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Not 28 Risk avseende finansiella instrument
Riskhanteringsmal och principer

Koncernen exponeras för olika risker när det gäller finansiella instrument. Sammanfattande information om Koncernens
finansiella tillgängar och finansiella skulder uppdelade i kategorier finns i separat not, se ovan. De huvudsakliga risktyperna är
marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk.
Analys av kreditrisk

Kreditrisk är risken att en motpart inte uppfyller en förpliktelse gentemot koncernen. Koncernens maximala exponering för
kreditrisk är begränsad till det redovisade värdet för finansiella tillgängar den 31 december, enligt sammanfattningen nedan:
Typer av finansiella tillgängar - redovisade värden
Kundfordringar och andra fordringar
Totalt

2018

2017

2 527 069
2 527 069

2 082 936
2 082 936

Koncernen övervakar löpande inställda betalningar trän kunder, identifierade enskilt eller gruppvis av Koncernen, och införlivar
denna information i dess kreditriskkontroller. Koncernens policy är att endast att göra affärer med kreditvärdiga motparter.
Koncernens ledning anser att samtliga ovanstäende finansiella tillgängar som inte har skrivits ned eller förfallit till betalning den
31 december har en hög kreditkvalitet.
Förfallna:
lnte mer än tre mänader
Mer än tre mänader men inte mer än sex mänader
Mer än sex mänader men inte mer än tolv mänader
Mer än ett är
Totalt

2018

2017

1 188 838
135 613
195 142
307 596
1 827 189

1 240 194
189 057
159 071
1 588 322

När det gäller kundfordringar och andra fordringar exponeras koncernen inte för nägra betydande kreditrisker i fräga om nägon
enskild motpart eller grupp av motparter med likartade egenskaper. Kundfordringar bestär av stort antal kunder i olika
branscher. Baserat pä historisk information om kunders inställda betalningar anser koncernledningen alt kundfordringar som
inte har förfallit till betalning eller skrivits ned har en god kreditkvalitet.
Analys av likviditetsrisk

Koncernens mal är att ha likvida medel och säljbara värdepapper som uppfyller likviditetskraven i perioder om minst 30 dagar.
Detta mal uppnäddes under rapportperioderna. Finansieringen av längfristiga likviditetsbehov säkras dessutom av ett lämpligt
belopp av beviljade kreditfaciliteter och möjligheten att sälja längfristiga finansiella tillgängar.
Per 31 december 2018 har koncernens finansiella skulder, som inte är derivat, avtalade löptider (inklusive räntebetalningar i
tillämpliga fall) som kan sammanfattas enligt följande:
2018-12-31
Andra banklän
lcke-konvertibla skuldbrev
Leverantörsskulder och andra skulder
Totalt

Kortfristiga
lnom 12
mänader
47 000 000
55 000 000
10 806 450
112 806 450

Längfristiga
1-5 är
Senare än
5 är
6 052 221
6 052 221

Delta kan jämföras med löptiderna under tidigare rapportperioder för koncernens finansiella skulder som inte är derivat enligt
följande:
2017-12-31
Andra banklän
lcke-konvertibla skuldbrev
Leverantörsskulder och andra skulder
Totalt

Kortfristiga
lnom 12
mänader
2 350 000
5 500 000
6 311 474
14 161 474
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Längfristiga
1-5 är
Senare än
5 är
51 112 500
61 966 667
809 310
113 888 477

(j
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Marknadsriskanalys
Koncernen exponeras för marknadsrisker genom sin användning av finansiella instrument. Koncernen marknadsrisk bestär av
ränterisken i koncernens finansiering.
Räntekänslighet
Koncernen minimerar exponeringen för ränterisk avseende kassaflöden vid längfristig finansiering genom att am möjligt erhälla
uppläning till fast ränta. Koncernens obligationslän pä 55 000 tkr har förlängts till ach med den 7 oktober 2019. 1 dagsläget
pägär en förhandling am att förlänga obligationen till ach med 2020-01-01. Obligationen löper med en fast ränta pä 10%.
Koncernens banklän pä 47 mkr löper till den 30 september 2019 med en rörlig ränta pä STIBOR 90 dagar +5% (dock lägst
5%). Vid en förändring av genomsnittlig marknadsränta med 1% skulle koncernens resultat ach egna kapital päverkas med 470 tkr. Dessa förändringar anses vara rimligt möjliga utifrän observation av aktuella marknadsvillkor.
Etter genomförd re-finansiering skulle en förändring av genomsnittlig marknadsränta med 1% päverka koncernens resultat ach
egna kapital med -900 tkr. Dessa förändringar anses vara rimligt möjliga utifrän observation av aktuella marknadsvillkor.

Not 29 Värdering till verkligt värde
Värdering till verkligt värde av icke-finansiella tillga\ngar
Följande tabell visar niväerna inom verkligt värde-hierarkin för icke-finansiella tillgängar som äterkommande redovisas till
verkligt värde per 31 december 2018, 31 december 2017:
2018-12-31
Nivä 2
Nivä 3
Totalt
Nivä 1
Materiella anläggningstillgängar
Förvaltningsfastigheter
- 114 000 000 114 000 000
Förvaltningsfastigheter, Stockholm
2017-12-31
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter, Stockholm

Nivä 1

Nivä 3

Nivä 2
-

112 000 000

Totalt
112 000 000

Verkligt värde pä koncernens fastighetsinnehav baseras pä värderingar utförda av oberoende, kvalificerade
fastighetsvärderare. Väsentliga indata och antaganden har tagits fram i nära samarbete med styrelse och VD.
Värderingsprocessen och förändringarna i verkligt värde har gätts igenom av styrelsen vid varje rapporteringstidpunkt.
Ytterligare information framgär nedan.
Förvaltningsfastighet i Sverige (Nivä 3)

Verkligt värde pä förvaltningsfastigheten har beräknats utifrän en avkastningsvärdeansats som kapitaliserar den uppskattade
strömmen av hyresinkomster, netto efter prognosticerade rörelsekostnader, med en diskonteringsränta som bestäms utifrän
avkastningen för liknande fastigheter som nyligen omsatts pä marknaden. När den faktiska hyran avviker väsentligt trän den
uppskattade hyran har justeringar gjorts av det uppskattade värdet av hyrorna. 1 den uppskattade strömmen av hyresinkomster
har uthyrningsgraden, prognoser för framtida vakansniväer, hyresvillkoren ach hyresförväntningarna trän framtida uthyrning
under byggnadens äterstäende ekonomiska livslängd beaktats. Förvaltningsfastigheten omvärderas ärligen.
De väsentligaste indatan, som samtliga är icke observerbara, är uppskattningen av hyresniväer, antaganden om vakansniväer
och diskonteringsräntan. Verkligt värde ökar om den uppskattade hyran ökar, vakansniväerna minskar eller om
diskonteringsräntan (marknadens avkastningskrav) minskar. Den samlade värderingen är känslig för alla dessa tre
antaganden. Enligt ledningens bedömning är intervallet av rimligt möjliga alternativa antaganden i indatat störst för hyresniväer
ach vakansniväer, mellan vilka det även finns ett inbördes förhällande. De indata som användes vid värderingen i september
2018var:
Sverige
2 178
Hyresnivä aktuell
13%
Vakansniväer
Diskonterings ränta (marknadens
4,64-5,75%
avkastningskrav)
Förvaltningsfastigheten Högsätra 10 med ett verkligt värde pä 114 000 tkr (2017: 112 000 tkr) värderades senast i september
2018har inte omvärderats pä rapporteringdagen. Ledningens bedömning är att effekterna i det verkliga värdet mellan dag för
värdering och rapporteringsdagen är oväsentliga. Fastigheten förvärvades i oktober 2016.
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Not 30 Prlnclper och rutlner för kapltalförvaltnlng

Koncernens mal med kapitalförvaltningen är:
• att säkerställa koncernens förmäga att fortsätta verksamheten,

De belopp som förvaltas som kapital av koncernen för innevarande rapportperioder sammanfattas enligt följande:
2018

1782 068
1782068

Likvida medel

Kapital

2017

2 998 044

2998044

Not 31 Förslag tlll dlsposltlon av

Följande balanserad vinst ska disponeras av ärsstämman:
4 816233
-188 485
4 627 748

Ansamlad vinst trän föregäende är
Arets resultat
Styrelsen föreslär att den balanserade vinsten disponeras sä

4 627 748
4 627748

att i ny räkning balans_eras

Not 32 Godkännande av finansiella rapporter
Koncemens finansiella rapporter för den rapportperiod som slutade den 3 1 december 2018 (inklusive jämförelsetal) godkändes
av styrelsen den 30 april 2019.
Stockholm 30 april 2019

Ut -Curt Ahnström

US�

Verkställande direkt6r

OrdföraR,de
/

/

.-�,�tLrtf1/l

Sandra Marffy

Grant Thornton Sweden AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Sätra Förvaltnings AB
Org.nr. 559015-9298
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Sätra Förvaltnings AB för år 2018.

Förvaltningsfastighet
Sätra Förvaltnings AB förvärvade i oktober 2016 en fastighet för
104 mkr. En extern värdering förelåg vid tidpunkten vid förvärvet
motsvarande förvärvspriset. Under 2017 omvärderades fastigheten
till 112 mkr, och under 2018 till 114 mkr, baserat på en extern
kassaflödesvärdering. En värdering till verkligt värde innefattar
subjektiva bedömningar där mindre förändringar i gjorda
antaganden kan få en väsentlig effekt på det redovisade värdet.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting
Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen.

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte
begränsade till dessa:
•
•
•

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen
och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar, och
bolagsstyrningsrapporten är i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

Vi har tagit del av och bedömt den externa värderingen
Vi har granskat klassificeringen av
förvaltningsfastigheten
Vi har granskat relevanta noter och upplysningar i
årsredovisningen.

För ytterligare information hänvisas till avsnittet ”Väsentliga
händelser under året och efter räkenskapsårets utgång” i
förvaltningsberättelsen, ”Förvaltningsfastigheter” i not 1 samt
”Värdering till verkligt värde” i not 29.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Finansiering och framtida kassaflöde
Finansieringen av fastighetsförvärvet har i huvudsak skett med ett
obligationslån och med banklån. Den fortsatta driften ska
finansieras med kassaflödet från det framtida driftsnettot samt med
ägartillskott.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

•
•
•

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

•
•

Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt
drift
Vi vill fästa uppmärksamhet på den information som lämnas i
förvaltningsberättelsen under avsnittet ”Väsentliga händelser under
året och efter räkenskapsårets utgång” där det framgår att ett utökat
lånelöfte erhållits från bank vilket är avhängigt en förlängning av
det befintliga obligationslånet som förfaller under 2019. Skulle inte
medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan
detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Vårt uttalande är inte modifierat i detta avseende.

Vi har granskat aktuella låneavtal med tillhörande villkor
Vi har granskat bolagets likviditetsprognoser
Vi har granskat redovisningen av låneskulderna inklusive
de ställda säkerheterna
Vi har granskat utfärdad utfästelse om kapital- och
likviditetstillskott från moderbolaget för 2018
Vi har granskat tillämpliga noter och upplysningar i
årsredovisningen

För ytterligare information hänvisas till avsnitten ”Väsentliga
händelser under året och efter räkenskapsåret” och ”Förväntad
framtida utveckling” i förvaltningsberättelsen samt not 20 om
långfristiga skulder & övriga skulder till kreditinstitut och not 22
angående ställda säkerheter och eventualförpliktelser.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller
koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU.
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den
aktuella perioden, och innefattar bland annat de viktigaste bedömda
riskerna för väsentliga felaktigheter. Dessa områden behandlades
inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till,
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör
inga separata uttalanden om dessa områden.
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen i enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra uttalanden.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Sätra Förvaltnings AB för år 2018 samt
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Grant Thornton Sweden AB, Stockholm, utsågs till Sätra
Förvaltnings ABs revisor av bolagsstämman den 28 april 2018 och
har varit bolagets revisor sedan 23 juni 2015.
Stockholm den

april 2019

Grant Thornton Sweden AB

Anders Meyer
Auktoriserad revisor
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