Årsredovisning 2004

Örebroporten Fastigheter AB . 2004

1

3
Affärsidé.................................................................................. 4
VD har ordet ............................................................................ 5
Örebroporten Fastigheter AB ................................................. 6
Miljöredovisning ...................................................................... 7
Systematiskt brandskydd........................................................ 8
Sonat ...................................................................................... 9
Demenscentrum ...................................................................10
Däckia...................................................................................12
ÖLM ......................................................................................13
DHL .......................................................................................14
Förvaltningsberättelse .........................................................16
Resultaträkning ....................................................................18
Balansräkning ......................................................................19
Kassaﬂödesanalys ...............................................................20
Noter ....................................................................................21
Revisionsberättelse och granskningsrapport .....................24
Styrelse och företagsledning ...............................................25
Flerårsöversikt .....................................................................26
Speciﬁkation av fastigheter .................................................26

2

Projektledning och reportage Camilla Skoogh. Layout Graﬁskt. Foto Magnus Wahman. Samtliga fastighetsbilder är från Örebroportens fastighetsbestånd.

Örebroporten i korthet ...........................................................

Örebroporten Fastigheter AB . 2004

Örebroporten
i korthet
Året 2004

Utsikter för 2005

 Färdigställde 25 000 kvadratmeter lageryta till
DHL i Marieberg.
 Färdigställde nybyggnation på 5 000 kvadratmeter till Johnson Pump.
 Tomtmark i Mellringe såldes till Örebro kommun
för iordningställande av ny återvinningscentral.
 I Vivalla företagsby har lokalanpassningar för
Däckia och ÖBO Produktion utförts.
 Skanska har påbörjat byggnation av bostäder på
kaserngården.
 Två fastigheter på Beväringsgatan i Grenadjärstaden såldes till Krafft Måleri.
 Tomtyta på Kexfabriken 3 såldes till PEAB och
Svenska kyrkan. Där kommer ett hundratal lägenheter för seniorer att byggas.
 Fyra fackliga förbund ﬂyttade in i Kexfabriken 3.
 Sålde Bleckslagaren 5 på Handelsgatan 3 i Bista
till Lodab Fastigheter.
 Påbörjad byggnation till IL-Recycling i Marieberg.

 Utveckling av Behrn Arena och Conventum.
 Utveckling av TruckStop.
 Försäljning av mark i Vivalla företagsby, Mellringestaden och Grenadjärstaden.
 Fortsatt utveckling av Vivalla företagsby.
 Utveckling av Kembelsfastigheten på Pappersbruksallén.
 Fortsatt utveckling av IL-området i Skebäck.
 Byggnation av ny sporthall på Virginska skolan.
 Handikappsförbundens länsföreningar ﬂyttar in i
Mellringestaden.
 Färdigställande av byggnation till IL-Recycling i
Marieberg.

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr
Driftnetto, mkr

2004

2003

120

115

2002
Proforma
106

2001
ÖGAB
50

2001
IBB
55

59

59

57

26

31

25,9

23,5

19,8

9,9

8,2

Direktavkastning, %

9,1

9,1

9,2

8,3

11,3

Synligt eget kapital, mkr

124

105

109

26

75

Balansomslutning, mkr

860

808

776

386

297

Resultat efter ﬁnansiella poster, mkr

Investeringar, mkr

54

25

88

30

19

Soliditet, %

14,4

13,0

14,1

6,7

25,3

Antal anställda

12,3

9,5

8

1

7

Uthyrbar area, tusental m2

152

164

190

70

120

Bruttolåneränta, %

3,83

4,58

5,02

4,82

5,32

Deﬁnitioner se sidan 26.
Proforma avser de båda bolagen Örebroporten (f.d. IBB) och Örebro Grenadjärstaden AB
som om fusionen 2003 varit genomförd 2002.
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Affärsidé

Foto: Anders Storm

Aktivt utveckla miljöer som stärker Örebros näringsliv
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VD har ordet
Örebroporten ska utveckla miljöer som
stärker Örebros näringsliv. Målsättningen
är att skapa förutsättningar för företag
att etablera sig i Örebro samt att kunna
expandera i nya eller redan beﬁntliga lokaler. Vi ska vara ett komplement till den
privata marknadens utbud av kontors- och
industrilokaler.
Processen att få två vitt skilda företagskulturer att
mötas har varit mödosam men nu börjar organisationen att sätta sig och vi har hittat våra roller. Vi har
gått från ett förvaltande till ett utvecklande företag i
ständig förändring, något som kräver ﬂexibilitet hos
alla anställda. Vi köper, utvecklar, säljer och får hela
tiden nya utmaningar som fodrar stort engagemang.
Näringslivsutvecklingen kräver ett visst risktagande och som kommunalägt bolag går vi in i
projekt där privata aktörer och den kommunala förvaltningen har svårare att klara uppgiften. I många
projekt fungerar Örebroporten som en katalysator
som utvecklar och skapar förutsättningar för privata
aktörer att ta över.

Stora byggnationer
Under året har vi gjort ﬂera stora byggnationer.
Johnson Pumps nybyggnation är slutförd och likaså
DHLs stora lagerbyggnad i Transportstaden, Marieberg. IL-fastigheten i samma område beräknas vara
klar sent i vår.
När det gäller investeringar har vi gjort stora
lokalanpassningar för våra hyresgäster. Hos Capgemini har vi gjort installationer för kraft, värme och
kyla och våra nya hyresgäster Däckia och ÖBO Produktion har fått sina lokaler anpassade för respektive
verksamhet.
Den stora försäljningen år 2004 är parkeringsmarken i kvarteret kexfabriken. Den köptes av
PEAB och Svenska Kyrkan med syfte att bygga
ett 100-tal seniorlägenheter. Övrig försäljning har
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utgjorts av tomtmark i Mellringe och fastigheter i
Grenadjärstaden och Bista.
År 2005 kommer att bli utmaningarnas år. Stora
spännande och publika projekt väntar. Vi kommer att
vara med och utveckla Behrn Arena och Conventum.
Läktaren på Behrn Arena ska byggas klar och de
tomma läktarlokalerna ska fyllas med hyresgäster.
Här gäller det att tänka annorlunda och att hitta kreativa lösningar. I Conventum ska vi förändra Medborgarhuset och skapa möjligheter för nya hyresgäster.

Stort projekt
Ett annat stort projekt är TruckStop Örebro – en
komplett anläggning för tunga transporter, strategiskt belägen där E18 och E20 möts. Tillsammans
med Skanska kommer vi att vara delägare under projektets första etapp.
Vid halvårsskiftet 2005 ska vi ta över IL-området i Skebäck. Det blir en utmaning att göra något
bra av det industriområdet. Stora ytor består
idag av asfalt. Till glädje för alla idrottande barn och ungdomar kommer vi att
bygga en ny sporthall på Virginska skolan.
Byggstarten är beräknad till i vår.
Resultatmässigt har 2004 varit ett bra
år och även 2005 visar på god lönsamhet. Ekonomisk effektivitet är en förutsättning för att kunna gå in i kommunala intresseprojekt. För att bibehålla
vår lönsamhet måste vi fortsätta att vara
tillräckligt stora, att ha bra medarbetare
och ett bra varumärke. I många projekt
handlar det om att tänka annorlunda, att
satsa men också att kunna misslyckas. Vårt
engagemang gör Örebroporten idag till en
starkt efterfrågad aktör inom Örebros näringslivsutveckling. Vi är visionära, vi ser
möjligheterna, och vi skapar förutsättningar
för expansion och utveckling.
Per Cardesjö
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Örebroporten Fastigheter AB
Örebroporten Fastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag och sorterar under
Örebromark AB. Bolaget äger och förvaltar en uthyrbar area på cirka 193 000
kvadratmeter.

Marieberg utgörs av industri- och lagerbyggnader.
Örebroporten har kunder såväl inom offentlig
verksamhet som inom industri, transport, handel och
kontor. Lokalerna i samtliga områden skräddarsys
och anpassas för att passa kundens behov.
I Mellringestaden består kundunderlaget främst
av offentlig verksamhet som skola och vårdboende.
I Grenadjärstaden ﬁnns en blandning av kultur,
bostäder och handel, samt viss yrkesutbildning inom
transportsektorn. I de centrala fastigheterna är Capgemini, Datorteket, Sveriges Radio och Virginska
skolan stora hyresgäster.

Örebroporten har både nya och äldre fastigheter i
sitt bestånd, och lokalerna i dessa varierar både till
storlek och till standard. Mellringestaden består idag
bland annat av en skola, ett center med sporthall, två
vårdhem, ett elevhem samt fastigheter som inrymmer småföretagsamhet. De ﬂesta lokalerna är av god
standard och ombyggda för speciﬁka ändamål. Till
Örebroporten hör också Mellringe golfbana.
I Grenadjärstaden är fastigheterna av varierad
standard med allt från moderna lokaler till rena kallförråd. Flera av de äldre traditionsrika byggnaderna
har omvandlats till funktionella lokaler som idag
inrymmer allehanda verksamheter.
Vivalla företagsby utgörs av moderna kontorsoch industrifastigheter som varierar i storlek, och
som passar såväl enmansföretag som större verksamheter. De centrala fastigheterna passar främst för
olika typer av kontorsverksamhet. Bista, Nasta och

Årets arbete
Arbetet har varit inriktat på att skapa förutsättningar
som möjliggör försäljning av enskilda byggnader eller markområden till hyresgäster eller entreprenörer
som har för avsikt att utveckla områdena. Bolaget
har också varit aktivt i näringslivsutvecklingen i
Örebro Kommun. Investeringarna har gjorts under
året för att anpassa beﬁntliga lokaler efter nya hyresgästers önskemål.

Åtgärd

Byggnad

Belopp mkr

Byggnation till IL Recycling

Törsjö

40,2

Installationer till Capgemini

Kexfabriken 2

6,3

Byggnation av ny infart till Vivalla företagsby

Protonen 1

2,1

Hyresgästanpassning, Mellringe golfklubb

Athena 5

1,7

Nybyggnation av garage

Protonen 1

1,1

Asfaltering till Norrlandspall

Bleckslagaren 6

0,8

Övriga

-

1,9

Totalt

6

54,1

Foto: Anders Storm

Årets investeringar
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Drifttekniker Arne
Pettersson byter
till- och frånluftsﬁlter i
en modern ventilationsanläggning. Byten sker
minst två gånger per
år för att med säkerhet
hålla en god inomhusluft och för att rena och
skydda anläggningen.

Miljöredovisning
Örebroporten strävar efter en god inomhusmiljö och minsta möjliga miljöpåverkan
i samtliga fastigheter. Vi byter ut ventilations- och kylsystem till mer energisnåla
och miljövänliga alternativ och vi försäkrar oss om miljövänliga material vid alla
ny- och ombyggnationer.
I Örebroportens fastighetsbestånd pågår ett kontinuerligt arbete med att byta ut gamla ventilationssystem till system med värmeväxlare som ger upp
till 30 procent energibesparing. Även kylsystemen
konverteras eller byts ut till mer miljövänliga alternativ. När det gäller källsortering har möjligheten att
sortera komposterbart avfall tillkommit i områdena
Mellringestaden och Grenadjärstaden.
I Vivalla företagsby pågår en miljöprojektering
för att åstadkomma bästa möjliga källsorteringssystem. Den tidigare återvinningscentralen i området
ﬁck tas bort vid utbyggnaden av tomtmark mot nya
infartssträckan. Viss omdisponering av återvinningen
är tillfälligt gjord för att klara åtaganden gentemot
nuvarande hyresgäster.
Vi har påbörjat en förbättring av ventilationen i
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lokalerna i gamla kexfabriken. En energiförbättring
ska åstadkommas genom att små ﬂäktar byts ut mot
större enheter. Virginska skolan är en annan fastighet
där energiförbättrande åtgärder ska sättas in. Utredningsarbetet har börjat och vi har tagit fram bygglovsritningar.
En förutsättning för att spara energi är att mäta
och samla information om fastigheternas förbrukningsmönster. Under december månad har därför
ett analysprogram för energiuppföljning köps in.
Med statistikens hjälp ges nu möjlighet att upptäcka
var speciella insatser behöver sättas in. Utbildning
i energibesparande åtgärder har påbörjats och stora
åtgärder kommer att sättas in på det här området
under nästa år.
Under året har inga nya systematiska miljöbesiktningar gjorts av beﬁntliga fastigheter men vi för
diskussioner om ett samarbete med Örebro universitet på området.
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Systematiskt brandskydd
Den 1 januari 2004 ersattes den tidigare
räddningstjänstlagen med Lagen om skydd
mot olyckor.
För oss som fastighetsägare innebär den nya lagen
att det ligger på vårt ansvar att vidta de åtgärder
som krävs för att förhindra brand och begränsa de
skador som en brand kan orsaka. Ett systematiskt
brandskyddsarbete skall nu ske i egen regi. Brandsyn
gjordes tidigare av räddningstjänsten med bestämda
tidsintervall.

stora konsekvenser eller där större risk för brand
föreligger. Det gäller till exempel vårdinrättningar,
skola, barnomsorg, hotell, samlingslokaler, k-märkta
byggnader och industrier. För dessa byggnader ska
en skriftlig redogörelse av brandskyddet lämnas in
till kommunen. Med hjälp av särskilda formulär har
uppgifter samlats in och dokumenterats. Vi kommer
att ha årliga revisioner av den skriftliga redogörelsen
av brandskyddet.

Under 2004 har vi inventerat fastigheterna med
avseende på brand och utrymning. Vi har gått igenom ritningar och tekniska system i samtliga byggnader. Syftet med arbetet har varit att se till att vi
har ett fungerande brandskydd för att på så sätt höja
säkerheten. Kontroller kommer att göras med hjälp
av individuellt framställda provningsintervaller för
varje fastighet.
Vi har även tagit fram en brandskyddspolicy med
syfte att öka säkerhetstänkandet i organisationen och
att ge kunder, besökare och de som arbetar i våra lokaler en trygg miljö att vistas i.
Flera av våra byggnader har hyresgäster som
bedriver verksamheter där en brand kan få extra

8
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Sonat komponerar
logistikkedjor
Många företag väljer att låta en extern
part sköta vägen från kundorder till slutleverans. Sonat AB är ett sådant planeringsföretag och fungerar som en outsourcad
logistikavdelning.
Istället för att ha en egen avdelning med logistiker
på företaget väljer man att köpa tjänsten av Sonat
och utnyttja deras kompetens på området. Sedan
april 2004 tar företaget
i samarbete med Posten
hand om Apoteksbolagets
alla leveranser.
I en modern och
smakfullt inredd lokal på
Västra Bangatan i centrala Örebro sköts hela
processen med hjälp av
telefon och fullständigt
Magnus Nilsson, produktionsIT-stöd.
chef och visionär logistiker.
– Internets genomslagskraft har möjliggjort den här utvecklingen. Nu
kan vi sitta i Örebro och sköta transportplanering
för företag över hela Sverige, säger produktionschef
Magnus Nilsson.

både vad det gäller effektivitet och kostad.
Idag har Sonat sex års erfarenhet och stor kompetens inom samtliga branscher.
– Det som från början var visioner har idag utvecklats till praktiskt erfarenhet, säger Magnus Nilsson, som väljer att kalla sig logistisk visionär.
Och företaget växer så det knakar. I takt med nya
samarbetsavtal, rekryteras distributionsmänniskor till
driftcentret i Örebro. 2003 jobbade här sex personer
och nu är det 25 anställda.
– Vi har redan växt ur vår lokal, men är lovade
av Örebroporten att ta över hela våningsplanet med
ytterligare 150 kvadratmeter. Med Örebroporten som
hyresvärd ﬁnns möjligheter att expandera. Allt fungerar besvärsfritt och det är lätt att komma överens,
avslutar Magnus Nilsson.

Fria att välja
Magnus Nilsson var med och startade Sonat 1995.
Företaget var då ett konsultbolag men utvecklades
med tjänsten dChain till ett logistik tjänsteföretag.
Med denna tjänst arbetar företaget i nära samarbete
med sina kunder för att förbättra deras försörjningseffektivitet. Som kund har man möjlighet att välja
om man vill att Sonat ska ta hand om hela processen
eller om man bara vill att de tar ansvar för distribution och transportfrågor.
– Det unika med dChain är framför allt är vi är
oberoende. Till skillnad från många andra logistikföretag är vi fria att välja det transportföretag som
krävs för att få en så optimal lösning som möjligt
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Lokalen på Västra Bangatan är utformad efter Sonats egna önskemål.
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Trygghet och gemenskap
i en vardagsnära miljö
Demenscentrum i Mellringe erbjuder inte
bara vård och boende för demenssjuka.
Här ﬁnns också ett kunskapscentrum med
stor kompetens inom demensvård. Med
hjälp av de senaste forskningsrönen utbildas kommunens omsorgspersonal för att
kunna ge en så optimal vård som möjligt åt
de sjuka.
På demenscentrum får den demenssjuke vistas och
bo i en miljö som präglas av lugn och social gemenskap. Personalen arbetar nära boende och gäster och
försöker skapa mötesplatser i den dagliga samvaron.
Goda relationer till både de sjuka och anhöriga är
viktiga för att skapa den trygghet som behövs för att
få en så god livskvalitet som möjligt.
Demenscentrum arbetar i en vårdkedja där vården
kan anpassas efter symptombild, sjukdomsfas och
behov. Anhöriga inbjuds regelbundet till individuell
vårdplanering. Till en början kanske den sjuke bor

kvar hemma och besöker
dagvården, för att senare
ha behov av en korttidsplats eller ett boende.
– Demens är en progressiv sjukdom och det
handlar främst om att försöka lindra, ge trygghet
och ett vänligt bemötande Enhetschef, Birgitta Lindblom.
säger enhetschef Birgitta
Lindblom. Det är också viktigt att försöka se människan bakom sjukdomen och att stimulera de kvarvarande resurserna som ﬁnns hos varje människa.

Det vardagliga mötet
Måltiderna är den samlingspunkt när man försöker
att aktivera och stimulera som mest. Samlingen runt
bordet blir en naturlig mötesplats. Aktiviteterna
är individuellt anpassade med tanke att stimulera,
stärka självkänslan och öka välbeﬁnnandet. Det kan
handla om att promenera, lyssna på musik eller spela

En modern och inbjudande fasad välkomnar gäster och boende på Demenscentrum. I de ljusa och trevligt inredda lokalerna vittnar inget
längre om de gamla sjukhuslokalerna på före detta Mellringe kliniken.
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Ett spännande parti Fia skapar trevlig samvaro boende och personal emellan.

spel men också om att vara med vid vardagliga sysslor som att arbeta i köket eller att följa med och tvätta. Demenscentrum har en egen kokerska men viss
matlagning görs i köken på de olika avdelningarna.
Här skalas och kokas potatis och här lagas efterrätter
och sallader.
– En del av den pedagogiska tanken är att det
ska vara nära till dofter och annat som kan påverka
sinnena. De boende får också vara med och påverka
menyerna, berättar Birgitta Lindblom.

Särskilda målgrupper
Demenscentrum startade i mindre skala 1991 och
var då ett komplement till den övriga demensvården
i kommunen. Idag har man byggt upp en likvärdig
verksamhet men är mer inriktade på särskilda målgrupper. Bland annat ﬁnns här boende för sjuka med
frontallobsdemens och kommunens enda boendet för
yngre demenssjuka.
Det var enhetschef Birgitta Lindblom som startade upp verksamheten tillsammans med en av sina
kollegor.
– Vi arbetade inte på ett färdigt uppdrag från
kommunen, utan här fanns stort utrymme att använda
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egna erfarenheter och idéer, berättar hon.
De var även med och planerade byggnationen av
lägenheterna och såg till att de blev på bästa sätt för
en demenssjuk.

Kunskapscentrum
Genom kunskapscentrum sker utbildning i demensvård för olika personalkategorier inom Örebro kommun. Det händer också att andra kommuner köper
utbildning. De som arbetar med utbildningen är en
arbetsterapeut, sjuksköterskor, undersköterskor och
en enhetschef.
– Det unika med vårt kunskapscentrum är att det
är vår egen personal som jobbar ute i den dagliga
verksamheten som utbildar. De är därmed väl förankrade i det vardagliga arbetet med demenssjuka, säger
Birgitta Lindblom.
Kunskapcentrum erbjuder färdiga utbildningar
men har också möjlighet att skräddarsy utbildningar
utifrån särskilda önskemål. Därutöver tar centret
emot studiebesök och har tjänster som handledning
och konsultation.
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I de nya lokalerna som är anpassade efter Däckias verksamhet ﬂyter jobbet på dubbelt så fort som tidigare. I anslutning till verkstadshallen ligger butiken där
kunderna även kan få sig en kopp kaffe.

Lyckad ﬂytt ökar omsättningen
Däckias ﬂaggor vajar nu i Vivalla företagsby. Flytten från de gamla lokalerna på
Hagagatan innebar ett lyft för företaget
som tidigare gick miste om stora delar av
den tunga traﬁken.
– Vi har nu fått lokaler som är helt anpassade efter
vår verksamhet och ett läge som inte kunde vara
bättre, säger platschef Andy Olsson på Däckia.
I september gick ﬂytten från de gamla lokalerna
på Hagagatan. Tidigare hade företaget vintertid stora
problem med den tunga traﬁken. Snödrivor och parkerade bilar gjorde det svårt att komma in på gården.
Däckia har riksavtal med de ﬂesta större åkerier och
genom Örebro passerar cirka 5 000 tunga transporter
varje dag. Dessa åkte tidigare ofta förbi Örebro men
det nya läget gör det lätt att svänga in för till exempel ett däckbyte.
– Flytten har gett oss en rejäl skjuts uppåt. Det
normala är att man vid en ﬂytt, tappar cirka 20 procent av omsättningen men vi har istället ökat med det
samma, säger Andy Olsson.

Kunden som styr
Verkstaden i Örebro är en av Däckias 60 egna verkstäder. Däckkedjan har dessutom samarbetsavtal med
ytterligare 34 stycken. Det gör Däckia till en av de
största däckkedjorna i Sverige med verkstäder över
hela landet. Bland kunderna ﬁnns allt från privatbi-

12

lister till stora internationella företag. Sedan 2004
ägs kedjan till 100 procent av Goodyear.
– Trots detta har vi inga direktiv för däckförsäljningen. Det är kunderna som styr oss och inga
andra. Vi jobbar med alla märken men mest med
Goodyear, Nokia och Yokohama, säger Andy Olsson.
Förutom att sälja däck och fälgar, kollar killarna
på verkstaden hjulinställningar, monterar och balanserar däck. Här kan man som privatperson även
förvara sina sommar- och vinterdäck.

Bättre disponerad
Örebroverkstaden har idag fyra anställda och under
de ruschiga perioderna tas ytterligare fyra killar in.
Omsättningen ligger på cirka åtta miljoner kronor
men de räknar med att ﬂytten ska bidra med en ökning till 12 miljoner under en treårsperiod,
– Vi ﬁck 150 nya kunder på bara åtta veckor,
berättar Andy Olsson.
Den totala ytan blev något mindre efter ﬂytten
men den nya lokalen är bättre disponerad. Allt ﬁnns i
verkstadsdelen vilket gör att de kan hantera allt dubbelt så fort som tidigare.
– Visst har vi haft lite krångel så här i början,
främst med portarna, med det har Örebroporten lovat
att ﬁxa. Det känns tryggt att veta att man har en bra
hyresvärd, speciellt när kontraktet löper på många år,
avslutar platschef Andy Olsson.
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Begagnat
intresserar
Örebroföretaget ÖLM AB gör affärer med
begagnad industri- och arbetsplatsutrustning. Stora partier köps upp från nedlagda
fabriker inom telecom- och IT-branschen
och säljs vidare genom den egna webbplatsen.
När nedskärningarna började i telecom- och IT-branschen, såg Örebro Lager och Montage, ÖLM AB en
möjlighet att göra bra affärer. Företaget kontaktade
Ericsson i Norrköping och Linköping för att se om
de hade begagnad utrustning som de inte använde.
Kontakterna ledde senare till två stora uppköp av
utrustning från Ericssons nedlagda fabriker. Även
inredning och utrustning från Flextronics i Visby
och forskningscentrat i Kista har lastats på långtradare till Örebro. För att få plats med all begagnad
utrustning hyr företaget ett 1 000 kvadratmeter stort
kallförråd på gamla I3-området.

Bra försäljningskanal
Pallställ, rullvagnar, höj- och sänkbara arbetsbord
och annan utrustning säljs vidare via företagets
webbplats för cirka 40 procent av nypris. De stora
volymerna går främst
till företag som Ahlsell, Atlas Copco,
Emhart och Johnson
Pump. Men även mindre företag är intresserade av begagnad
utrustning.
ÖLM AB, startades 1989 av bröderna
Göran och Dag Jinghede. De sysslade
då med montage av
pallställ. 1993 gick
fadern Alric Jinghede
in i företaget efter 33
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Vi kom över helt nya höj- och sänkbara bord från forskningscentrat i Kista. De säljer vi nu
för en bråkdel av nypris, berättar VD, Alric Jinghede.

år som säljare i läkemedelsbranschen.
– Företaget jag jobbade på skulle köpas upp av
Farmacia och jag stod i ett vägskäl. Idén om att börja
med försäljning fanns och sönernas företag innebar
en öppning, berättar VD Alric Jinghede.
Den tidiga affärsinriktningen med besiktning,
projektering och montage av pallställ ﬁnns kvar som
ett komplement till försäljningen.
Företaget var tidigt ute med en e-handelssida på
Internet men online-köpen har inte utvecklats riktigt
som företaget har hoppats på. Det handlar om komplicerade produkter där, kunderna föredrar att möta
säljare och diskutera lämpliga lösningarna.
– Men webbplatsen fungerar bra som försäljningskanal där vi kan visa upp våra produkter. Vi slipper
stora marknadsföringskostnader som katalogtryck
och distribution, säger Alric Jinghede.
ÖLM har anställt en webbansvarig som jobbar för
att företaget ska ligga högst upp på alla sökmotorer.
– Om du söker på till exempel pallställ ska du få
upp oss högst upp på listan. Det kostar naturligtvis
en del men det är här kunderna hittar oss, säger VD
Alric Jinghede.
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Logistikjätten
storsatsar i Örebro
DHL Solutions har expanderat sitt multilager i Örebro. Den drygt tre fotbollsplaner
stora lagerbyggnaden är nu i full drift.
Härifrån distribueras vin och sprit till stora delar av den nordiska befolkningen.
En av DHL Solutions större kunder, norska VSD
logistics valde att lokalisera sitt nya vin- och spritlager i Örebro och DHL Solutions storsatsning var ett
faktum. Tillsammans med de tidigare lagerbyggnaderna förfogar företaget nu över 90 000 pallplatser
för så kallade snabbrörliga konsumentvaror. Förutom
alkoholhaltiga drycker lagras och distribueras livsmedel och hushållstekniska produkter.
– Sett ur ett nordiskt perspektiv har Örebro ett
optimalt läge. Härifrån kan man inom en radie av
30 mil nå 60 procent av nordens befolkning inom
24 timmar, säger personalansvarige, Staffan Östman.

Hela logistikkedjan
DHL Solutions i Örebro har en historia som går
tillbaka till gamla ASG. 1999 köpte Deutsche Post

Staffan Östman, personalansvarig på DHL Solutions.
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genom dotterbolaget Danzas upp ASG och 2003 gick
Danzas och DHL samman till ett bolag.
DHL Solutions är ett av DHLs tre affärsområden
och ledande inom tredjepartslogistik i norra Europa.
Det innebär att de sköter hela logistikkedjan från
produktion till slutleverans. Företaget arbetar med
helhetslösningar när det gäller lager, hantering och
distribution. I hanteringen arbetar många med bastjänster som ompackning på andra pallar eller nya
märkningar.
DHL Solutions har idag 170 egna anställda men
jobbar vid ordertoppar mycket med inhyrd personal.
– Vi har en grundbemanning och sen kan antalet
inhyrda variera mellan 2 och 50 man om dagen, berättar Staffan Östman.
Bland företagets kunder ﬁnns ﬂera stora producenter av livsmedel och hygienartiklar.
– För kunderna innebär det stora kostnadsbesparingar att ligga sida vid sida med konkurrenterna.
De blir på så sätt starkare och får billigare lösningar,
säger Staffan Östman.

Cirka 100 bilar per dygn lastas och lossas vid DHL Solutions lager.
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Vissa ﬁnare vinsorter kräver lagring
under speciella
förhållanden.

I det nya vin- och spritlagret är säkerheten hög.
Det innebär bland annat stålförsedda portar, övervakningskameror och passersystem som kontrolleras och bevakas av vaktbolag. Alla nyanställda
fotograferas, dokumenteras och informeras om vilka
regler som gäller. Här råder också särskilda rutiner
vid in- och utlastning av varor. Inlastningen sköts
av egen personal och utlastningen går via särskilda
säkerhetssystem.
Hanteringen av vin och sprit är också speciell.
Vissa så kallade Fine Wine kräver lagring vid en viss
temperatur och en viss luftfuktighet. Andra bör ligga
ner eller förvaras mörkt.
– Dessa viner kommer att förvaras i en särskild
del av byggnaden där vi inreder med en avancerad
kylanläggning, berättar Staffan Östman.

Intressant område
Allt ﬂer företag väljer idag Örebro vid nyetableringar. Infrastrukturen och det geograﬁska läget är
den främsta orsaken, men även Örebro kommuns
samverkan med näringslivet för att utveckla Örebro
till Sveriges logistiska centrum.
– Örebro kommun har visat stort engagemang
för vår satsning i det här området. De har påskyndat
processer så vi kunnat hålla tidsplanen för utbyggnationen, säger Staffan Östman
DHL Solutions storsatsning i logistikområdet
Törsjö, gör området intressant även för att andra företag. Återvinningsföretaget IL-Recycling är på väg
att ﬂytta dit och Vitvarukedjan Elon och Svenska
Elkedjan etablerar ett stort centrallager i området.

Örebroporten Fastigheter AB . 2004
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Örebroporten Fastigheter AB, organisationsnummer 556167-8276, får härmed avge
redovisning för bolagets verksamhet 2004.
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100 procent
av Örebromark AB, organisationsnummer
556005-0006. Örebromark AB förvärvade nio procent av aktiekapitalet per den 30 december 2004
av Örebro kommun och blev därmed ensam ägare
till Örebroporten Fastigheter AB. Örebromark AB
ägs av Örebro Kommun till 100 procent. Köp eller försäljningar, mellan Örebroporten och företag
som ingår i koncernen Örebromark AB, understiger
två procent av totala inköp respektive försäljningar.
Fakturerade intäkter till Örebro kommun uppgår till
61 procent av nettoomsättningen och kostnadsförda
inköp uppgår till tre procent av rörelsekostnaderna.

Verksamheten
Bolaget har till ändamål att komplettera marknadens utbud av kontors- och industrilokaler för att
tillgodose kommunens näringspolitiska intresse av
god tillgång på denna typ av lokaler. På kommunens
uppdrag ska bolaget även lämna näringslivet en god service i frågor om mark- och

Fastigheternas värde
Det bokförda värdet av bolagets fastigheter uppgick vid
årets slut till 638 (656) mkr. Externa värderingar har
gjorts på hela beståndet under 2001-2003. Värderingen
för samtliga ägda fastigheter uppgår till 814 (828)
mkr. Under 2004 har del av fastigheten Grenadjären 3
avseende Kanslihuset skrivits ned med 4,5 mkr. Under
2005 har bolaget för avsikt att göra en ny värdering av
fastighetsbeståndet.

Dotterbolag

Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fastighetsbeståndet till 19 (19) fastigheter. Den
uthyrningsbara arean uppgick till 151 641
(164 080) kvadratmeter. Den vakanta
uthyrbara arean uppgick till 7 (8) procent
och ekonomisk vakans till 3 (3) procent.

Örebro Rådhus AB ägs till 100 procent av bolaget.
Örebro Rådhus AB äger fastigheten Klädeshandlaren 2.
Hyreskontrakt är tecknat med Johnson Pump AB fram
till och med 2013-12-31. Aktierna redovisas som ”Andelar i dotterföretag” i balansräkningen och eventuella
utdelningar redovisas i resultaträkningen. Örebroporten
upprättar ingen koncernredovisning med anledning av
innehavet. Moderbolaget Örebromark AB redovisar
innehavet i sin koncernredovisning enligt förvärvsmetoden. Resultat efter skatt för Örebro Rådhus AB
uppgick till 0,8 (0,3) mkr.

Investeringar

Intressebolag

lokalutnyttjande samt tillgodose kommunens behov av rörelsefastigheter för
särskilda verksamheter.

Fastighetsbeståndet

Årets investeringar i bolagets fastigheter
uppgick till 54,1 (24,5) mkr. Under året
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färdigställdes bland annat nybyggnation av garage i Vivalla, hyresgästanpassningar i klubbhus för Mellringe
golfklubb samt utökning av asfaltsyta på Bleckslagaren
6. Sammanlagt har investeringar för 7,9 (37,4) mkr avslutats. Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till 65,3
(19,1) mkr och utgörs bland annat av nybyggnation till
IL-Recycling 40,2 (0) mkr och hyresgästanpassning
(installationer för kraft, värme och kyla) till Capgemini
18,8 (12,5) mkr. Fastighetsköp har skett för 0 (0) mkr.
Försäljningar har skett för 21,5 (23,5) mkr med en
reavinst om 10,3 (17,2) mkr och avser försäljning av
Bleckslagaren 5 samt delavyttring av Grenadjären 3,
Kexfabriken 3 och Athena 5. Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,6) mkr.

Örebroporten Fastigheter AB äger 45,83 procent av
aktierna i Transportstaden Örebro AB. För närvarande
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Låneförfall:
Andel lån med förfall inom 1 år
Andel lån med förfall inom 1–2 år
Andel lån med förfall inom 2–3 år
Andel lån med förfall inom 3–4 år
Andel lån med förfall inom 4–5 år
Andel lån med förfall 5 år eller senare

33%
7%
18%
18%
24%
0%

Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet.

består bolaget av en fastighet på cirka 53 000 kvadratmeter. Hyreskontrakt är tecknat med DHL fram
till och med 2014-12-01. Aktierna redovisas som
”Andelar i intresseföretag” i balansräkningen och
eventuella utdelningar redovisas i resultaträkningen.
Under räkenskapsåret har en nyemission skett och
insatt aktiekapital uppgår för Örebroportens del till
24,3 (12,4) mkr. Därutöver har Örebroporten bidragit
till ﬁnansieringen genom att 46,8 (46,8) mkr lånats ut
till bolaget. Villkoren på dessa lån är identiska med de
villkor som Örebroporten uppnått via egen ﬁnansiär.
Resultat efter skatt för Transportstaden Örebro AB
uppgick till 2,7 (2,0) mkr.

Resultat
Resultatet efter ﬁnansnetto uppgick till 25,9 (23,5)
mkr. Resultat efter ﬁnansiella poster exklusive realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 20,1
(15,4) mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till 19,3
(19,3) mkr. Årets skattekostnad avser till största
delen förändring av temporära skillnader på bolagets
anläggningstillgångar, som har ökat.

Finansiering
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid årsskiftet
till 124,1 (105,1) mkr. Soliditeten var vid samma
tidpunkt 14,4 (13,0) procent. Räntebärande skulder
uppgick till 653 (623) mkr. Av skulden är 47 (47) mkr
hänförlig till utlåning till intressebolaget Transportstaden Örebro AB. Antalet långivare är 6 (6) stycken.
Den vägda genomsnittsräntan vid årsskiftet är 3,79
(4,12) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 1,9 (1,4) år. I bolagets låneportfölj
förekommer derivat. Låneportföljens sammansättning
överenstämmer med bolagets ﬁnanspolicy.

Utsikter för 2005
Under 2005 kommer arbetet att fortsätta med att
skapa förutsättningar för att kunna överlåta enskilda
byggnader och markområden till hyresgäster eller entreprenörer som på ett bättre sätt kan utveckla
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Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres

89 500 035
19 283 805
108 783 840
108 783 840
108 783 840

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets
utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

områdena. Bolaget kommer också att vara aktivt i
näringslivsetableringar i Örebro kommun. Målsättningen är att kunna skapa förutsättningar för företag
att kunna etablera sig respektive för företag att
kunna expandera i beﬁntliga lokaler eller i helt nya
lokaler inom Örebro kommun.
I början av 2005 sålde bolaget en strategiskt viktig tomt i Vivalla som förväntas ge fart åt områdets
fortsatta utveckling.
Bolagets ägare har föreslagit omdisponeringar av
förvaltningen för bland annat Conventum och Behrn
Arena. Detta kan innebära att bolaget kommer att ta
över förvaltning och administration av dessa objekt.
Vidare kan bolaget komma att engagera sig i projektet att bygga Truck Stop där E18 och E20 möts. Vid
halvårsskiftet 2005 kommer byggnationen till IL-Recycling i Marieberg att vara färdigställd. I utbyte mot
denna fastighet kommer Örebroporten att erhålla
IL-området i Skebäck för framtida utveckling. Under
året kommer bolaget att påbörja byggnationen av en
ny sporthall på Virginska skolan.
Bolagets intresse i Transportstaden kommer
också att bevakas. Förhandlingar pågår för närvarande om utökad byggnation. Bolaget har genom sitt
aktieinnehav styrelserepresentation i Transportstaden
vilket säkerställer inﬂytandet i utvecklingsarbetet.
För år 2005 bedöms vinsten efter ﬁnansnetto exklusive realisationsresultat till cirka 14 mkr.
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Resultaträkning

Belopp i tkr

Not

2004

2003

Nettoomsättning
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivning på fastigheter
Bruttoresultat

2
3

119 719
-27 863
-30 774
-2 016
-16 932
42 134

115 275
-24 071
-29 523
-2 269
-21 328
38 084

Administrations- och försäljningskostnader
Resultat vid försäljning av fastigheter

5

-7 831
10 345

-7 892
17 166

6, 7

44 648

47 358

8

3 830
1 866
-24 432

3 372
1 113
-28 308

Summa resultat från ﬁnansiella investeringar

-18 736

-23 823

Resultat efter ﬁnansiella poster

25 912

23 535

Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan, inventarier
Förändring av periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Erhållna aktieägartillskott
Lämnade aktieägartillskott
Skatt

460
1 118
-16 700
12 525
-838
-3 193

250
1 729
377
-23 500
17 625
-283
-433

19 284

19 300

Rörelseresultat
Resultat från ﬁnansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter

9

Foton: Pöhner Bild

Årets resultat

4
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Balansräkning

Belopp i tkr

Not

2004-12-31

2003-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggningar

10
11
12

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga fordringar

638 036
4 196
65 284
707 516

656 312
5 164
19 079
680 555

13
14
15
16
17

100
43 000
24 296
46 800
114 196

100
12 565
46 800
1 175
60 640

821 712

741 195

9 641
1 315
1 845
3 031
15 832
22 485
38 317

7 567
94
18 751
7 900
34 312
32 047
66 359

860 029

807 554

10 800
2 160

10 800
2 160

89 500
19 284
121 744

70 200
19 300
102 460

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18
19
20

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 800 aktier à nom 1 000 kr)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

21

Obeskattade reserver

22

3 207

3 667

Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt
Summa avsättningar

23

15 863
15 863

12 671
12 671

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

24

651 300
651 300

598 035
598 035

2 000
17 982
4 175
2 938
40 820
67 915

3 000
17 605
27 850
658
41 608
90 721

860 029

807 554

Inga

Inga

4

12

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

25

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Fastigo ansvarsbelopp
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Kassaﬂödesanalys

Belopp i tkr

20

2004

2003

Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Avskrivningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

25 912
18 440
-10 345
34 007

23 535
23 091
-17 166
29 460

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

18 665
-21 106
31 566

-20 319
19 836
28 977

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av intressebolag (nyemission)
Investeringar i fastigheter
Investeringar i inventarier
Försäljning av fastigheter
Försäljning av inventarier
Placeringar i övriga ﬁnansiella anläggningstillgångar
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-11 921
-54 165
-540
19 649
-43 000
-89 977

-22 075
-24 516
-625
23 516
169
-23 531

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Förändring i ﬁnansiella anläggningstillgångar
Utbetalt/erhållet koncernbidrag
Utbetalt/erhållet aktieägartillskott
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

57 000
-3 735
1 365
-23 123
17 342
48 849

12 713
-3 000
545
10 258

Årets kassaﬂöde

-9 562

15 704

Likvida medel vid årets början

32 047

16 343

Likvida medel vid årets slut

22 485

32 047
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Noter
Belopp i tkr , där ej annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Örebroporten Fastigheter AB använder den funktionsindelade
resultaträkningen. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
Årsredovisningslagen samt följer Bokföringsnämndens rekommendationer med undantag för redovisning av koncernbidrag och
aktieägartillskott. Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas
över resultaträkningen i enlighet med de principer som tillämpas i
koncernen Örebromark AB.
Värderingsprinicper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inte annat anges.
Dotterföretag
Aktieinnehavet i Örebro Rådhus AB uppgår till 100% av aktier
och röster. Innehavet redovisas i balansräkningen under
”Andelar i dotterföretag” och i resultaträkningen endast med
eventuell utdelning. Örebroporten Fastigheter AB upprättar ingen
koncernredovisning med anledning av innehavet. Moderbolaget
Örebromark AB redovisar innehavet i sin koncernredovisning
enligt förvärvsmetoden.
Intresseföretag
Aktieinnehavet i Transportstaden Örebro AB uppgår till 45,83%
av aktier och röster. Innehavet redovisas i balansräkningen under
”Andelar i intresseföretag” och i resultaträkningen endast med
eventuell utdelning. Örebroporten Fastigheter AB upprättar ingen
koncernredovisning med anledning av innehavet. Moderbolaget
Örebromark AB redovisar innehavet i sin koncernredovisning
enligt kapitalandelsmetoden.
Fastigheter
Färdigställda ny-, till- och ombyggnader samt förbättringar av
värdehöjande karaktär har aktiverats och skrivits av enligt plan.
Räntekostnader under byggnadstiden har kostnadsförts. Nedlagd
intern tid på under året avslutade och aktiverade pågående
nyanläggningar har aktiverats. Avskrivningar enligt plan grundas
på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden som
framgår nedan. En extern värdering av bolagets fastigheter har
gjorts under 2001--2003. Värderingen har indikerat ett nedskrivningsbehov av kanslihuset på Grenadjären 3 som skrivits ned
med 4,5 mkr under 2004.
Fordringar
Fordringar upptas efter individuell värdering till belopp varmed de
beräknas inﬂyta.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller
erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års
aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.
Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till
nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet
kommer att fastställas.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som
uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen
uppkommit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga
underskott.
Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärden och beräknade ekonomiska livslängder. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar och avskrivning sker enligt följande:
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Byggnader
1,5 %
Markanläggningar
5,0 %
Byggnadsinventarier
10,0 %
Övriga inventarier
20,0 %
Inventarier av mindre värde, understigande 10 000 kr, kostnadsförs.
Finansiella instrument
Premien för cap (räntetak) periodiseras över löptiden som
räntekostnad.
Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt beaktas vad gäller temporära
skillnader med skattesatsen 28%. Årets förändring av temporära
skillnader redovisas som skattekostnad.
Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂödesanalysen upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommentation RR 7 och redovisas enligt den indirekta
metoden.

Not 2 Nettoomsättning

2004

2003

Hyresintäkter
Rabatter
Övriga intäkter

110 523
9 196

108 705
-312
6 882

Summa

119 719

115 275

Not 3 Driftskostnader

2004

2003

Fastighetsservice
Avskrivning inventarier
Elförbrukning
Värmeförbrukning
Vattenförbrukning
Sophantering
Försäkring

6 659
1 508
7 095
10 289
663
988
661

5 195
1 763
4 317
10 433
894
961
508

Summa

27 863

24 071

Not 4 Av- och nedskrivning på fastigheter

2004

2003

Avskrivning på byggnader
Avskrivning på markanläggningar
Nedskrivning på byggnader

11 092
1 340
4 500

11 090
1 238
9 000

Summa

16 932

21 328

Not 5 Administrations- och försäljningskostnader

Administrations- och försäljningskostnader innehåller kostnader
för företagsledning, ekonomi, uthyrning, marknadsföring, teknisk
konsultation, underhålls- och fastighetsadministration samt övrig
kontorsadministration.

Not 6 Revisionskostnad
KPMG
-Revisionsuppdrag
-Andra uppdrag
Deloitte & Touche
-Revisionsuppdrag
-Andra uppdrag
Lekmannarevisorer
-Revisionsuppdrag
Summa

2004

2003

-

36
28

75
13

71
25

44

30

132

190

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning.
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Noter

Not 7 Medelantal anställda, löner, andra
ersättningar och sociala avgifter

2004

2003

3,70
8,60

3,50
6,00

Totalt

12,30

9,50

Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

876
3 896
4 772

663
3 014
3 677

Medelantalet anställda, med fördelning
på kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav för styrelse och
verkställande direktör 218 (87))

1 855

1 394

1 075

528

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader

7 702

5 599

Summa planenligt restvärde
byggnader och mark

638 036

-7 360
-1 238
38
-8 560
656 312

Statliga bidrag som minskat anskaffningskostnaden uppgår till
204 (204). Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade.
Taxeringsvärden
Byggnader
Mark

196 883
50 508

210 417
42 898

Summa taxeringsvärden

247 391

253 315

Bokfört värde på fastigheter utan åsatt taxeringsvärde uppgår till
370.222 (371.880).

Under 2004 har till styrelsen utbetalats 192 (234). VD har 12
månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets sida. I
övrigt ﬁnns inga åtaganden för pensionskostnader.
Bolaget har valt att inte redovisa någon uppgift om sjukfrånvaro
då någon skyldighet att lämna dessa uppgifter ej föreligger enligt
ÅRL 5:18 a §.

Not 11 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående balans
Årets inköp
Årets försäljning
Summa anskaffningsvärde

25 382
540
25 922

24 968
625
-211
25 382

Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning
Årets försäljning
Summa ackumulerade avskrivningar

-20 218
-1 508
-21 726

-18 497
-1 763
42
-20 218

4 196

5 164

2004

2003

Utdelningar
Ränteintäkter

915
2 915

3 372

Summa

3 830

3 372

Uppskjuten skatt

2004

3 193

2003

Summa

3 193

433

Not 9 Skattekostnad

Not 10 Byggnader och mark

Anskaffningsvärden byggnader
Ingående balans
Årets byggnation och inköp
Årets försäljning
Summa anskaffningsvärde byggnader

433

2004-12-31 2003-12-31

740 098
4 616
-5 231
739 483

707 958
34 537
-2 397
740 098

Ackumulerade avskrivningar byggnader
Ingående balans
-164 468 -154 050
Årets planenliga avskrivning
-11 092 -11 090
Årets försäljning
3 176
672
Summa ackumulerade
avskrivningar byggnader
-172 384 -164 468
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Ackumulerade avskrivningar markanläggningar
Ingående balans
-8 560
Årets avskrivning
-1 340
Årets försäljning
413
Summa ackumulerade avskrivningar
markanläggningar
-9 487

Ackumulerade nedskrivningar byggnader
Ingående balans
-12 564
Årets nedskrivning
-4 500
Summa ackumulerade
nedskrivningar byggnader
-17 064

-12 564

Anskaffningsvärde mark
Ingående balans
Årets inköp
Årets försäljning
Summa anskaffningsvärde mark

71 087
25
-6 985
64 127

75 690
-4 603
71 087

Anskaffningsvärde markanläggningar
Ingående balans
30 719
Årets byggnation
3 319
Årets försäljning
-677
Summa anskaffningsvärde markanläggn. 33 361

27 921
2 857
-59
30 719

-3 564
-9 000

2004-12-31 2003-12-31

Bokfört värde inventarier

Not 12 Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Under året investerat
Under året överfört till fastigheter

2004-12-31 2003-12-31

Summa

Not 13 Andelar i dotterföretag
Säte

Örebro Rådhus AB
556619-5185
Örebro

Kapitalandel i %

19 079
54 140
-7 935

31 957
24 516
-37 394

65 284

19 079

Bokfört värde Bokfört värde
2004-12-31 2003-12-31

100,00

100

100

Det bokförda värdet överensstämmer med anskaffningsvärdet.
2004 års vinst uppgår till 838 (283) och det synliga egna kapitalet
per 2004-12-31 till 1 224 (386).

Not 14 Fordringar hos koncernföretag

Anskaffningsvärde
2004-12-31 2003-12-31
Tillkommande fordringar Örebro Rådhus AB 43 000
Summa anskaffningsvärde

43 000

Not 15 Andelar i intresseföretag
Säte

Transportstaden
Örebro AB
556591-2309
P-Hus Norrcity
samfällighetsförening
Summa

Örebro

Kapitalandel i %

45,83

0

Bokfört värde Bokfört värde
2004-12-31 2003-12-31

24 296

12 375

24 296

12 565
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Det bokförda värdet överenstämmer med anskaffningsvärdet.
2004 års vinst i Transportstaden uppgår till 2 741 (1 995) och det
synliga egna kapitalet per 2004-12-31 till 62 037 (32 652).

Not 16 Fordringar hos intresseföretag
Anskaffningsvärde
Ingående balans
Summa anskaffningsvärde

2004-12-31 2003-12-31

Summa

1 720
-545
-

0

1 175

Summa

1 845

18 751

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa

89 500 19 284

Not 22 Obeskattade reserver

545
18 200
6

Koncernkonto Örebro Kommun
Övriga likvida medel

10 800 2 160

46 800

1 798
47

Not 20 Kassa och bank

70 200 19 300
19 300 -19 300
- 19 284

46 800

Kortfristig del av långfristiga fordringar
Avräkning fastighetsaffär
Skattefordran
Övriga poster

Summa

10 800 2 160
-

Eget kapital 2004-12-31

1 175
-1 175

2004-12-31 2003-12-31

410
296
322
954
1 049

633
4 198
153
269
248
2 399

3 031

7 900

2004-12-31 2003-12-31

22 482
3

32 067
-20

22 485

32 047

Årets
resultat

Eget kapital 2003-12-31
Vinstdisposition
Årets resultat

46 800

Not 18 Övriga kortfristiga fordringar 2004-12-31 2003-12-31

Förutbetalda premier för räntetak (cap)
Förutbetalda räntekostnader
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter

Aktie- Reserv Balanserade
kapital
fond vinstmedel

46 800

Not 17 Andra långfristiga fordringar 2004-12-31 2003-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående balans
Avgår kortfristig del
Amorterat

Not 21 Förändring av eget kapital

Ackumulerade avskrivningar
utöver plan, inventarier
Periodiseringsfond tax 2001
Periodiseringsfond tax 2002
Periodiseringsfond tax 2003

2004-12-31 2003-12-31

Summa

2 840
167
107
93

3 300
167
107
93

3 207

3 667

Not 23 Avsättningar för uppskjuten skatt
Skillnad redovisat och skattemässigt
anskaffningsvärde, fastigheter
Skillnad redovisade och skattemässiga avskrivningar, fastigheter
Underskott i deklaration

2004-12-31 2003-12-31

6 263

6 263

50 535
-142

44 743
-5 754

Summa temporära skillnader

56 656

45 252

Uppskjuten skatteskuld, 28%

15 863

12 671

Not 24 Skulder till kreditinstitut

Av skulderna förfaller 0 (0) senare än fem år efter balansdagen.

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen fastighetsskatt
Förskottsbetalda hyror
Upplupna räntekostnader
Upplupen premie för räntetak (cap)
Övriga poster
Summa

2004-12-31 2003-12-31

2 117
25 522
10 648
256
2 277

49
25 799
12 296
412
3 052

40 820

41 608

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas bolagsstämman den 30 mars, 2005 för fastställelse.
Örebro den 24 februari, 2005

Roger Andersson

Eva Jonsson

Gun Carlestam Lewin

Reine Svahn

Robert Asplund

Per Cardesjö

Ordförande

Vice ordförande

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 24 februari, 2005.
Hans Warén

Auktoriserad revisor

Örebroporten Fastigheter AB . 2004
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Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Örebroporten Fastigheter
AB, organisationsnummer 556167-8276
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Örebroporten Fastigheter AB för räkenskapsåret 2004. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt
ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra
mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort
när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag

Granskningsrapport för år 2004
Till bolagsstämman i Örebroporten Fastigheter
AB organisationsnummer 556167-8276
Vi har granskat verksamheten under år 2004.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Vår
granskning har utgått från bedömning av väsentlighet
och risk. Därvid har vi haft kontakt med bolagets
auktoriserade revisor.
Vi har tagit del av styrelsens protokoll, rapporter
över verksamheten, årsredovisningen samt övriga
handlingar av betydelse för företagets skötsel och
styrning.
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granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag
anser att min revision ger mig rimlig grund för mina
uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande
bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med
god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Örebro den 24 februari, 2005

Hans Warén

Auktoriserad revisor

Överläggningar har i första hand skett med bolagets verkställande direktör.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skett på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt och att den interna kontrollen
därvid varit tillräcklig.

Örebro den 24 februari, 2005
Erik Johansson

Lekmannarevisor

Anders Sandberg
Lekmannarevisor
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Styrelse och företagsledning

Stående från vänster:
Per Cardesjö, Staffan
Fareld, Eva Jonsson,
Gun Carlestam Lewin,
Ulf Bladh, Reine
Svahn, Roger Andersson, Robert Asplund
samt Björn Forsberg.

Styrelse och företagsledning

Revisorer

Kommunfullmäktige i Örebro utsåg den 18 december 2002 styrelsen i Örebroporten Fastigheter AB.
Styrelsen för Örebroporten Fastigheter AB består av
fem ledamöter och tre suppleanter. Den utses, i enlighet med bolagsordningen, av kommunfullmäktige
i Örebro. Styrelsen anmäldes på extra bolagsstämma
den 15 januari 2003. Den 15 december 2004 utsåg
kommunfullmäktige i Örebro ny ledamot. Styrelsen
består därefter av:

Revisor i bolaget väljs av bolagsstämman för en
period av fyra år. I enlighet med bolagsordningen
utser kommunfullmäktige i Örebro även lekmannarevisorer.

Ledamöter
Roger Andersson (s), f 1945, ordförande
Eva Jonsson (s), f 1950, vice ordförande
Gun Carlestam Lewin (v), f 1940, ledamot
Reine Svahn (m), f 1936, ledamot
Robert Asplund (fp), f 1972, ledamot
Under 2004 har även framlidne ledamot Sture
Falkenström (fp) deltagit i styrelsens arbete. Robert
Asplund är utsedd till ledamot i styrelsen efter Sture
Falkenström.

Suppleanter
Ulf Bladh (kd), f 1940, suppleant
Staffan Fareld (s), f 1947, suppleant
Ann Green (mp), f 1962, suppleant

Örebroporten Fastigheter AB . 2004

Revisor
Hans Warén, f 1964, auktoriserad revisor,
Deloitte & Touche AB

Revisorsuppleant
Ann-Soﬁe Haglund Skeppstedt, f 1972,
auktoriserad revisor, Deloitte & Touche AB

Lekmannarevisorer
Erik Johansson (m), f 1933
Anders Sandberg (s), f 1949

Lekmannarevisorsuppleanter
Anna-Bella Eklund (s), f 1939
Jan-Einar Svensson (kd), f 1938

Företagsledning
Övriga som deltagit på styrelsens sammanträden
under 2004 är:
Per Cardesjö, f 1949, verkställande direktör
Björn Forsberg, f 1962, sekreterare

25

Flerårsöversikt

Belopp i tkr

2004

2003

2002
Proforma

2001
ÖGAB

2001
IBB

119 719
25 912
19 284
-

115 275
23 535
19 300
-

106 395
19 785
7 677
-

49 665
9 921
6 857
-

54 679
8 150
6 043
-

638 036
2,11
54 140
247 391
370 222
653 300
860 029

656 312
2,71
24 516
253 315
371 880
623 010
807 554

646 595
2,29
87 486
254 235
406 078
613 297
776 349

310 642
1,50
27 788
75 492
223 057
335 000
386 264

272 684
3,17
13 442
176 478
160 291
197 250
296 545

151 641
10 987
97,3
12,3

164 080
13 000
97,0
9,5

189 953
i.u
i.u
8

70 199
7 726
91,4
1

120 000
i.u.
i.u.
7

124 053
14,4
56,4
22,6
6,0
59 066
9,13
263
3,83
3,54

105 100
13,0
73,1
22,0
6,6
59 412
9,12
248
4,58
4,40

109 199
14,1
70
18,8
6,7
56 852
9,24
228
5,02
4,83

25 868
6,7
31
44,6
6,9
25 710
8,27
192
4,82
4,45

75 047
25,3
58
11,3
6,4
31 096
11,31
253
5,32
5,32

Resultaträkningen
Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Redovisat resultat efter skatt
Utdelning

1)

Balansräkningen
Fastigheternas bokförda värde
Av- och nedskrivning byggnad i % av ansk.värde
Ny- och ombyggnad
Taxeringsvärde
Bokfört värde på fastigheter utan tax. värde
Fastighetslån
Balansomslutning

2)

Diverse fakta
Uthyrbar area, m²
Vakant area, m²
Ekonomisk uthyrningsgrad i %
Årsarbetare

Nyckeltal
Synligt eget kapital
Soliditet i %
Balanslikviditet i %
Räntabilitet på eget kapital i %
Räntabilitet på totalt kapital i %
Driftnetto
Direktavkastning i %
Räntetäckningsgrad i %
Bruttolåneräntor i %
Ränta efter subventioner i %

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Deﬁnitioner
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

För 2004 enligt styrelsens förslag
Inkluderar mark och markanläggningar
Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver minskat med 28% schablonskatt
Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutningen
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder
Resultat efter ﬁnansiella poster delat med genomsnittligt synligt eget kapital
Resultat efter ﬁnansnetto plus ﬁnansiella kostnader delat med genomsnittligt totalt kapital

8) Resultat före avskrivningar på fastigheter
9) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
10) Rörelseresultat plus avskrivningar och ﬁnansiella intäkter (inkl. räntebidrag) samt
avdrag för skatter och amorteringar delat med bruttoräntekostnad
11) Räntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
12) Nettoräntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder

Speciﬁkation av fastigheter

Fastighet

Area m2

Täby/Marieberg

Råberga 5:15
Törsjö 2:49
Summa Täby/Marieberg

Vivalla företagsby

Atomen 1
Protonen 1
Elektronen 1
Neutronen 2
Mikael 2:96
Summa Vivalla företagsby
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1)

Byggnad

Bokfört värde
Mark
Markanl.

Totalt

Tax.värde, tkr

5 226
28 000
33 226

28 263
0
28 263

0
0
0

0
0
0

28 263
0
28 263

0
0
0

3 521
12 498
7 432
2 790
0
26 241

2 675
10 877
12 942
10 058
0
36 552

378
1 339
3 558
1 380
5 099
11 754

119
2 833
550
711
0
4 213

3 172
15 049
17 050
12 149
5 099
52 519

5 897
10 680
15 172
8 116
0
39 865
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Speciﬁkation av fastigheter

Fastighet

Area m2

Mellringestaden

Athena 5
Summa Mellringestaden

Grenadjärstaden

Grenadjären 3
del av Olaus Petri 3:180
Summa Grenadjärstaden

2)

Centrum

Tågmästaren 24
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Summa Centrum

Bista/Nasta

Bleckslagaren 6
Klädeshandlaren 2
del av Ånsta 20:144
Summa Bista/Nasta

Skebäck

Pappersbruket 13
Summa Skebäck
Summa förvaltning
Avgår:
1) Ägd av Transportstaden Örebro AB (intressebolag)
2) Ägd av Örebro Kommun
3) Ägd av Örebro Rådhus AB (dotterbolag)
Summa Örebroporten Fastigheter AB

Örebroporten Fastigheter AB . 2004

3)

Byggnad

Bokfört värde
Mark
Markanl.

Totalt

Tax.värde, tkr

39 147
39 147

267 172
267 172

11 559
11 559

11 720
11 720

290 451
290 451

28 027
28 027

22 466
1 781
24 247

77 543
0
77 543

5 620
0
5 620

4 510
0
4 510

87 673
0
87 673

59 146
0
59 146

23 244
6 290
8 735
6 014
2 316
46 599

61 810
22 629
20 135
10 755
2 574
117 903

14 420
1 803
6 437
5 142
1 743
29 545

944
0
139
64
0
1 147

77 174
24 432
26 711
15 961
4 317
148 595

0
27 000
27 625
32 400
10 745
97 770

4 720
12 023
0
16 743

2 081
0
0
2 081

3 409
0
25
3 434

2 096
0
0
2 096

7 586
0
25
7 611

8 519
0
0
8 519

7 242
7 242

20 521
20 521

2 215
2 215

188
188

22 924
22 924

12 491
12 491

193 445

550 035

64 127

23 874

638 036

245 818

28 000
1 781
12 023

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

151 641

550 035

64 127

23 874

638 036

245 818
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