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Örebroporten
i korthet
2005

2006

 Övertagande av Conventum och Behrn Arena.
 Färdigställande av fastighet till IL Recycling i
Marieberg.
 Ombyggnation av elevboende för Riksgymnasiet
för döva i Grenadjärstaden.
 Nybyggnation av idrottshall på Virginska skolan.
 Förädling av lokal till Lindells Sport på Behrn
Arena.
 Nyproduktion av garage i Vivalla företagsby.
 Hyresgästanpassningar i Vivalla företagsby och
Grenadjärstaden.
 Projektering av västra och norra läktaren på
Behrn Arena.
 Takrenoveringar i Vivalla företagsby.
 Köp av Folkets Hus.
 Försäljning av mark i Nasta och Vivalla företagsby.
 Försäljning av Musikpaviljongen i
Grenadjärstaden.

 Färdigställande av västra och norra läktaren på
Behrn Arena.
 Färdigställande av idrottshall på Virginska
skolan.
 Kommunala verksamheter ﬂyttar från Medborgarhuset till lokaler på Ribbingsgatan 1-3.
 Förädling av lokaler i Medborgarhuset.
 Ny ventilation och ny utemiljö på Ribbingsgatan 1-3.
 Utveckling av logistiken i Vivalla företagsby.
 Tullängsskolan ﬂyttar från Grenadjärstaden till
IL Recycling i Skebäck.
 Färdigställande av mark på förrådsområdet i
Grenadjärstaden.
 Försäljning av mark till bostäder i Skebäck.
 Försäljning av kasern Lund i Grenadjärstaden.
 Försäljning av Mellringe Herrgård.

Nyckeltal
Nettoomsättning, mkr
Driftnetto, mkr
Resultat efter ﬁnansiella poster, mkr

2005

2004

2003

140

120

115

77

59

59

35,5

25,9

23,5

Direktavkastning, %

9,2

9,1

9,1

Synligt eget kapital, mkr

156

124

105

Balansomslutning, mkr

1189

860

808

Investeringar, mkr

396

54

25

Soliditet, %

13,1

14,4

13,0

Antal anställda

14,7

12,3

9,5

187

152

164

3,73

3,9

4,66

Uthyrbar area, tusental m

2

Bruttolåneränta, %
För deﬁnitioner, se sidan 26.
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VD har ordet
Örebroporten har som kommunalägt bolag
ett intressant och spännande uppdrag
– att utveckla miljöer som stärker Örebro
näringsliv. Bolaget förvaltar och utvecklar
kontors- och industrilokaler och skapar
möjligheter för expansion och nyetablering
i Örebro.

Affärsidé
Aktivt utveckla miljöer som stärker
Örebros näringsliv

År 2005 har varit ett lönsamt år för bolaget. Vi har
avslutat ett lyckat engagemang i Transportstaden
AB och sålt vår andel till Brinova Fastigheter AB,
med en reavinst på drygt 21 miljoner kronor. Örebroporten har genom detta samarbete med privata
entreprenörer lyckats skapa förutsättningar för
DHL Solutions etablering i Mosås. Vår uppgift är
att skapa möjligheter och ﬁnnas med i utvecklingsprocessen. Engagemanget ska sedan avslutas när vi
har utfört vårt uppdrag och de privata aktörerna kan
ta över. Vårt engagemang har resulterat i cirka 200
nya arbetstillfällen och en bättre tillväxt för Örebro
kommun. Vi har här lyckats kombinera affärsmässighet med samhällsnytta. Örebroportens primära
syfte är inte att äga fastigheter utan vår uppgift är att
stimulera utvecklingen. Det omdiskuterade projektet
TruckStop Örebro är ett annat exempel där vi kan
komma att ﬁnnas med under utvecklingsskedet.

Underhållsprojekt
I början av året tog Örebroporten över avtalen på
Behrn Arena och Conventum från Örebro kommun.
Framförallt Behrn Arena är ett stort och komplicerat
projekt med många intressenter.
Vi har även under året gjort ﬂera stora underhållsarbeten med bland annat takrenoveringar i Vivalla
företagsby och hyresgästanpassningar i ﬂera av våra
områden.
Vid halvårsskiftet var IL Recyclings nya fastig-

4

Örebroporten Fastigheter AB . 2005

het i Mosås klar för inﬂyttning och i oktober var den
formella invigningen. Vi har också påbörjat byggnationen av den nya idrottshallen på Virginska skolan.
Den ska stå färdig till skolstarten i augusti 2006.
Årets försäljning har förutom andelen i Transportstaden utgjorts av Musikpaviljongen i Grenadjärstaden och tomter i Nasta och Vivalla företagsby.
Under året har även fastigheten Folkets Hus i
centrala Örebro förvärvats. Större delen av fastigheten kommer att hyras av Örebro kommun och
utvecklas till ett Ungdomens Hus.

het med nöjda kunder är en förutsättning för bra
lönsamhet. Vi måste vara ﬂexibla, ha inlevelse och
lyssna på kundens behov. Utvecklingen går fort och
lokaler blir snabbt omoderna. Vår ambition är att
erbjuda prisvärda lokaler med god service som kan
utveckla hyresgästernas verksamhet. Kundens önskemål är vår utmaning.

Per Cardesjö

Nytt bolag
År 2006 kommer att fortsätta med stora utvecklingsprojekt. På Behrn Arena ska vi bygga klart våning
tre och fyra på den norra läktaren. Ett nytt bolag,
Örebroläktaren AB, ska bildas tillsammans med
Spelarinvest AB. Det nybildade bolaget kommer att
hyra dessa båda våningar och sköta uthyrning av
läktarplatser och lokaler till krögare. Hyresgästerna
får därmed en unik möjlighet att använda byggnaden
för representation på en modern idrottsarena. Även
den västra läktaren ska byggas om med cirka 3 000
ståplatser och kommersiella lokaler i bottenplanet.
I skrivande stund pågår förhandlingarna om
Örebromässans framtid. Planerna i dagsläget är en
byggnation av ny mässhall på parkeringsmarken i
anslutning till Conventum.
Nästa stora utvecklingsområde är Skebäck. Här
ska marken närmast småbåtshamnen avyttras för
byggnation av bostäder. Tullängskolan ska ﬂytta till
gamla IL Recycling och ﬂera andra hyresgäster ska
in i området.
Örebroporten är ett efterfrågat bolag inom
näringslivsutvecklingen och vårt engagemang
ger nya projekt. Även om vår främsta uppgift är
att skapa tillväxt för Örebro kommun får vi inte
glömma förvaltningen. En god förvaltande verksam-
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Örebroporten Fastigheter AB
Örebroporten Fastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdrag att
utveckla miljöer som stärker Örebros
näringsliv. Bolaget sorterar under Örebro
Rådhus AB (f d Örebromark AB) och förvaltar en area på cirka 200 831 kvadratmeter.
Örebroporten har både nya och äldre fastigheter i
sitt bestånd och lokalerna i dessa varierar både till
storlek och till standard. I Vivalla företagsby ﬁnns
moderna industri- och kontorslokaler som passar
såväl enmansföretag som större verksamheter.
Grenadjärstaden är en god modell för hur äldre
traditionsrika byggnader kan omvandlas till bostäder
och funktionella lokaler för allehanda verksamheter.
Det gamla sjukhusområdet i Mellringe är ett annat
exempel på hur ny verksamhet kan ge liv och trivsel
i ett område som annars hotas av förfall. Här ﬁnns
bostäder, skolor, sporthall, vårdboende och arbetsplatser av skiftande slag.
De centrala fastigheterna passar främst för olika
typer av kontorsverksamhet. Under utveckling
är Conventum och Behrn Arena som kommer att
innehålla spännande och moderna lösningar för nya

hyresgäster. Bista och Nasta utgörs av industri- och
lagerbyggnader.
Örebroporten har kunder såväl inom offentlig
verksamhet som inom privat. Samtliga lokaler skräddarsys och anpassas efter kundens behov. Ambitionen är att erbjuda prisvärda lokaler med god service
som kan utveckla hyresgästernas verksamhet.
I Mellringestaden består kundunderlaget främst
av offentlig verksamhet som skola och vårdboende.
I Grenadjärstaden ﬁnns en blandning av kultur,
bostäder och handel. I de centrala fastigheterna är
EDB, Aktivitetscentrum, Sveriges Radio och Virginska skolan stora hyresgäster.

Årets arbete
Under året har Örebroporten varit aktivt i näringslivsutvecklingen i Örebro kommun. Bolaget har
bland annat tagit över Behrn Arena och Conventum
och avslutat sitt engagemang i Transportstaden AB.
Arbetet har även 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.
Investeringar har gjorts under året för att anpassa
beﬁntliga lokaler efter nya hyresgästers önskemål.

Årets investeringar
Åtgärd

Färdigställande byggnation till IL Recycling
Nybyggnation idrottshall, Virginska skolan
Övertagande och investeringar, Behrn Arena
Övertagande av Conventum och Medborgarhuset
Förvärv Folkets hus
Hyresgästanpassning elevboende
Övriga
Totalt
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Byggnad

Törsjö 2:51
Tågmästaren 24
Nikolai 3:17 / 3:329
Nålmakaren 3 / Bryggaren 15
Klostret 12
Grenadjären 3

Belopp mkr

6,8
15,6
75,9
267,5
10,3
5,4
7,4
388,9
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Drifttekniker Ulf Pettersson kontrollerar driftdata på en kylmaskin för luftbehandling. Drifttider och temperaturer justeras fortgående för
att få en så energisnål drift som möjligt.

Miljöredovisning
Örebroporten arbetar för att skapa miljövänliga och mer energisnåla lösningar
i sina fastigheter. Målsättningen är att
tillhandhålla byggnader och lokaler med
en god inomhusmiljö och minsta möjliga
miljöpåverkan.
Örebroporten arbetar aktivt med att se över energiförbrukningen i samtliga fastigheter. Ett led i detta
arbete är att byta ut ventilations- och kylsystem till
mer energisnåla och miljövänliga alternativ. Här
ersätter system med värmeväxlare gamla ventilationssystem och kylsystem konverteras eller byts
ut. På detta sätt kan en energibesparing upptill 30
procent uppnås.
I gamla Kexfabriken på Ribbingsgatan 1-3 pågår
ett stort ventilationsarbete där sex mindre system
byts ut till ett nytt med värmeväxlare. De planerade
åtgärderna på Virginska skolan kommer att utföras
först vid den planerade ombyggnationen av skolan.
För att veta var energiförbättrande åtgärder
måste sättas in används ett analysprogram för energi-
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uppföljning. Varje månad läses värden på el och
värme av och registreras. Med statistikens hjälp
har vi sedan möjlighet att söka efter avvikelser. Ett
viktigt led i energieffektiviseringen är också att se
över ﬂödestaxan när det gäller fjärrvärmen. Genom
att byta ut ventiler och se över dimensioneringar i
fjärrvärmeundercentraler ﬁnns stora möjligheter att
sänka värmekostnaderna.
Örebroporten arbetar resurssnålt genom medvetna val av material och produkter vid renoveringar
och nyproduktioner. För att försäkra oss om miljövänliga material kräver vi därför miljöledningssystem hos samtliga anbudsgivare. Vi samverkar även
med våra hyresgäster för att minska deras miljöpåverkan. Här arbetar vi bland annat med att bygga
ut möjligheterna för källsortering och återvinning i
våra fastigheter. På detta område jobbar vi efter principen närhet, enkelhet och tydlighet i hanteringen av
avfall.
Inga systematiska miljöbesiktningar är gjorda
under 2005.

7

Hjälpmedel för driftpersonal
Ibland behövs en instruktionsbok, som när
bilen krånglar eller när klockan på videon
ska ställas in. På samma sätt kan instruktioner för byggnaders tekniska system vara
bra.
– Jag gör driftinstruktioner för allt som kan tänkas
snurra i ett rör eller en ledning, berättar Ingemar
Nilsson från Insotek.
Enmansföretaget Insotek startades år 2000, då
Ingemar Nilsson slutade sitt engagemang på företaget Binova där han var delägare. Idag gör han driftinstruktioner för tekniska system som till exempel
ventilation, värme, el, avloppsprocesser och distributionsnät av medicinska gaser på sjukhus.
– Den metodik jag använder mig av går i princip
att tillämpa på vilket tekniskt system som helst. Jag
tänker alltid på samma sätt. Vad skulle en allmänt

tekniskt kunnig person behöva veta för att förstå det
här?
Instruktionerna är i första hand upprättade för att
fungera som ett stöd till drifttekniker. Handlingarna
beskriver vad det ﬁnns för tekniska installationer i
fastigheten, var de sitter och hur de fungerar.
Kunderna ﬁnns ofta inom den offentliga sektorn
och på senare tid har det blivit ﬂer och ﬂer avloppsverk. Närmast väntar instruktioner för avloppsverken
i Arboga och Degerfors kommun
– Avloppsverk är oerhört tekniktäta, ett riktigt
paradis för den som är intresserad. Jag brukar kalla
det för ett jättemeccano för gubbar. De som jobbar med det, älskar sin process och bygger om och
förbättrar hela tiden. Min produkt och deras arbete
passar som hand i handske, berättar han.
Ingemar ritar inte sina instruktioner själv utan
köper denna tjänst av Lena Eriksson på Digitala
Dokument i Örebro, som även hon har sitt företag på
Mellringe företagshotell.
– Det är bra att vi sitter som vi gör. Som enmansföretagare kan det annars lätt bli ensamt. Här har
alla sitt eget rum men en möjlighet att träffas över en
kopp kaffe i ﬁkarummet, säger Ingemar.

Lagar och förordningar

Ingemar Nilsson, Insotek.
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Ingemar Nilsson har även en separat verksamhet
som heter Svenskt Fastighetsansvar. På webbplatsen
www.fastighetsansvar.se kan fastighetsägare och
andra företag i denna bransch abonnera på en tjänst
som innehåller ett samlat och aktuellt material om
en fastighetsägares ansvar. Samtliga förordningar
och lagar från till exempel Boverket, Arbetarskyddsstyrelsen, Naturvårdverket, Kemikalieinspektionen
och Räddningsverket som kan gälla fastighetsägare
ﬁnns med.
– Tyngdpunkten i tjänsten är tolkningsförslagen,
menar Ingemar. Vi har tagit ut det som endast gäller fastighetsägare i lagtexterna och författningssamlingarna och skrivit en ny sammanfattande text
på enklare svenska. Detta kan du inte hämta någon
annanstans. Det är gjort av mig och ibland i samarbete med andra.
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– Vi har bemannad övervakning av systemen dygnet runt säger Clas Dahlberg, enhetschef på EDB.

Företag köper IT-tjänster
Ett av Nordens ledande IT-företag har
etablerat sig i Örebro. Vid förra årsskiftet
tog EDB över Capgeminis verksamhet med
drygt 100 anställda. Bolaget fortsätter nu
sin expansion med nya företagsuppköp i
Sverige.
Den nordiska IT-koncernen EDB har vuxit sig så
stora i Norge att det inte längre går att expandera
där. Nu är siktet istället inställt på Sverige. Genom
bolagsförvärv av bland annat Capgemini i Örebro och
ﬂera nya stora avtal växer EDB kraftigt i Sverige.
Verksamheten kallas för outsourcing och innebär
att företag väljer att köpa IT-tjänster istället för att
sköta det i egen regi. Denna lösning har tidigare
främst varit aktuell för större företag men idag blir
det allt vanligare även bland medelstora och mindre
företag.
– Vi tar över företags hela IT-avdelningar eller
delar av dem. Ibland handlar det bara om att placera
den tekniska utrustningen hos oss. Vi ser till att säkerheten fungerar och att allt snurrar och går, berättar
Clas Dahlberg, enhetschef på EDB. Det låter inte så
komplicerat men är ganska komplext och ställer stora
krav på tillgänglighet.
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Företaget ska ha en tillgänglighet på nära
100 procent enligt serviceavtal. Om ett system går
ned, står ett annat standby och kopplar upp direkt.
Kunderna ﬁnns inom många olika branscher och
för de allra ﬂesta handlar det om stora pengar om ITsystemen skulle stanna upp.
– Vi har till exempel transportföretag som kunder.
Om deras system skulle stanna, så stannar alla långtradare som råkar stå inne i en distributionscentral.
Ingen vet vad som ska lastas eller lossas. För att ha
full kontroll på systemen har vi personal som övervakar dygnet runt, berättar Clas.

Nya företagsuppköp
EDB har drivit outsourcingverksamhet sedan 1965
och är i Norge noterat på Oslobörsen. Ambitionen
för företagets svenska VD är att växa kraftigt i
Sverige. Denna tillväxt kommer till stor del bestå av
nya företagsuppköp.
En stor affär som har betydelse för arbetstillfällena i Örebro är företagets övertagande av Samhalls
hela IT-drift och support. Denna gör Örebro till ett
ännu större och viktigare IT-centrum för EDB.
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Högteknologisk
sorteringsteknik
I oktober invigde IL Recycling sin nya
toppmoderna återvinningsanläggning i
Marieberg. Det manuella och monotona
sorteringsarbetet av papper är därmed
borta. Borta är också mycket av den tunga
traﬁken i östra Örebro.

IL Recycling Returpapper AB har nu Nordens mest
högteknologiska sorteringsanläggning för returpapper
placerat i Örebro. Det är en ny optisk sorteringslinje
som sorterar tre olika pappersfraktioner samtidigt.
– Vi har fått bort det mesta av det manuella sorteringsarbetet. Det var ett slitsamt och monotont
jobb som var bra att få bort av arbetsmiljöskäl, säger
Bengt Flood, ansvarig för den tekniska utvecklingen
inom bolaget. Den automatiska sorteringen innebär
också en jämnare och bättre kvalitet på det levererade
pappret.
I Skebäck var det fem personer som sorterade
manuellt. Nu sköts samma arbete i princip av en operatör. Antalet egna anställda är trots detta det samma,
men däremot har anläggningen dragit ned på antalet
inhyrda tjänster.
– Vi är 13 stycken som arbetar här idag, varav åtta
är anställda och resten inhyrd personal med bland
annat maskinprocessförare från T-schakt, berättar
Allan Tångdahl, anläggningschef i Örebro.

Störst i Skandinavien
Bengt Flood och Allan Tångdahl.
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IL Recycling har mer än 50 års erfarenhet och är
idag störst i Skandinavien på återvinning av papper.
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Varje år levererar företaget cirka en miljon
ton returpapper till svenska och utländska
pappersbruk. Koncernen består förutom av
moderbolaget IL Recycling AB av tre dotterbolag, IL Recycling Returpapper AB, IL
Recycling Trading AB och IL Recycling
Service AB. IL Recycling Returpapper AB
är produktionsbolaget med 14 återvinningsanläggningar från Umeå i norr till Malmö i
söder. IL Recycling Trading AB arbetar med
utskottspartier från pappersbruk. Marknaden
sköts av IL Recycling Service AB som även
har bilarna i bolaget. Ägare är SCA, Stora
Enso, Fiskeby Board, Kappa Kraftliner och
Örebro Kartongbruk.

Fritt från tung traﬁk
Planerna på att ﬂytta IL Recycling från
Skebäcksområdet började redan för fem år
sedan. Kommunen ville få bort den tunga
traﬁken från området och utveckla det med
bland annat bostäder. Närheten till reningsverket försenade planerna något men i
augusti 2003 startade Örebroporten byggnationen av den nya återvinningsanläggningen.
– Nu har vi det mesta av anläggningen
under tak och kan jobba fritt från regn, snö
och blåst. Det är en stor skillnad, menar
Allan Tångdahl. Produktionslogistiken har
också blivit bättre. Skebäck växte ut allt
eftersom under åren och området var utspritt.
– Det var också trångt för lastbilarna att
komma in i Skebäcksområdet och många
ﬁck stå och vänta på att tippa. Nu har vi en
stor plan och fem bilar kan rangera samtidigt, säger Bengt Flood. Jag tycker också att
vi ligger väldigt bra till med E18 och E20
nära. Byggs sedan genomfarten från Norrköpingsvägen, då blir det perfekt.
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Skådespelarna Helena Jacobsson, Jonas Hedlund och Josef Säterhagen repeterar inför vårens nya uppsättning Zapp!! – en fjärrkontrollkoll på livets mysterier.

Engagerar och roar
både barn och vuxna
I före detta regementets gamla militärkök
skapas idag helt andra upplevelser än den
av ärtsoppa med ﬂäsk. Här pågår för fullt
repetitionerna av Teater Martin Mutters
nya uppsättning för mellanstadieelever.
Pjäsen har fått det fyndiga namnet Zapp!! som refererar till en fjärrkontrollkoll på livets mysterier.
– Pjäsen handlar om existentiella frågor som barn
i den här åldern börjar grubbla på, berättar Kajsa
Wadström, producent på Martin Mutter. De får en
möjlighet att känna igen sig i frågor som: Vem är
jag? Vilken är min plats i livet? Hur ska jag våga
vara mig själv?
Under våren ges alla mellanstadieelever i Örebro
en möjlighet att se pjäsen. För att vara säkra på att
beröra barnen och att hamna rätt arbetar teatern alltid
med en referensklass.
– Den kommer in tidigt i arbetet med en ny
föreställning och ﬁnns sen med hela vägen, berättar
Kajsa. På referensklassen testas och diskuteras materialet. Vi har också en provföreställning med cirka
100 barn i publiken innan vi går ut på turné. Då kontrollerar vi att de förstår och är med på budskapet.
Till pjäserna skrivs också en lärarhandledning
som kan användas som ett stöd för vidare diskussioner i ämnet.
Martin Mutter är en fri teatergrupp som har spelat
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barn och ungdomsteater i snart 15 år. De spelar idag
mellan 100-150 föreställningar per år både på den
egna scenen i Grenadjärstaden och på turné. De gör
även vuxenproduktion som då ofta är en mix mellan
teater, underhållning, show och café.
En annan verksamhet för vuxna är forumteater.
Forumteater är ett interaktivt sätt att få prova och
lösa olika problem och används ofta i personalutbildningssammanhang.
– Vi ska ingå i ett projekt om missbruk, som har
fått namnet, Den stora hemligheten. Vi kommer då
att samarbeta med Börje Dahl från Spartacus preventions- och missbrukscenter i Örebro, berättar Kajsa.

Teateranpassad fastighet
Teatergruppens tidigare hemvist var gamla Röda
Kvarn men de tvingades ﬂytta när planerna på rivning var aktuella. Scenografen Frida Thorfelt har
iscensatt den nya teatern i lokalen på det före detta
regementet.
– Jag höll i hela entreprenaden, berättar Frida
som gjorde allt från ritningar till rena målararbeten.
Teatergruppen trivs bra i sina lokaler men skulle
behöva lite större utrymme. Idag får repeterande skådespelare och scenbyggare samsas om det utrymme
som ﬁnns.
– En renoverad källare står högt på vår önskelista,
avslutar Kajsa Wadström.
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Rostig stam får nytt inre
Ett traditionellt stambyte kräver omfattande rivningsarbeten i fastigheten och
mycket besvär för hyresgästerna. Men
numera ﬁnns en snabb och billig renoveringsmetod som kallas för relining, där
gamla rostiga rör får en ny invändig yta.
– Vi sprutar nya och extremt hållbara
plaströr med de gamla som formar, berättar Kenny Grundstedt, regionschef på
Proline AB i Vivalla företagsby.
Många är vi som säkert ryser av obehag när ordet
stambyte kommer på tal. Ett upp och nedvänt hem
under en längre tid är inget någon längtar efter. Då
kan denna snabba, buller- och dammfria metod låta
som rena himmelriket.
– Vi renoverar bara avloppsrör men inte ledningar
för värme och vatten, säger Kenny.
Ibland kan en fastighet även vara i så dåligt skick
att det börjar bli dags för nya tätskikt i badrummen.
Om man då river bort det gamla för att lägga kakel
och klinker kan det vara bättre att byta ut de gamla
rören.
– Men ibland ligger avloppsrören ingjutna i fastigheten och då är vår metod bättre, säger Kenny.
Proline arbetar mycket med bostadsrätter där
många ägare själva har kostat på en renovering av
badrummen och då vill ingen att lägenheten ska
rivas upp för ett traditionellt byte av avloppsstammar.
– När vi arbetar lägger vi bara skyddspapper på
golvet, mer stökar vi inte till och jobbet är gjort på
en dag, berättar Kenny. För industrier är vår metod
också väldigt bra. Vi kan laga avlopp medan produktionen pågår.

och lagning av eventuella hål.
– Ibland funderar vi på hur det i vissa rör kan
rinna vatten överhuvudtaget. De är väldigt igensatta
och kan ha en öppning i storlek med ett lillﬁnger,
berättar Kenny.
Efter rengöringen kommer själva inplastningsmomentet då ett roterande sprutmunstycke slungar ut
plasten invändigt i rören.
– Vi använder en styrenfri, glasarmerad polyesterplast. Det är samma material som används som
korrosionsskydd på oljeplattformar i Nordsjön,
berättar Kenny.
Idén till företagets europapatenterade metod
kommer från företagets VD, Sten Edström. Han var
tidigare konsult åt SABO företagen och där fördes
diskussioner om vad som händer när rörsystemen
i miljonprogrammet havererar. Sten som även är
plastbåtentusiast ﬁck då idén att använda båtplast för
renovering av rör.
Proline har idag 97 anställda i Sverige och
omsätter strax under 100 miljoner. Bolaget ägs till
40 procent av investmentbolaget 3i.
I bussen ﬁnns all utrustning som Björn Lindheden och hans kolleger behöver när de är ute på ett uppdrag.

Igensatta rör
Proline går in i rören med en kamera och inspekterar
hur de ser ut. Sedan följer ett moment med rengöring
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för
Örebroporten Fastigheter AB, organisationsnummer 556167-8276, avger härmed
redovisning för bolagets verksamhet 2005.
Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusental
kronor.

Ägarförhållanden
Örebroporten Fastigheter AB ägs till 100 procent av
Örebro Rådhus AB (f d Örebromark AB), organisationsnummer 556005-0006. Örebro Rådhus AB ägs
av Örebro kommun till 100 procent.
Köp eller försäljningar, mellan Örebroporten
och företag som ingår i koncernen Örebro Rådhus
AB, understiger två procent av totala inköp respektive försäljningar. Fakturerade intäkter till Örebro
kommun uppgår till 56 (61) procent av nettoomsättningen och inköp uppgår till 4 (3) 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
lokalutnyttjande samt tillgodose kommunens behov
av rörelsefastigheter för särskilda verksamheter.

Fastighetsbeståndet
Vid årsskiftet uppgick det förvaltade fastighetsbeståndet till 24 (17) fastigheter. Här ingår från och
med juni 2005 förvaltningen av Behrn Arena och
Conventum. Den uthyrningsbara arean uppgick till
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187 027 (151 641) kvadratmeter. Den vakanta uthyrbara arean uppgick till 4 (7) procent och den ekonomiska vakansen till 1,3 (2,7) procent.

Investeringar
Årets investeringar i fastigheter och byggnader uppgick till 388,9 (54,1) mkr. Under året färdigställdes
nybyggnation av lager till IL Recycling, nybyggnation av affärslokal till Lindells sport och ombyggnad
av lokaler för elektronisk återvinning till WÅAB. I
övrigt har lokaler färdigställts och anpassats bland
annat för elevboende till Riksgymnasiet för döva.
Sammanlagt har investeringar för 91,0 (7,9) mkr
avslutats. Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till
20,0 (65,3) mkr och utgörs framför allt av nybyggnation av idrottshall på Virginska skolan.
Förvärv av fastigheten Klostret 12 (Folkets hus)
har skett för 10,3 mkr. Bolaget har under året övertagit leasingkontrakt från Örebro kommun avseende
byggnaderna Behrn Arena, Conventum och Medborgarhuset till ett värde av 60,6 respektive 267,5 mkr.
Leasingkontrakten har karaktären av ﬁnansiella
leasingavtal bland annat till följd av att äganderätten
övergår till Örebroporten vid kontraktens utgång.
Därav redovisas byggnaderna som anläggningstillgång med motsvarande skuld i balansräkningen.
Försäljningar har skett för 4,5 (1,5) mkr med en
reavinst om 1,9 (10,3) mkr och avser försäljning av
mark Tanken 3, Ånsta 20:144 samt delavyttring av
Grenadjären 3.
Investeringar i andra materiella anläggningstillgångar uppgick till 25,5 (0,5) mkr, varav 18,8 mkr
avser installationer för kraft, värme och kyla till
EDB.
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Örebroportens ledningsgrupp. Fr. v. Susanne Odelberg-Johnson, Camilla Petersen, Per Cardesjö,och Rolf Karlsson.

Fastigheternas värde
Det bokförda värdet av bolagets förvaltningsfastigheter uppgick vid årets slut till 1 023 (638) mkr.
Externa värderingar har under 2005 gjorts av Svefa
för större delen av beståndet. Värderingen för samtliga förvaltade fastigheter uppgår till 1 242 (814)
mkr. Under 2005 har Behrn Arena och Neutronen 2
(Vivalla) skrivits ned med 9 respektive 1,5 mkr.

Dotterbolag
Fastighets AB Klädeshandlaren (f d Örebro Rådhus
AB) ägs till 100 procent av bolaget. Dotterbolaget
äger fastigheten Klädeshandlaren 2. Hyreskontrakt
är tecknat med Johnson Pump AB fram till och med
2013-12-31.

Intressebolag
Örebroporten Fastigheter AB har under året sålt hela
sitt innehav om 45,83 procent av aktierna i Transport-
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staden Örebro AB till Brinova med en realisationsvinst om 21,1 mkr. Transportstaden bestod av en
fastighet på cirka 53 000 kvadratmeter och hyreskontrakt fanns tecknat med DHL fram till och med
2014-12-01. I samband med årsskiftet har samtliga
lån från Örebroporten till Transportstaden reglerats,
totalt 46,8 mkr. Transportstaden i Örebro AB har
tecknat förvaltningsavtal avseende fastigheten med
Örebroporten.

Resultat
Resultatet efter ﬁnansnetto uppgick till 35,5 (25,9)
mkr. Resultat efter ﬁnansiella poster exklusive realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 24,9
(20,1) mkr. Årets resultat efter skatt uppgick till
28,2(19,3) mkr.
Fortsättning nästa sida
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Finansiering
Bolagets synliga egna kapital uppgick vid årsskiftet
till 155,9 (124,1) mkr. Soliditeten var vid samma
tidpunkt 13,1 (14,4) procent. Räntebärande skulder
uppgick till 931 (653) mkr. Antalet långivare är 7 (6)
stycken. Den vägda genomsnittsräntan vid årsskiftet
är 3,73 (3,90) procent. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgår till 2,7 (1,9) år. I bolagets
låneportfölj förekommer derivat. Låneportföljens
sammansättning överensstämmer med bolagets
ﬁnanspolicy.

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

22 %
17 %
20 %
26 %
7%
8%

Skuld till Nordic Finance AB avseende Behrn Arena, Conventum
och Medborgarhuset på 326,8 mkr ingår inte i ovan sammanställning av låneförfall. Dessa avtal löper till år 2028 respektive år
2029. Samtliga lån har kommunal borgen som säkerhet.

Utsikter för 2006
Under 2006 kommer arbetet fortsätta med att skapa
förutsättningar för att kunna överlåta enskilda
byggnader och markområden till hyresgäster eller

entreprenörer som på ett bättre sätt kan utveckla
dessa områden. Bolaget kommer också att vara
aktivt i näringslivsetableringar i Örebro kommun.
Målsättningen är att skapa förutsättningar för företag
att etablera sig och för företag att ha möjlighet att
expandera i beﬁntliga lokaler eller i helt nya lokaler
inom Örebro kommun.
I början av 2006 såldes Mellringe Herrgård.
Under året planeras försäljning av en kasern i Grenadjärstaden som ska omdisponeras till bostäder. För
nybyggnation av bostäder kommer markområde i
Skebäck att säljas.
Byggnationen till IL Recycling i Marieberg har
färdigställts vid halvårsskiftet 2005. Under 2006 har
förhandlingar inletts att Örebroporten i utbyte mot
denna fastighet ska erhålla IL-området i Skebäck för
framtida utveckling. Tullängsskolan kommer under
året att ﬂytta sin körutbildning till detta område.
Bolaget kommer att färdigställa nybyggnationen av
sporthallen på Virginska skolan. En trolig nybyggnation kommer att ske av västra läktaren på Behrn
Arena där även den norra läktaren ska färdigställas.
Större hyresgästanpassningar kommer att ske i Medborgarhuset och Kexfabriken i samband med inﬂyttning av nya hyresgäster och omﬂyttning av tidigare
kommunala verksamheter.
För år 2006 bedöms vinsten efter ﬁnansnetto
exklusive realisationsresultat till cirka 13 mkr.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

108 783 840
28 246 555
137 030 395

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så
att i ny räkning överförs

137 030 395
137 030 395

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

Belopp i tkr

Not

2005

2004

Nettoomsättning
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar i förvaltningen
Bruttoresultat

2
3

140 332
-35 643
-24 926
-3 072
-27 451
49 240

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

Administrations- och försäljningskostnader
Resultat vid försäljning av fastigheter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

5

-10 201
1 934
-2 167
38 806

-7 831
10 345
44 648

22 111
2 661
1 488
-29 564
35 502

914
2 916
1 866
-24 432
25 912

-4 960
650
-15 550
11 660
945

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

28 247

19 284

Resultat från ﬁnansiella investeringar
Resultat från andelar i intresseföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter ﬁnansiella poster
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
Erhållet koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Lämnat aktieägartillskott
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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6, 7

8
9

10
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Balansräkning

Belopp i tkr

Not

2004-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Pågående nyanläggningar

11
12
13

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

1 023 403
26 573
20 035
1 070 011

638 036
4 196
65 284
707 516

14
15
16
17
18

100
43 000
311
43 411

100
43 000
24 296
46 800
114 196

1 113 422

821 712

9 023
660
2 218
1 974
13 875

9 641
1 315
1 845
3 031
15 832

61 760

22 485

75 635

38 317

1 189 057

860 029

10 800
2 160
12 960

10 800
2 160
12 960

108 784
28 247
137 031

89 500
19 284
108 784

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

19
20

Kassa och bank

21

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 800 aktier)
Reservfond

22

Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

18

2005-12-31

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
Fastigo ansvarsbelopp

149 991

121 744

23

8 167

3 207

24

14 919
14 919

15 863
15 863

25
26

604 500
324 500
929 000

651 300
651 300

2 349
23 566
3 890
2 664
54 511
86 980

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

1 189 057

860 029

Inga

Inga

-

4
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Kassaﬂödesanalys

Belopp i tkr

Not

2005

2004

35 502
30 393
-22 930
-708

25 912
18 440
-10 345
-416

42 257

33 591

530
21 856
64 643

16 867
-18 892
31 566

Investeringsverksamheten
Förvärv av intresseföretag (nyemission)
Investeringar i fastigheter
Investeringar i inventarier
Försäljning av fastigheter
Försäljning av intresseföretag
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-388 915
-6 691
4 513
45 431
-345 662

-11 921
-54 165
-540
19 649
-46 977

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Minskning (+)/ökning (-) av långfristiga fordringar
Amortering av låneskulder
Utbetalt koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

327 724
46 489
-50 024
-15 582
11 687
320 294

57 000
-41 635
-3 735
-23 123
17 342
5 849

Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Av- och nedskrivningar
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Betald skatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaﬂöde från förändringar av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

9, 25

Årets kassaﬂöde

39 275

-9 562

Likvida medel vid årets början

22 485

32 047

Likvida medel vid årets slut

61 760

22 485
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Noter
Belopp i tkr , där ej annat anges

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen samt följer Bokföringsnämndens rekommendationer och
i förekommande fall Redovisningsrådets rekommendationer,
förutom redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. I likhet med tidigare år redovisas koncernbidrag och aktieägartillskott
över resultaträkningen i enlighet med de principer som tillämpas i
koncernen Örebro Rådhus AB.
Värderingsprinicper
Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inte annat anges.
Koncernredovisning
Örebroporten Fastigheter AB upprättar ingen koncernredovisning
med anledning av innehavet i Fastighets AB Klädeshandlaren.
Moderbolaget Örebro Rådhus AB, 556005-0006, redovisar innehavet i sin koncernredovisning enligt förvärvsmetoden.
Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av hyror sker
därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden
redovisas som intäkter. Fastighetsförsäljningar redovisas i
samband med att risker och förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen, vilket normalt sker på kontraktsdagen. Resultat från fastighetsförsäljningar redovisas bland övriga
rörelseposter.
Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter
och/eller värdestegring. Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten
samt uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Samtliga bolagets fastigheter klassiﬁceras som förvaltningsfastigheter.
Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala
ekonomiska livslängden som framgår nedan.
I samband med bokslut 2005 har en extern värdering av bolagets
fastigheter gjorts. Värderingen har indikerat ett nedskrivningsbehov av Behrn Arena och Neutronen 2 som skrivits ned med 9,0
mkr respektive 1,5 mkr. Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid
varje bokslutstillfälle. Om behov ﬁnns återförs gjorda nedskrivningar över resultaträkningen.
Inventarier och övriga anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.
Pågående nyanläggningar
Pågående ny- och ombyggnationer värderas till direkta anskaffningskostnader med tillägg för viss andel av indirekta kostnader.
En individuell värdering görs av varje projekt.
Leasingtillgångar
Med leasingtillgångar avses Behrn Arena och Conventum/Medborgarhuset. Fastigheter som förhyrs enligt ﬁnansiella leasingavtal redovisas som tillgång i bolagets balansräkning. Förpliktelser
att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristig skuld. De leasade fastigheterna skrivs av enligt plan som
övriga förvaltningsfastigheter medan leasingavgifterna fördelas
mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden.
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast
räntesats för den under respektive period redovisade skulden.
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Låneﬁnansiering
Låneﬁnansiering redovisas till nominellt belopp. Räntekostnader
periodiseras och resultatförs över löptiden. Då samtliga lån till
kreditinstitut vid förfallotidpunkt förlängs klassiﬁceras lånen i sin
helhet som långfristiga lån.
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 av- och nedskrivningar av fastigheter samt
skillnad mellan bokförda avskrivningar och amorteringar av
leasingkontrakt (fastigheter) som redovisats i balansräkningen.
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:
Förvaltningsfastigheter
Markanläggningar
Kraft, värme & kylanläggning
Övriga byggnadsinventarier
Övriga inventarier

1,5-2 %
5,0 %
6,67 %
10,0 %
20,0 %

Finansiella instrument
Premien för cap (räntetak) periodiseras över löptiden som
räntekostnad.
Statliga stöd
Statliga stöd relaterade till tillgångar redovisas som en reduktion
av tillgångens anskaffningsvärde. Bidrag relaterade till resultatet
redovisas under separat rubrik i resultaträkningen.
Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂödesanalysen upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 7 och redovisas enligt den indirekta
metoden.
I kassaﬂödesanalysen har övertagandet av Behrn Arena, Conventum och Medborgarhuset redovisats brutto.

Not 2 Nettoomsättning

2005

2004

Hyresintäkter lokaler
Övriga intäkter

132 418
7 914

110 523
9 196

Summa

140 332

119 719

Not 3 Driftskostnader

2005

2004

Fastighetsservice
Avskrivningar på inventarier
Elförbrukning
Värmeförbrukning
Vattenförbrukning
Sophantering
Försäkring

8 705
2 942
9 431
11 790
1 033
1 022
720

6 659
1 508
7 095
10 289
663
988
661

Summa

35 643

27 863
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Not 4 Av- och nedskrivningar i förvaltningen

2005

2004

Avskrivningar på byggnader
Avskrivningar på markanläggningar
Nedskrivningar på byggnader

15 117
1 834
10 500

11 092
1 340
4 500

Summa

27 451

16 932

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
Deloitte AB
- Revisionsuppdrag
- Andra uppdrag
Ernst & Young AB
- Andra uppdrag
Lekmannarevisorer
- Revisionsuppdrag
Summa

2005

2004

80
-

75
13

31

-

35

44

146

132

Not 7 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och
sociala avgifter
2005
2004
5,10
9,60

3,70
8,60

Totalt
Löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören
Övriga anställda

14,70

12,30

875
4 772

876
3 896

Totala löner och ersättningar

5 647

4 772

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader (varav för styrelse
och verkställande direktör 216 (218))

2 321

1 855

1 090

1 075

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter
och pensionskostnader

9 058

7 702

Under 2005 har till styrelsen utbetalats 202 (192) varav 64 (56)
till ordförande. Till verkställande direktören har utgått lön med
673 (654). Avtalsenlig pension för VD utgår från 65 års ålder. För
styrelsen ﬁnns inga avtal om pension eller avgångsvederlag.VD
har 12 månaders uppsägningstid vid uppsägning från bolagets
sida. För övriga ledande befattningshavare i bolaget ﬁnns inga
avtal avseende avgångsvederlag.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro

2005

1,75 %

Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar

2005

976
21 135

2004

Summa

22 111

914

914
-

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2005

2004

Ränteintäkter

2 661

2 916

Summa

2 661

2 916

Av ränteintäkter har 2 505 (2 808) erhållits under året.

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.

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

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag

2004

0,73 %

Not 10 Skatt på årets resultat

2005

2004

Uppskjuten skatt

-945

3 193

Summa

-945

3 193

Not 11 Förvaltningsfastigheter

2005-12-31 2004-12-31

Anskaffningsvärde byggnader
Ingående balans
739 483
Omklassiﬁcering från pågående nyanläggning 54 220
Årets byggnation och inköp
337 772
Årets försäljning
-287

740 098
4 616
-5 231

Summa anskaffningsvärde byggnader 1 131 188

739 483

Ackumulerade avskrivningar byggnader
Ingående balans
-172 384
Årets planenliga avskrivning
-15 116
Årets försäljning
30

-164 468
-11 092
3 176

Summa ackumulerade avskrivningar
byggnader

-187 470

-172 384

Ackumulerade nedskrivningar byggnader
Ingående balans
-17 064
Årets nedskrivning
-10 500

-12 564
-4 500

Summa ackumulerade nedskrivningar
byggnader

-27 564

-17 064

Anskaffningsvärde mark
Ingående balans
Omklassiﬁcering från pågående nyanläggning
Årets inköp
Årets försäljning

64 127
4 765
2 579
-2 322

71 087
25
-6 985

Summa anskaffningsvärde mark

69 149

64 127

Anskaffningsvärde markanläggningar
Ingående balans
33 361
Omklassiﬁcering från pågående nyanläggning 13 214
Årets byggnation
2 846
Årets försäljning
-

30 719
3 319
-677

Summa anskaffningsvärde
markanläggningar

49 421

33 361

Ackumulerade avskrivningar markanläggningar
Ingående balans
-9 487
Årets avskrivning
-1 834
Årets försäljning
-

-8 560
-1 340
413

Summa ackumulerade
avskrivningar markanläggningar

-11 321

-9 487

1 023 403

638 036

Summa planenligt restvärde
byggnader och mark

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

328 683
55 411

196 883
50 508

Summa taxeringsvärden

384 094

247 391

Bokfört värde på fastigheter utan åsatt taxeringsvärde uppgår till
439 499 (370 222).

Not 12 Inventarier

Anskaffningsvärde
Ingående balans
25 922
Omklassiﬁcering från pågående nyanläggning 18 768
Årets inköp
6 691
Årets försäljning
-222

25 382
540
-

Summa anskaffningsvärde

25 922

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivning
Årets försäljning

-21 726
-2 942
82

-20 218
-1 508
-

Summa ackumulerade avskrivningar

-24 586

-21 726

Planenligt restvärde inventarier

26 573

4 196

Not 13 Pågående nyanläggningar

2005-12-31 2004-12-31

Ingående balans
Under året nedlagda kostnader
Under året överfört till förvaltningsfastigheter
Under året överfört till byggnadsinventarier

65 284
45 718
-72 199
-18 768

19 079
54 140
-7 935
-

Summa

20 035

65 284

Not 14 Andelar i koncernföretag
Säte

Fastighets AB
Klädeshandlaren AB,
556619-5185
Örebro

Kapital- Bokfört värde Bokfört värde
andel i %
2005-12-31
2004-12-31

100,00

100

100

Det bokförda värdet överensstämmer med anskaffningsvärdet.
2005 års vinst uppgår till 614 (838) och det synliga egna kapitalet
per 2005-12-31 till 1 838 (1 224), varav 1 121 (1 121) utgörs av
erhållna aktieägartillskott.

Not 15 Fordringar hos koncernföretag 2005-12-31 2004-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående balans
Tillkommande fordringar
Fastighets AB Klädeshandlaren
Summa anskaffningsvärde

22

43 000

Transportstaden
Örebro AB,
556591-2309

Säte

Kapital- Bokfört värde Bokfört värde
andel i %
2005-12-31
2004-12-31

Örebro

24 296

Summa

2005-12-31 2004-12-31

51 159

Not 16 Andelar i intresseföretag

0

24 296

Not 17 Fordringar hos intresseföretag 2005-12-31 2004-12-31
Anskaffningsvärde
Ingående balans
Amortering

46 800
-46 800

46 800
-

0

46 800

Summa anskaffningsvärde

Not 18 Andra långfristiga fordringar
Anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Avgår kortfristig del

2005-12-31 2004-12-31

Summa

476
-165

-

311

0

Not 19 Övriga kortfristiga fordringar 2005-12-31 2004-12-31
Kortfristig del av långfristiga fordringar
Avräkning fastighetsaffär
Skattefordran
Övriga poster

165
630
1 423

1 798
47

Summa

2 218

1 845

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda premier för räntetak (cap)
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

Not 21 Kassa och bank

Koncernkonto Örebro kommun
Övriga likvida medel
Summa

2005-12-31 2004-12-31

88
248
452
253
933

410
296
322
954
1 049

1 974

3 031

2005-12-31 2004-12-31

61 206
554

22 482
3

61 760

22 485

Outnyttjad checkräkningskredit uppgår till 2 mkr.

-

-

43 000

43 000

43 000
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Not 22 Förändring av eget kapital

Aktie- Reserv- Balanserade
kapital
fond vinstmedel

Eget kapital 2004-12-31 10 800
Vinstdisposition
Årets resultat
Eget kapital 2005-12-31 10 800

2 160
2 160

Not 23 Obeskattade reserver
Ackumulerade avskrivningar
utöver plan, inventarier
Periodiseringsfond tax 2001
Periodiseringsfond tax 2002
Periodiseringsfond tax 2003

89 500
19 284
108 784

Årets
resultat

19 284
-19 284
28 247
28 247

2005-12-31 2004-12-31

Summa

7 800
167
107
93

2 840
167
107
93

8 167

3 207

Not 24 Avsättningar för uppskjuten skatt
Skillnad redovisat och skattemässigt
anskaffningsvärde, fastigheter
Skillnad redovisade och skattemässiga avskrivningar, fastigheter
Skillnad redovisade och skattemässiga
långfristiga skulder
Övriga temporära skillnader
Underskottsavdrag

2005-12-31 2004-12-31

306 772

6 263

74 518

50 535

-326 849
-1 159
-

-142

Summa temporära skillnader

53 282

56 656

Uppskjuten skatteskuld, 28%

14 919

15 863

Not 26 Övriga långfristiga skulder

2005-12-31 2004-12-31

Nominella värdet av framtida leasingavgifter
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal
fördelar sig enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än
ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år

12 862

-

54 071
306 929

-

Under året har ﬁnansiella leasingavtal övertagits från Örebro
kommun avseende Behrn Arena, Conventum och Medborgarhuset.
Övertagna restvärden gentemot HSH N Nordic Finance AB
uppgår till 328,1 mkr. Byggnadernas restvärde är redovisade som
anläggningstillgång respektive långfristig skuld.
Leasingkontrakten löper till år 2028/2029, då fastigheternas
nominella restvärde uppgår till 150,4 mkr.

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupen fastighetsskatt
Förskottsbetalda hyror
Upplupna räntekostnader
Upplupen premie för räntetak (cap)
Örebro kommun
Övriga poster

2005-12-31 2004-12-31

Summa

33 648
2 708
14 302
3 853

2 117
25 522
10 648
256
2 277

54 511

40 820

Not 25 Skulder till kreditinstitut

Av skulderna förfaller 50 000 (0) senare än fem år efter balansdagen. Av räntekostnader har 37 503 (26 081) erlagts under året.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman den 28 mars 2006 för fastställelse.
Örebro den 27 februari 2006

Roger Andersson

Eva Jonsson

Gun Carlestam Lewin

Reine Svahn

Robert Asplund

Per Cardesjö

Ordförande

Vice ordförande

Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2006.
Hans Warén

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse och granskningsrapport

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Örebroporten Fastigheter AB,
organisationssummer 556167-8276
Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Örebroporten Fastigheter AB för räkenskapsåret 2005. 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 med hög, men inte absolut säkerhet, 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 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 aktiebolagsordningen, 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 årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Örebro den 27 februari 2006

Hans Warén

Auktoriserad revisor

Granskningsrapport för år 2005
Till årsstämman i Örebroporten Fastigheter AB,
organisationsnummer 556167-8276
Vi har granskat verksamheten under år 2005.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och
varit så ingående och omfattande som god sed vid
detta slag av granskning kräver. 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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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 samt att den interna kontrollen,
som huvudsakligen granskas av den auktoriserade
revisorn, varit tillräcklig.

Örebro den 27 februari 2005
Erik Johansson

Lekmannarevisor

Anders Sandberg
Lekmannarevisor
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Styrelse och företagsledning

Längst ner: Susanne
Odelberg-Johnson.
Rad 1: Ulf Bladh,
Robert Asplund,
Reine Svahn.
Rad 2: Per Cardesjö,
Michael Eriksson,
Gun Carlestam Lewin.
Högst upp:
Roger Andersson.

Styrelse och företagsledning
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:

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

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

Revisorer

period av fyra år. I enlighet med bolagsordningen
utser kommunfullmäktige i Örebro även lekmannarevisorer.

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

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

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

Lekmannarevisorsuppleanter
Karl-Erik Hast (s), f 1950
Gudrun Norberg (fp), f 1938

Företagsledning
Övriga som deltagit på styrelsens sammanträden
under 2005 är:
Per Cardesjö, f 1949, verkställande direktör
Michael Eriksson, f 1957, sekreterare
Susanne Odelberg-Johnson, f 1961, ekonomichef

Revisor i bolaget väljs av bolagsstämman för en
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Flerårsöversikt

Belopp i tkr

2005

2004

2003

140 332
35 502
28 247
-

119 719
25 912
19 284
-

115 275
23 535
19 300
-

1 023 403
2,26
388 915
384 094
439 499
931 349
1 189 057

638 036
2,11
54 165
247 391
370 222
653 300
860 029

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

187 027
7 407
98,7
14,7

151 641
10 987
97,3
12,3

164 080
13 000
97,0
9,5

155 871
13,1
87,0
25,4
6,4
76 691
9,23
3,35
3,73
3,54

124 053
14,4
56,4
22,6
6,0
59 066
9,13
2,97
3,90
3,60

105 100
13,0
73,1
22,0
6,6
59 412
9,12
2,79
4,66
4,48

Resultaträkningen

Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Redovisat resultat efter skatt
Utdelning

1)

Balansräkningen

Fastigheternas bokförda värde
Av- och nedskrivning byggnad i % av ansk.värde
Fastighetsförvärv, 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, ggr
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 2005 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 genomsnittlig balansomslutning

8) Resultat före avskrivningar på fastigheter
9) Driftnetto delat med genomsnittligt bokfört värde på fastigheterna
10) Rörelseresultat efter ﬁnansiella poster plus ﬁnansiella kostnader minus
räntebidrag delat med ﬁnansiella kostnader minus räntebidrag
11) Räntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder
12) Nettoräntekostnad delat med genomsnittliga räntebärande skulder

Speciﬁkation av fastigheter

Fastighet

Täby/Marieberg

Råberga 5:15
Törsjö 2:51
Summa Täby/Marieberg

Vivalla företagsby

Atomen 1
Protonen 1
Elektronen 1
Neutronen 1
Neutronen 2
Summa Vivalla företagsby
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Bokfört värde
Mark
Markanl.

Area m2

Byggnad

Totalt

Tax.värde, tkr

6 200
8 315
14 515

27 650
29 263
56 913

0
4 765
4 765

0
12 343
12 343

27 650
46 371
74 021

0
15 226
15 226

3 485
12 498
7 263
0
2 738
25 984

2 534
11 374
12 528
0
8 344
34 780

377
3 174
3 559
1 021
1 380
9 511

117
2 786
550
0
655
4 108

3 028
17 334
16 637
1 021
10 379
48 399

5 897
10 680
15 172
1 164
8 116
41 029
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Speciﬁkation av fastigheter

Fastighet

Mellringestaden

Athena 5
Summa Mellringestaden

Grenadjärstaden

Grenadjären 3
del av Olaus Petri 3:180
Summa Grenadjärstaden

1)

Centrum

Tågmästaren 24
Kexfabriken 2
Kexfabriken 3
Vårlöken 18
Vårlöken 19
Nikolai 3:17 och 3:329 (Behrn Arena)
Nålmakaren 3 / Bryggaren 15
Klostret 12
Del av Nikolai 3:272
Summa Centrum

Bista/Nasta

Bleckslagaren 6
Klädeshandlaren 2
Summa Bista/Nasta

Skebäck

Pappersbruket 9
Pappersbruket 13
Summa Skebäck
Summa förvaltning
Avgår:
1) Ägd av Örebro kommun
2) Ägd av Fastighets AB Klädeshandlaren (dotterbolag)
Summa Örebroporten Fastigheter AB
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2)

Bokfört värde
Mark
Markanl.

Totalt

Tax.värde
tkr

Area m2

Byggnad

39 005
39 005

266 789
266 789

11 559
11 559

11 500
11 500

289 848
289 848

28 027
28 027

23 600
1 781
25 381

83 063
0
83 063

5 565
0
5 565

4 748
0
4 748

93 376
0
93 376

59 146
0
59 146

20 833
7 200
7 814
6 309
2 418
1 035
23 704
2 755
400
72 468

60 250
22 254
20 331
10 595
3 124
61 365
264 345
7 720
2 556
452 540

14 421
1 804
6 438
5 143
1 744
0
0
2 575
0
32 125

868
0
137
58
0
2 181
0
0
0
3 244

75 539
24 058
26 906
15 796
4 868
63 546
264 345
10 295
2 556
487 909

0
27 000
30 400
32 400
10 745
0
119 000
0
0
219 545

4 720
12 023
16 743

1 999
0
1 999

3 409
0
3 409

1 988
0
1 988

7 396
0
7 396

8 519
0
8 519

0
6 735
6 735

0
20 070
20 070

0
2 215
2 215

0
169
169

0
22 454
22 454

111
12 491
12 602

200 831

916 154

69 149

38 100

1 023 403

384 094

1 781
12 023

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

187 027

916 154

69 149

38 100

1 023 403

384 094
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