, Rådhusgatan 17 1916/1985 18,7 2 126 576 0 70 2 772

2 Badhuset 1 Badhusparken 1991 71,2 9 390 0 0 0 9 390

3 Borgaren 3
Södra Järnvägsgatan 35,  
37A–37B 1904/1932/1977/1992 40,5 5 047 0 708 152 5 907

4 Borgaren 6 Östra Långgatan/Skolhusallén  1,9 0 0 0 0 0
5 Brohuvudet 13 Storgatan 76B - 0 0 0 0 0 0
6 Brohuvudet 15 Storgatan 74 - 0,8 0 0 0 0 0
7 Brohuvudet 16 Storgatan 74 - 0 0 0 0 0 0

8 Bryggeriet 1
Storgatan 49–51,  
Åkersviksgatan 10 1896/1955/1974 84,6 10 572 218 0 223 11 013

9 Byggmästaren 2 Landsvägsallén 4 1954/2005 52,8 6 958 0 0 345 7 303
10 Cupido 7 Nybrogatan 20A–C  22A–C 1974 28,7 2 716 191 777 963 4 647
11 Guldsmeden 15 Storgatan 50 1970/2004/2006 36,2 5 418 0 0 0 5 418

12 Hercules 2, 8, 9
Rådhusgatan 3–5, Trädgårds-
gatan 4–6, Tullgatan 13–15 1947/1979/1985/1995 25,4 3 780 0 373 205 4 358

13 Hovrätten 2
Storgatan 37-39, Södra Tjärn-
gatan 2, Norra Tjärngatan 2 1949/1974/2004/2007 142,3 18 978 0 0 11 774 30 752

14 Högom 3:100
Davidsstadsvägen, råmark, 
industrienhet, tomtmark - 1,0 0 0 0 0 0

15 Idrottsparken 2, 3 Universitetsallén 2–8 2002 81,8 8 577 0 0 0 8 577
16 Järnvägsstationen 1 Järnvägsparken 1886/1997 26,2 3 500 0 0 0 3 500
17 Järnvägsstationen 2 Järnvägsparken 2008 119,8 11 055 0 0 0 11 055

18 Måsen 14
Västra Långgatan 42, 45,  
Södra Järnvägsgatan 41 1978/2002 201,2 29 641 0 0 77 29 718

19 Neptunus 5 Kyrkogatan 3 1967 0 5 956 0 0 0 5 956
20 Notvarpet 8 Skepparplatsen 1 1959/1995 46,0 8 122 0 0 0 8 122
21 Nyttan 3, 6 Torggatan 6, Storgatan 17 1899/1967/2006 50,4 1 521 2 420 1 882 0 5 823

22 Nyttan 7
Storgatan 19–21, Thule- 
gatan 5–7, Kyrkogatan 20–22

1892/1899/1960/ 
1967/1996/2006 91,1 2 536 3 592 2 166 344 8 638

23 Olympen 4
Storgatan 22, Esplanaden 5, 
Sjögatan 12–14, Bankgatan 6

1890/1975/1989/ 
1999/2006 88,8 6 158 3 471 0 169 9 798

24 Skandia 1 Bjälkvägen 1 1967/1996/2006 47,4 7 920 0 0 0 7 920

25 Stadshuset 2
Rådhusgatan 22,  
Kyrkogatan 19 1865/1890 30,4 997 2 899 0 0 3 896

26 Stenhuggaren 5 Storgatan 44 1970/1985/1995 41,0 3 429 0 2 409 486 6 324
27 Stuvaren 1 Stuvarvägen 5–17 1960/1988 44,8 4 525 839 0 1 042 6 406
28 Tullpaviljongen 1 Inre Hamnen, Stuvarvägen 25 1999/2005 25,6 1 449 2 142 0 0 3 591
29 Vandringsmannen 3 Gärdevägen 7 A–D 1974/1990 4,1 866 0 0 1 572 2 438
30 Vandringsmannen 4 Gärdevägen 5 D–F 1977/1991 3,5 1 426 0 0 436 1 862
31 Vandringsmannen 5 Gärdevägen 5 A–C 1979/1994 9,3 3 264 1 089 0 782 5 135
32 Vandringsmannen 6 Gärdevägen 9, 11 1965/1990 6,6 1 871 0 0 1 963 3 834
33 Vesta 1 Esplanaden 11 1973 9,0 1 084 218 0 0 1 302
34 Vesta 3 Bankgatan 12, Rådhusgatan 19 1929/1998 12,0 727 0 535 580 1 842
35 Ödet 7 Kyrkogatan 21, Thulegatan 9 1959/1997 34,0 1 784 1 425 580 96 3 885

Totalt Sundsvall   1 477,1 171 393 19 080 9 430 21 279 221 182
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Marknadsområde Gävle

Nr Fastighetsbeteckning Adress
Byggnadsårs/
ombyggnadsår

Tax. värde
totalt, Mkr

Yta, kvm
kontor

Yta, kvm
butik

Yta, kvm
bostäder

Yta, kvm
övrigt

Yta, kvm
totalt

1 Brynäs 17:1 Södra Skeppsbron 18 1976/1989 0 8 477 0 0 438 8 915
2 Kubbo 15:1 Kubbostigen 8 1975 338,0 0 0 0 325 325
3 Kungsbäck 2:18 Kungsbäcksvägen 51 2008 0 3 707 0 0 0 3 707
4 Norr 15:7 Kungsgatan 11–13, Nygatan 25 1892/1978 99,8 6 906 4 356 2 021 926 14 209
5 Norr 38:3 Norra Strandgatan 9 1940/1992 0 2 761 0 0 172 2 933
6 Norr 47:7 Kyrkogatan 4 1973 36,4 4 891 0 0 580 5 471
7 Olsbacka 45:6 Lantmäterigatan 2 1975/1993 204,0 34 971 734 0 0 35 705
8 Söder 17:10 Södra Centralgatan 1–3 1971/2007 62,2 9 869 0 0 1 560 11 429
9 Söder 6:5 Borgmästarplan 1955 48,4 8 346 0 0 0 8 346
10 Väster 26:1 Skomakargatan 1 1979 78,4 10 688 485 0 742 11 915
11 Väster 27:1 Nygatan 3, Vågskrivargatan 5 1897/1983 16,5 2 179 0 0 126 2 305
12 Väster 32:3 Kaplansgatan 1 1900/1950/1993 7,7 1 404 0 0 0 1 404

Totalt Gävle   891,4 94 199 5 575 2 021 4 869 106 664

Marknadsområde Örebro       
1 Bodarna 8 Drottninggatan 12 1912/1976/1992 49,0 3 205 1 115 0 0 4 320
2 Gasverket 2 Storgatan 28, 30 1967 77,8 10 221 430 0 63 10 714
3 Hållstugan 8 Stortorget 11 1938 33,6 2 410 1 499 0 68 3 977

4 Lantmäteriet 2
Järnvägsgatan 3,  
Klostergatan 36 1945/1994/2013 160,6 13 095 0 0 4 100 17 195

5 Porten 1
Järnvägsgatan 1 A-C,  
Kloster gatan 37 2013 190,8 18 119 0 0 0 18 119

6 Repslagaren 24
Stortorget 20–22,  
Trädgårdsgatan 14 1958/1995 94,8 9 536 0 0 749 10 285

7 Tullen 8 Klostergatan 23 1976/1992/2003 239,0 25 672 741 1 752 28 165

Totalt Örebro   845,6 82 258 3 785 0 6 732 92 775

Marknadsområde Jönköping       

1 Ansvaret 1
Hoppets Torg 4,  
Södra Strandgatan 3 1965 64,2 4 349 190 0 13 4 552

2 Blixten 6 Östra Storgatan 67 1913 48,4 5 904 0 121 0 6 025

3 Götaland 5
Hamngatan 4, 15, Vallgatan 3–9, 
4–10, Brunnsgatan 1, 2 1900/1937/1957/1975 567,9 51 575 833 0 2 601 55 009

4 Hoven 1 Västra Storgatan 16 1968 167,0 12 693 1 910 0 10 14 613
5 Jordgubben 1 Skolgatan 25 B 1982 23,3 2 884 0 0 0 2 884

6 Öriket 2
Herkulesvägen 2,  
Klubbhusgatan 13–15 1992 186,0 15 586 493 0 247 16 326

Totalt Jönköping   1 056,8 92 991 3 426 121 2 871 99 409

Marknadsområde Stockholm       

1 Klassföreståndaren 3
Torsgatan 11, 13,  
Lilla Bantorget 15 2008 565,0 13 407 0 0 0 13 407

2 Läkaren 10 - 1989 913,8 33 580 1 680 386 3 528 39 174
3 Stora Frösunda 3 Frösundaleden 2 2009 631,0 28 595 1 000 0 0 29 595

Totalt Stockholm   2 109,8 75 582 2 680 386 3 528 82 176
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fastighetsförteckning

Växjö

Köpenhamn

Helsingborg

Hamburg

Marknadsområde Växjö

Nr Fastighetsbeteckning Adress
Byggnadsårs/
ombyggnadsår

Tax. värde
totalt, Mkr

Yta, kvm
kontor

Yta, kvm
butik

Yta, kvm
bostäder

Yta, kvm
övrigt

Yta, kvm
totalt

1 Dacke 4 Linnegatan 8, 10 1963/1967 33,2 5 427 0 64 0 5 491
2 Fries 11 Storgatan 21 m.fl 1981 114,5 9 864 2 458 74 0 12 396

3 Gripen 11
Linnégatan 23–27,  
Norra Esplanaden 7 1910/1922/1932 9,8 1 590 0 66 0 1 656

4 Gunnar Gröpe 9 Kronobergsgatan 9 1890 111,2 13 803 0 0 0 13 803
5 Magnus Smek 6 Kungsgatan 1 A, B 1952/2003 38,1 1 996 2 378 654 41 5 069
6 Tullen 18 Storgatan 26 1965 34,4 2 759 915 0 294 3 968
7 Unaman 9 Kungsgatan 5 1972/2004 53,0 3 226 2 470 0 0 5 696
8 Växjö 10:54 Honnörsgatan 2 1917/2001 229,3 32 955 600 1 275 4 963 39 793

Totalt Växjö   623,5 71 620 8 821 2 133 5 298 87 872
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Marknadsområde Köpenhamn       
1 Havneholmen Tower Havneholmen 23–25 2010 - 18 862 0 0 0 18 862
2 Havneholmen Atrium Havneholmen 27–29 2008 - 12 807 0 0 0 12 807
3 Kongens Enghave Støberigade 12–14 2001 - 10 248 0 0 0 10 248
4 Norrevold Kvarter Nansensgade 19 1970/2002 - 11 817 421 0 0 12 238
5 Sundby Overdrev Kai Fiskers Plads 9–11 2001/2009 - 29 916 0 0 0 29 916

6
Udenbys Vester  
kvarter 39–41 Kalvebod Brygge 39–41 - - 7 707 0 0 0 7 707

7
Udenbys Vester  
kvarter 43-45 Kalvebod Brygge 43–45 2000/2001/2002 - 16 330 0 0 0 16 330

Totalt Köpenhamn   - 107 687 421 0 0 108 108

Marknadsområde Hamburg       

1
Hamburg  
America Center Am Sandtorkai 48 2009 - 8 022 226 0 0 8 248

2
International  
Coffee Plaza B, C Am Sandtorpark 2, 6 2009 - 9 257 523 0 0 9 780

3 S-kai Am Sandtorkai 50 2009 - 13 144 1 038 0 0 14 182

Totalt Hamburg   - 30 423 1 787 0 0 32 210

Marknadsområde Helsingborg

Nr Fastighetsbeteckning Adress
Byggnadsårs/
ombyggnadsår

Tax. värde
totalt, Mkr

Yta, kvm
kontor

Yta, kvm
butik

Yta, kvm
bostäder

Yta, kvm
övrigt

Yta, kvm
totalt

1 Bollbro 15
Gasverksgatan 15–17,  
Carl Krooks gata 17 1970 0 7 868 1 977 0 60 9 905

2 Danmark 27
Södergatan 43,  
Nedre Nytorgsgatan 13 1970 35,0 2 490 872 0 450 3 812

3 Danmark 31
Hantverkaregatan 10–12,  
Nedre Nytorgsgatan 15 1972 30,0 2 195 0 409 0 2 604

4 Delfinen 15
Kullagatan 29,  
Norra Strandgatan 32 1962 28,1 1 074 782 0 459 2 315

5 Erik Dahlberg 5 o 9
Kolmätaregränd 7–11,  
Kullagatan 17 1929/1989 37,2 1 324 755 42 0 2 121

6 Färjan 4
Drottninggatan 20–22,  
Hästmöllegränden 1932 53,2 2 140 696 0 1 707 4 543

7 Högkvarteret 1 Berga Allé 25 2006 169,0 22 164 0 0 0 22 164
8 Högkvarteret 2 Berga Allé 21 2011 0 18 454 0 0 0 18 454
9 Högvakten 6 Stortorget 2 1968 49,6 3 471 0 0 0 3 471

10 Karl XV 9

Kungsgatan 2–6,  
Drottninggatan 1–3, Hamn- 
torget 3–5, Badhusgatan 4 1929 149,8 11 070 1 657 1 127 33 13 887

11 Kolonien 28
Carl Krooks gata 30–32,  
Wetterlingsgatan 2–4 1988 707,8 3 089 3 526 2 687 0 9 302

12 Kärnan Mellersta 9
Billeplatsen 1,  
Södra Storgatan 3–5 1790/1929 53,2 2 956 916 0 48 3 920

13 Rådhuset 5

Drottninggatan 14,  
Hästmöllegränden 1–3,  
Norra Strandgatan 11–13 1976 167,2 4 280 3 037 629 1 611 9 557

14 Rådhuset GA:1 Norra Strandgatan 9 1976 7,6 0 0 0 0 0

15 Telegrafen 9
Järnvägsgatan 3–5,  
Södra Kyrkogatan 1–3 1896/1974 139,9 8 099 2 909 381 81 11 470

Totalt Helsingborg   1 627,6 90 674 17 127 5 275 4 449 117 525
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Om hållbarhetsredovisningen

Om hållbarhetsredovisningen 
Norrporten har sedan tidigare redovisat miljö- och hållbarhetsarbetet som 
en del i årsredovisningen. Med denna årsredovisning har vi valt att börja 
redovisa detta enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer version 4.0. 
Vi rapporterar enligt nivå ”core” inklusive branschtillägget för bygg- och 
fastighetsbranschen (Construction and Real Estate, CRE). Redovisningen 
avser kalenderåret 2014. GRI-indexet på sidan 108–109 anger var i denna 
redovisning de olika indikatorerna och upplysningarna återfinns. 

Löpande dialog med intressenter
Norrporten samverkar regelbundet med intressenter genom en mängd olika 
forum för att stärka våra relationer och för att visa på lyhördhet inför de för-
väntningar som finns på oss. Vår tydliga lokala förankring medför att vi för 
en stor del av våra dialoger i lokala sammanhang, såsom med kommuner, 
centrumutvecklare, kunder och andra lokala aktörer. Dessa dialoger visar 
tydligt på att vårt lokala samhällsengagemang är något som det finns en 
tydlig förväntan kring, framförallt gällande vårt bidrag till etableringsorters 
attraktivitet och även vårt trygghetsfrämjande arbete. 

På det nationella planet, i både Sverige och Danmark, är vi delaktiga  
i flertalet branschsammanhang relaterade till vårt miljöarbete och hållbar 
stadsutveckling, såsom Sweden Green Building Council och GRESB. Vi är 
även med och anordnar konferenser och besöker forum där dessa frågor 
diskuteras.

Med våra ägare för vi en dialog framförallt i bolagets styrelse. 
Våra medarbetare är naturligtvis en mycket viktig del av vårt hållbarhets-

arbete – både i egenskap av intressenter och som ambassadörer för vårt 
arbete. Genom medarbetarundersökningar och enskilda samtal diskuteras 
deras utvecklingsmöjligheter och trivsel. Vi för också en kontinuerlig dialog 
kring vår uppförandekod. 

Väsentlighetsanalys 
I samband med att vi började tillämpa GRI G4 genomfördes under 2014  
en så kallad väsentlighetsanalys, med syftet att identifiera våra mest 
väsentliga hållbarhetsaspekter. I och med denna kompletterade vi vår 
löpande intressentdialog med en strukturerad dialog för att kunna fastställa 
våra intressenters förväntningar på vår GRI-rapportering. 

Väsentlighetsanalysen bestod av en serie interna workshops samt vår 
externa intressentdialog. En sammanvägning av resultatet från dessa har 
varit underlaget för prioriteringen av våra hållbarhetsaspekter. Vid den 
första interna workshopen togs en lista över relevanta GRI-aspekter fram 
utifrån GRIs bruttolista. I det arbetet omformulerades och omgrupperades 
ett antal aspekter, vilket framgår i vårt GRI-index. Med utgångspunkt i 
denna lista över aspekter, togs ett underlag fram för vår intressentdialog.

Den externa intressentanalysen bestod av djupintervjuer med repre-
sentanter från våra viktigaste intressentgrupper. Följande intressent-
grupper har varit representerade: ägare, långivare, butikshyresgäster, 

Norrportens interna bedömning (utifrån påverkan och betydelse)

• Certifierade byggnader • Påverkan på lokal-
 samhällen/ samhälls-
 investeringar
• Energi
• Klimatpåverkan 
• Antikorruption
• Ekonomisk prestanda

• Vattenförbrukning • Arbetsvillkor leverantörer
• Ansvar i bygg-och 
 förvaltning
• Avfall från byggnationer 
 och fastigheter
• Mänskliga rättigheter i 
 leverantörsledet
• Hantering av kund-
 information 

• Materialval
• Miljökrav på leverantörer
• Arbetsmiljö/säkerhet
• Lika behandling

• Biologisk mångfald • Etik i marknadsföring • Medarbetarnas 
 utveckling (karriär, 
 utbildning)
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Väsentlighets-
analys 
18 djupintervjuer genom-
fördes för väsentlighets-
analysen varav 15 stycken 
var externa intressenter 
och tre stycken var interna, 
förutom de medarbetare 
som ingick i workshop-
arbetet. 
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kontors hyresgäster, kommuner, centrumföreningar, medarbetare och 
entreprenörer. Djupintervjuerna bestod av såväl öppna frågor som en 
prioriteringsövning utifrån en bruttolista med GRI-aspekter.

Den interna grupp som arbetat fram Norrportens prioriteringar har 
bestått av vice vd, HR-chef, ekonomichef, kommunikationschef, miljöchef, 
affärsutvecklare samt projektutvecklare. 

I processen har även externa miljö- och hållbarhetsexperter konsulterats.
Väsentlighetsanalysen ledde till att vi identifierade aspekterna nedan 

som de mest väsentliga för vår hållbarhetsrapportering. Av beskrivningen 
framgår också var i vår värdekedja som frågan är viktig.

Ekonomisk prestanda 
Att vårt företags utveckling vilar på en stabil ekonomisk grund och att  
vi levererar långsiktiga värden till våra intressenter. 

Energiförbrukning 
Energiförbrukningen i våra fastigheter 

Klimatpåverkan 
Klimatpåverkan som resultat av energiförbrukningen i våra fastigheter,  
men även indirekt genom transporter, tjänsteresor etc. 

Arbetsmiljö/säkerhet 
Arbetsmiljö och säkerhet för våra egna medarbetare samt för de  
under leverantörer som vi anlitar. 

Påverkan på lokalsamhällen/samhällsinvesteringar 
Vårt engagemang i de orter där vi finns genom investeringar och  
i sam verkan med kommun, näringsliv, universitet och kultur- och idrotts-
organisationer kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Certifierade byggnader 
Våra satsningar på att certifiera nya och befintliga byggnader, för att öka 
värdet för våra hyresgäster samt fastighetens långsiktiga värde. 

Materialval och miljökrav på leverantörer 
Att vi ställer krav vid val av material vid ny- och ombyggnation samt övriga 
miljökrav på våra leverantörer. 

Lika behandling – lika villkor 
Att vi behandlar våra egna medarbetare på ett icke diskriminerande sätt 
och att alla ges samma möjlighet till karriär och utveckling. Att vi inte 
agerar diskriminerande mot kunder eller andra intressenter. 

Organisation för ett målmedvetet hållbarhetsarbete 
Under 2015 kommer väsentlighetsanalysen kompletteras, genom ett ökat 
fokus på medarbetarna samt genom att intressenter kommer att kontaktas 
för direkt feedback på denna redovisning. 

Vår ledningsgrupp och våra centrala funktioner har det övergripande 
ansvaret för utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Det operativa arbetet 
bedrivs med utgångspunkt i Norrportens Uppförandekod, miljöpolicy och 
medarbetarriktlinjer. Detta löpande arbete och implementeringen av våra 
mål är decentraliserat till respektive marknads- och affärsområde. 

Genom utbildning, tydliga mål och intern kunskapsöverföring skapar 
Norrporten energi och engagemang för våra miljö- och hållbarhetsfrågor 
hos samtliga medarbetare. 

Särskilda resurser på region- och bolagsnivå finns att söka för specifika 
projekt som bidrar till mer energieffektiva och miljösmarta lösningar.
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gri-inDex

GRI-index 

 Beskrivning Kommentar Sidhänvisning

G4.1 Uttalande från vd om relevansen av hållbar utveckling  s 4–5
G4.3 Organisationens namn  s 44
G4.4 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna  s 1/utvikssida
G4.5 Huvudkontorets lokalisering  s 44
G4.6 Länder som organisationen har verksamhet i   s 1/utvikssida, s 44
G4.7 Ägarstruktur och företagsform   s 1/utvikssida
G4.8 Marknader som organisationen är verksam på  s 1/utvikssida
G4.9 Den redovisande organisationens storlek  s 1/utvikssida, s 23
G4.10 Total personalstyrka, uppdelat på anställningsform,  

kön och region
  s 23 

G4.11 
 
 

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal  
 
 

Norrporten har kollektivavtal 
och medarbetare äger rättig-
heten att organisera sig enligt 
svensk lagstiftning

s 22 
 
 

G4.12 Organisationens leverantörskedja  s 20
G4.13 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden  

beträffande storlek, struktur eller ägande 
  s 1, 38 

G4.14 Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas  s 20
G4.15 Ekonomiska, miljömässiga sociala principer och standarder  

som organisationen skrivit under eller stödjer
  s 23 

G4.16 Aktiva medlemskap i organisationer, såsom  
branschsammanslutningar och påverkansorganisationer

  s 17 

G4.17 Eventuella skillnader mellan vad som omfattas av  
finansiell redovisning och denna redovisning. 

 Ej relevant - 

G4.18 Processer för definition av innehållet i redovisningen  s 106–107
G4.19 Väsentliga aspekter som identifierats  s 106
G4.20 För varje väsentlig aspekt - redovisa om påverkan är  

väsentlig innanför organisationen och för vilka delar 
  s 106–107 

G4.21 För varje väsentlig aspekt - redovisa om påverkan är  
väsentlig utanför organisationen och i så fall var. 

  s 106–107 

G4.22 Korrigeringar jämfört med föregående rapport(er) Ej relevant -
G4.23 
 

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående  
redovisningsperiod gällande omfattning och  
områdesbegränsningar.

Ej relevant  
 

- 
 

G4.24 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med  s 106
G4.25 Principer för identifering och urval av intressenter  s 106
G4.26 Metod för intressentdialoger uppdelat på typ av dialog,  

intressentgrupp och frekvens.
  s 17, 106 

G4.27 Ämnen som intressenter tagit upp i dialoger och  
hur detta bemötts. 

  s 106 

G4.28 Redovisningscykel Räkenskapsår s 108
G4.29 Datum för förra redovisningens publicering Ej relevant -
G4.30 Rapporteringscykel (årlig) Årligen s 108

G4.31
Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll Åsa Hansson,  

kommunikationschef
s 108 

G4.32 GRI-index  s 108–109
G4.33 Policy gällande granskning av rapporten Ingen extern granskning  

av GRI-rapporten
s 108 

G4.34 Styrningsstruktur, inklusive kommittéer samt  
styrelseansvar för ekonomi-, miljö- och social påverkan

  s 46–50, 107 

G4.56 Värderingar, principer och koder för uppförande  s 23

EKONOMISKA ASPEKTER    
Ekonomisk prestanda DMA  s 6–7
 EC 1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter,  

rörelsekostnader, ersättning till anställda.  s 1/utvikssida
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 Beskrivning Kommentar Sidhänvisning

MILJÖASPEKTER    
Energi DMA  s 14–19
 EN 3  s 17
 EN 6  s 15–17
 CRE 1 relativ energiförbrukning, i förhållande till byggnadsyta  s 1/utvikssida, 16

Utsläpp DMA   s 14–19
 EN 15 direkta GHG utsläpp (Scope 1)  s 18

 
EN 16 indirekta GHG utsläpp (Scope 2)  Utsläpp från fjärrvärme Luleå  

Energi beräknat på 2013 års siffror.
s 18 

 EN 17 andra indirekta GHG utsläpp (Scope 3)  s 18
 EN 19 minskning av utsläpp av växthusgaser  s 16, 18
 CRE 3 relativa utsläpp av växthusgaser, i förhållande till byggnadsyta  s 19

Certiferierade byggnader DMA  Eget formulerad aspekt. s 21
 CRE 8 Antal och typ av certifierade byggnader  s 21

Miljökrav på leverantörer 
och materialval DMA Delvis omformulerad aspekt. s 20
 EN 32 Andel nya leverantörer som granskats  s 20

SOCIALA ASPEKTER    
Arbetsmiljö DMA    s 22

  
 
 

LA 6 - Dödsfall, arbetsskador, sjukfrånvaro 
 
 
 
 

Sjukfrånvaron beräknas som antal 
timmar sjukfrånvaro i relation till plane-
rad arbetstid. Bland egna medarbetare 
har två tillbud rapporterats under året. 
Bland våra entreprenörer har 5 tillbud 
rapporterats under året.

s 22, 109 
 
 
 
 

Lika behandling  
– lika villkor

 
DMA

  
Omformulerad aspekt.

 
 s 22

  LA 12 - Sammansättning av styrande organ samt statistik för  
medarbetare nedbrutet per kön, ålder och andra mångfaldsmått.

Minoritetsgrupptillhörighet  
redovisas ej. s 22–23, 47, 51, 52

  
 
 

HR 3 - Antal incidenter relaterade till diskriminering  
och hur dessa hanterats. 
 

Norrporten har inte haft  
något ärende av diskriminering.  
Ny ärendehantering framtagen  
under 2014. 

s 109 
 
 

Antikorruption DMA  s 23, 45

   

SO4 Redovisning av utbildning och kommunikation av 
antikorruptionspolicy etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildning genom introduktion till samt-
liga nyanställda samt genom kvartalsvis 
återkommande träffar med cheferna för 
varje marknadsområde i syfte att uppda-
tera dem kring nyheter på compliance-
området och säkerställa att informationen 
når ut till medarbetarna. Dessutom har 
alla medarbetare informerats om de 
förändringar som gjorts i policyregelverket 
under året via intranätet.

s 23 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
SO5 Antal incidenter relaterade till korruption och hur 
dessa hanterats. 

Norrporten har inte haft någon  
incident relaterad till korruption  
under 2014.

s 109 
 

Kundnöjdhet DMA Omformulerad aspekt. s 8–13 
 PR5 Results of surveys measuring customer satisfaction  s 7–9
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DefinitiOner

Definitioner

antal fastigheter
Totalt antal fastigheter i Norrportens 
bestånd vid periodens slut.

avkastning på eget kapital, %
Resultat före skatt dividerat med juste-
rat eget kapital.

avkastning på sysselsatt kapital, %
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
dividerat med sysselsatt kapital. Syssel-
satt kapital är balansomslutningen med 
avdrag för icke räntebärande skulder inkl 
uppskjuten skatteskuld.

belåningsgrad, %
Räntebärande skulder dividerat med 
verkligt värde på fastigheter.

breeaM
Building Research Establishment Envi-
ronmental Assessment Method är ett 
brittiskt system för certifiering av bygg-
nader.

bruttoarea
Bruttoarea är arean av mätvärda delar 
av ett våningsplan, begränsad av omslu-
tande byggnadsdelars utsida eller annan 
för mätvärdhet angiven begränsning. 
Bruttoarea förkortas BTA.

cO2e
koldioxidekvivalent, mängden av en viss 
växthusgas, t.ex metan, uttryckt som den 
mängd koldioxid som ger samma växt-
huseffekt.

Direktavkastning, %  
Driftnettot dividerat med sysselsatt 
kapital. Beräknas med tillämpning av 
beräkningsmetoder enligt IPD Svenskt 
Fastighetsindex. Beräkning tidsviktad 
per månad.

fastighetsbarometern
Fastighetsbarometern är CFI Group och 
Fastighetsägarna Sveriges årliga analys 
av svenska hyresgästers uppfattning om 
sin hyresvärd.

green building
Dels ett allmänt begrepp på en byggnad 
som är miljöanpassad. Dels ett certifie-
ringssystem för att minska energivänd-
ningen i fastigheterna.

hyresvärde
Hyresintäkter för uthyrda lokaler plus 
bedömd marknadshyra för outhyrda 
lokaler.

isO 14001
Norrportens miljöarbete sker i enlighet 
med ledningssystemet ISO 14001. Certi-
fieringen innebär att Norrportens arbets-
sätt och struktur för ett effektivt miljö- 
arbete har granskats och godkänts av utom - 
stående revisorer. Miljöledningssystemet 
omfattar Norrportens verksamhet i Sverige 
och Danmark.

kontrakterad årshyra, Mkr
Summa hyra från kontrakt som löper per 
balansdagen.

LeeD
Leadership in Energy and Environ mental  
Design, LEED, är ett amerikanskt klassi-
fi ceringssystem för att driva på resurs-
effektivt och miljömässigt uthålligt 
byggande.

Miljöbyggnad
Ett svenskt miljöcertifieringssystem av 
byggnader som fokuserar på tre områden:  
energi, innemiljö och material.

resultat per aktie, kr
Periodens resultat dividerat med antal 
utestående aktier.

räntetäckningsgrad, ggr
Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
dividerat med finansiella kostnader.

soliditet, %
Eget kapital dividerat med balansomslut-
ningen på balansdagen.

totalavkastning, % 
Summan av direktavkastning och värde-
förändring inklusive projekt och trans-
aktioner. Beräknas med tillämpning av 
beräkningsmetoder enligt IPD Svenskt 
Fastighetsindex. Beräkning tidsviktad 
per månad.

uthyrningsbar yta
Total yta som är tillgänglig för uthyrning.

uthyrningsgrad
Kontrakterad hyra dividerat med totalt 
hyresvärde.

Vakansgrad
Bedömt hyresvärde för vakanta (uthyr-
ningsbara) ytor dividerat med hyresvärdet.

Värmeanvändning
Redovisat utfall är genomgående grad-
dagskorrigerat, dvs utgår från dygns-
medeltemperatur i förhållande till en 
referenstemperatur.

Värdeförändring fastigheter, % 
Värdeförändring fastigheter inklusive 
transaktioner beräknat med utgångs-
punkt i riktlinjer från IPD Svenskt Fast-
ighetsindex.

överskottsgrad
Driftsöverskott dividerat med hyres-
intäkterna.

Samtliga siffror i årsredovisningen 
är per 31 december 2014.

Siffror som gäller Köpenhamn  
och Hamburg har valutakurs per  
31 decem ber 2014.
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aDresser Och kaLenDariuM

MarknaDsOMråDe LuLeå 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Smedjegatan 24
972 31 Luleå
Tfn 0920-23 18 70

MarknaDsOMråDe uMeå
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Storgatan 38 B
903 26 Umeå
Tfn 090-17 54 40

MarknaDsOMråDe östersunD
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Kanslihusgränd 2
831 32 Östersund
Tfn 063-14 14 82

MarknaDsOMråDe sunDsVaLL
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Landsvägsallén 4
Box 225
851 04 Sundsvall
Tfn 060-64 12 00

MarknaDsOMråDe gÄVLe
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Kyrkogatan 4
803 20 Gävle
Tfn 026-68 19 00

MarknaDsOMråDe stOckhOLM 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Lilla Bantorget 15
111 23 Stockholm
Tfn 08-453 99 50

MarknaDsOMråDe örebrO
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Tfn 019-17 53 00

MarknaDsOMråDe JönköPing
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Brunnsgatan 2
551 86 Jönköping
Tfn 036-30 36 80

MarknaDsOMråDe VÄxJö
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Honnörsgatan 14
Box 3294
350 53 Växjö
Tfn 0470-72 77 30

MarknaDsOMråDe heLsingbOrg 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Norra Strandgatan 11
252 20 Helsingborg
Tfn 042-24 83 80

MarknaDsOMråDe köPenhaMn
Fastighetsaktiebolaget Norrporten (publ)
Havneholmen 25
DK-1561 København V
Tfn +45 33 11 57 11

Adresser





Tryckt på ett FSC-certifierat tryckeri och på ett FSC-certifierat papper i syfte 
att främja ansvars fullt bruk av världens skogar. Klimatkompensation gjord 

för de CO2-utsläpp produktion och transporter medför.

produktion
Frosting Kommunikationsbyrå, Sundsvall
www.frosting.se

Foto
Björn Norman, Johanna Lundberg/Bildbyrån, Kristofer Lönnå,  
Olle Melkerhed, Stefan Öberg, Tomas Bergman, Torbjörn Bergkvist  
Torbjörn Persson och Ulf Areskoog.

Kartor
Stadskartan

tryck
Tryckeribolaget Åtta.45
Papper: Omslag, Tom&Otto 250 g. Inlaga, Tom&Otto 130 g.  



Fastighetsaktiebolaget norrporten (publ)
Box 225, 851 04 sundsvall. Besöksadress: Landsvägsallén 4. tel 060-64 12 00.

styrelsens säte: sundsvall. organisationsnr: 556458-6138.
norrporten.se
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