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vision, aFFärsidÉ ocH värderingar

Vision

Affärsidé

Higab ska vara bäst på att utveckla
och levandegöra byggnader som
stärker göteborgs konkurrenskraft.

Higabs affärsidé är att långsiktigt äga,
vårda och utveckla unika fastigheter
för offentliga verksamheter och
mindre företag i göteborg.

Värderingar
våra värderingar är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

Helhetssyn

engagemang

samverkan

vi ser alltid kunderna, byggnaderna och miljön i ett större
sammanhang.

vi intresserar oss för, sätter
oss in i och skapar de bästa
förutsättningarna för våra
kunders verksamhet.

vi tar initiativ till dialog och
samarbete med kunder,
myndigheter och staden.

vi förvaltar och utvecklar våra
byggnader i perspektivet dåtid,
nutid och framtid.
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vi är stolta över och genuint
intresserade av det vi gör.

Tillsammans skapar vi de
bästa förutsättningarna för
varje kunds verksamhet.

ÅreT i sammandrag

Årets resultat (Mkr)

Året i
sammandrag

111

Årets resultat efter finansiella poster
uppgick till 111 mkr (-21). i resultatet ingår
realisationsvinster från fastighetsförsäljningar med 21 mkr samt nedskrivning och
reverseringar av fastigheter med -2 mkr.

Likvida medel (Mkr)

Synlig soliditet (%)

6

12

Bokfört värde (Mkr)

uthyrningsgrad (%)

Fastighetsbeståndets bokförda värde,
inklusive pågående nyanläggningar, uppgick vid årsskiftet till 4 375 mkr (4 188).

uthyrningsbar yta uppgick vid årsskiftet
till 633 849 m2 (632 521). vakansgraden
uppgick till 6,3 procent (5,9).

likvida medel uppgick vid årsskiftet till
6 mkr (4). checkräkningskredit med ram
om 50 mkr var nyttjad till 0 mkr (0).

den synliga soliditeten uppgick till
12 procent (11).

4375 93,7
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Higab i korthet
Strategiskt verktyg för Göteborgs utveckling

kundkategori. Därmed skapas förutsättningar för en förvalt
ning enligt kundernas behov och önskemål samtidigt som
effektiviteten ökar. Förvaltningsområdenas kundkategorier:
• Livsmedel, hotell och restaurang
• Kultur, utbildning och idrott
• Hantverk och industri

Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommun
fullmäktige. Genom att vara ett strategiskt verktyg för
Göteborgs Stad inom fastighetsområdet ska vi bidra till
stadens utveckling. I uppdraget ingår också att vårda och
utveckla stadens kulturfastigheter. Verksamheten ska vara
lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Kundanpassad fastighetsutveckling

Kultur, idrott, utbildning, förvaltning och
näringsliv

Genom att anpassa lokaler efter kundernas behov bidrar
vi till deras effektivitet och gör det möjligt för dem att
utvecklas och växa. Ett väl genomfört utvecklingsarbete gör
också vår förvaltning mer rationell och kostnadseffektiv.
Fastighetsutvecklingen omfattar nybyggnation, ombygg
nation och lokalanpassningar.

Higabs kunder finns inom flera av de områden som bidrar till
en positiv utveckling av Göteborg. Vi äger många av
Göteborgs mest kända kulturfastigheter samtidigt som vi
erbjuder ändamålsenliga lokaler för främst små och medel
stora företag. Drygt hälften av hyresintäkterna kommer från
offentlig verksamhet. Det privata näringslivet svarar för
övriga intäkter.

Goda finanser och stark ägare
Higab ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom
Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB. Företaget ska vara
en långsiktig, stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

Långsiktig förvaltning
Higab arbetar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Förvaltningen är organiserad i områden uppdelade efter

Nyckeltal i sammandrag
2012

2011

2010

2009

2008

Hyresintäkter, Mkr

659

636

595

583

556

Bruttoresultat, Mkr

243

115

54

168

181

70	-15	-56

22

26

Årets resultat efter skatt, Mkr
Bokfört värde fastigheter

4 375

4 188

4 177

4 197

3 776

541

486

534

612

596

3 665

3 506

3 557

3 507

3 106

369

294

267

241

171

Taxeringsvärde, Mkr

1 722

1 722

1 755

1 642

1 576

Antal lokaler

1 125

1 126

1 128

1 064

1 057

633 849

632 521

628 879

632 776

603 037

1 043

1 010

945

945

924

Driftnetto, kr/m²

537

501

427

429

444

Vakansgrad lokaler brutto, %

6,3

5,9

7,4

5,4

5,3

11,7

11,0

11,9

14,0

15,3

3,2

2,8

2,5

2,4

2,8

48,9

46,6

39,0

44,2

44,4

Fastigheternas direktavkast., %

8,3

7,8

6,6

7,0

7,7

Avkastning på totalt kapital, %

4,7

2,0

0,5

3,5

4,2

Eget kapital
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder

Förvaltad yta, m²
Medelhyra lokaler, kr/m²

Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttovinstmarginal, %
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Göteborgs
Stad

Higab

Kund

Projekt

Higab är ett s trategiskt
 erktyg för Göteborgs Stad
v
inom fastighetsområdet.
Genom att äga, f örvalta
och utveckla f astigheter i
Göteborg bevarar och
skapar vi värden och bidrar
till stadens utveckling.

De övre våningarna i Kronhuset har minnen från förr både i form av rumsnumrering och gamla beslag.

Higabs uppdrag
Higabs verksamhet styrs till stor del av de
direktiv som ägaren, Göteborgs Stad, har
ställt upp för bolaget genom beslut i
kommunfullmäktige.
Av ägardirektivet framgår att Higab ska:
• Bidra till stadens utveckling
• Vara ett strategiskt verktyg för
Göteborgs Stad inom fastighetsområdet
• Vara lyhört för de värden som präglar
Göteborg
• Vårda och utveckla Göteborgs Stads
kulturfastigheter
• Vara en långsiktig, stabil aktör med god
soliditet och lönsamhet

Ägardirektivet betonar framförallt upp
giften att vårda, utveckla och förvalta de
fastigheter som vi äger och som bedöms ha
ett kulturhistoriskt värde.
Ett annat direktiv är att aktivt främja och
tillgodose intressen när det gäller lokaler
för i huvudsak mindre företag och organi
sationer.
Ägaren anger även att verksamheten ska
eftersträva en ekonomisk utveckling som
säkerställer tillfredsställande lönsamhet
och soliditet.
Utifrån ägardirektivet har Higab formulerat
en vision och en affärsidé samt arbetat
fram mål och strategier i riktning mot dessa.

• Via förvaltning, utveckling, förvärv och
avyttring säkerställa fastigheternas värde
och brukbarhet

Higabs Årsredovisning 2012
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VD har ordet

Ny framtidssäkrad organisation
ökar vår kapacitet, effektivitet
och affärsmässighet

Göteborg utvecklas snabbt. Flera mycket stora projekt för
tillväxt, tillgänglighet och hållbarhet planeras.
Vår roll som ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad
innebär en kraftigt ökad mängd uppdrag när stadens utveck
lingstakt ökar. Också på förvaltningssidan växer arbets
mängden med stigande behov inom drift och underhåll.
För att framtidssäkra vår verksamhet och förbättra
kapaciteten och resultatet formade vi under 2012 en ny
organisation, vilken trädde i kraft den 1 januari 2013.

och vattens anläggningar, ytterligare en scen på Stadsteatern.…
I alla de framtidsprojekt som nu utreds och diskuteras med
verkar vi tillsammans med förvaltningar och andra kommunala
bolag.
Vi finns också med i Näringslivsgruppen, en plattform för en
långsiktig tillväxt av Göteborgsregionen med representanter från
näringsliv, organisationer, kommuner, universitet och högskola.
Med en tidig och nära samverkan får vi ut mesta möjliga av
varandras kompetenser, täcker in flera synvinklar och får en
bredare och tydligare bild av möjligheter och utmaningar.

Den nya organisationen ger oss kraft att lyfta affärsmanna
skapet och förstärka den tekniska supporten. Affärsområdena
är nu mer logiskt sammanhållna. En uppdelning i flera mindre
enheter med operativt ansvariga chefer låter oss arbeta rakare
och effektivare. Med Kommunikation som ny stödprocess stärker
vi den affärsdrivande kommunikationen och vårt varumärke.

Nytt namn och grafisk profil
Den varumärkesprocess som vi inledde 2010 fortsätter i nya
faser. För att göra styrkan i vårt varumärke och våra budskap
synligare har vi under 2012 bytt namn från Higabgruppen till
Higab och tagit fram en ny logotyp och grafisk profil som
tydligt speglar våra värden.

Tidig samverkan

Fusion som ökar tydligheten

Utveckling är ett givet ord när man beskriver Göteborg, både i
samtiden och framtiden. Samverkan är ett annat.
Ny arena, spårvagnsdepå på Hisingen, ombyggnader för för
valtningar och kommunstyrelsen, samlokalisering av Kretslopp

Vi har också genomfört en fusion som samlar merparten av vår
verksamhet i moderbolaget Higab AB, vilket bidrar till att öka
vår tydlighet på marknaden. Verksamheten i Kulturfastigheter i
Göteborg AB och AB Långedrag ingår nu i Higab AB.

Vi bygger om Rådhuset vid Gustaf Adolfs Torg till nytt
Stadshus. Stadens politiska ledning och tjänstemän
flyttar in i byggnaden hösten 2013.
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”kulturfastigheterna är av stor betydelse för
göteborgs och göteborgarnas identitet och
värdefulla resurser för göteborgs varumärke.”

Levande kulturmiljöer

Mycket gott resultat

I Higabs uppdrag ingår att vårda och utveckla Göteborgs Stads
kulturfastigheter. I vårt fastighetsbestånd finns 25 byggnads
minnen samt ytterligare ett antal byggnader av kulturellt och
historiskt intresse.
Kulturfastigheterna är av stor betydelse för Göteborgs och
göteborgarnas identitet och värdefulla resurser för Göteborgs
varumärke. Det är viktigt att husen är synliga och tillgängliga.
Att levandegöra dem är en del av vår vision. I samband med
Kulturkalaset arrangerade vi husvisningar, stadsvandringar och
föreläsningar. Vi har också tagit fram en folder med alla våra hus.
Vi har genomfört en förstudie om hur man på ett målgrupps
inriktat sätt kan kombinera och paketera olika upplevelser för
att levandegöra våra kulturmiljöer. Detta för att göra det
enklare för besökarna och erbjuda mervärden. Studien har
gjorts i samverkan med Göteborg & Co och även engagerat
Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs
universitet.

Higabs ekonomi är fortsatt stabil. Också under 2012 har vi haft
en låg vakansgrad, klart under nivån för kontorsmarknaden i
Göteborg. Vår solida grund med unika, attraktiva fastigheter
och en balanserad kundmix av offentliga verksamheter och
privata företag ger oss en stark position. Vår kvalitetssäkring
av processerna kring byggande och förvaltning får liksom en
förbättrad kundkommunikation och service allt tydligare
genomslag.
Higabs resultat för 2012 är mycket gott, vilket ger oss en
stark utgångspunkt för kommande verksamhetsår.

Göteborg i februari 2013

Göran Sylvesten, VD

Higabs Årsredovisning 2012
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Ljuspris till Götaplatsen
Götaplatsens belysning är utsedd till vinnare av
Svenska Ljuspriset. För ett år sedan invigdes det
numera prisbelönta ljusprojektet på Götaplatsen.
Projektet var ett samarbete mellan Trygg, vacker
stad, Trafikkontoret, avenyföreningen och Higab.
Visionen var att Götaplatsen skulle bli en ljusare,
vackrare och framförallt tryggare plats.

Konstmuseet
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mål och uppföljning
Higabs övergripande mål är vår vision; att vara bäst på att utveckla och levandegöra byggnader som stärker
Göteborgs konkurrenskraft. Vårt arbete mot målet sker inom områdena kund, medarbetare, fastighet och ekonomi.
Vi arbetar enligt en målbild med långsiktiga mål 2016 och operativa mål som uppdateras varje år.

KuND

MeDarBeTare

övergripande mål

övergripande mål

Starkt varumärke. Nära kundsamverkan i affärsmässiga
relationer.

Attrahera, engagera och utveckla medarbetarna.

Detta gjorde vi 2012
Vi bytte namn från Higabgruppen till Higab och tog fram en
ny grafisk profil.

För att kvalitetssäkra vår dokumenthantering fastslog
vi en arkivorganisation och beslutade om en ny
dokumenthanteringsplan.

Med syfte att öka kännedomen om Higab har vi tagit fram
en folder om våra hus och en om vårt hållbarhetsarbete.

Vi höll ett tiotal interna frukostdialoger med informa
tion och diskussion om aktuella verksamhetsfrågor.

Vi ökade synligheten vid våra byggprojekt för att informera
om projekten och öka kännedomen om Higab.

För att öka medarbetarnas generella kunskap om våra
fastigheter genomfördes ett antal workshops i
samband med vår årliga medarbetarkonferens.

Vi ökade vårt erbjudande under Kulturkalaset och arrange
rade fler husvisningar och stadsvandringar än föregående år.

Mål 2013
Kännedomen om Higab ska öka med två procentenheter.
Den positiva imagen ska också öka med två procentenheter.

Detta gjorde vi 2012

Mål 2013
Vi ska öka kunskapen om våra fastigheter och deras
historia hos alla medarbetare.
Medarbetarnas nöjdhet ska öka till NMI 76.

Kundernas nöjdhet med vår information ska öka till 73 procent.
Vi ska skapa utvecklingsplaner för 18 fastigheter.

FaSTiGHeT

eKoNoMi

övergripande mål

övergripande mål

Hållbar utveckling och förvaltning utifrån helhetssyn.

Detta gjorde vi 2012
Vi infriade 2012 års mål i hållbarhetsplanen.
Vi tog fram långsiktiga utvecklingsplaner för tre
fastigheter.
Vi implementerade vår nya affärsmodell för energi
effektivisering och påbörjade avtalsutformning enligt
denna med två nyckelkunder.

Långsiktig lönsamhet.

Detta gjorde vi 2012
Vi kvalitetssäkrade delar av uthyrningsprocessen
genom att ändra vår uthyrningspolicy och uppdatera
vår kreditinstruktion för lokaluthyrning.
Vi beslutade om nya regler och anvisningar för inköp.
Vi påbörjade inköp via stadens inköpssystem Winst.
Vi har arbetat med en långsiktigt hållbar hyressättning.

Mål 2013

Mål 2013

Infria 2013 års mål i den femåriga hållbarhetsplanen.

Vi ska skapa en långsiktig hyressättningsmodell för
ickekommersiella hyresavtal.
35 procent av alla inköp ska göras i Winst.

Higabs Årsredovisning 2012
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Marknad

Svensk motståndskraft i ekonomisk oro
Vakanserna nere på nivån före finanskrisen

Sverige har stabila finanser och en stark konkurrenskraft,
vilket gett vår ekonomi god motståndskraft i den internatio
nella ekonomiska oron.
I Göteborg minskade arbetslösheten under året och är lägre
än genomsnittet för landet. Vakanserna på kontorsmarknaden
i Stor-Göteborg sjönk 2012 till nivån före finanskrisen.
Sveriges styrka är stabila finanser, hög transparens, välfunge
rande institutioner, utbildad arbetskraft och hög produktivitet.
En ökad osäkerhet på arbetsmarknaden kunde dock noteras i
slutet av 2012, då flera stora företag kom med varsel om upp
sägningar. Prognoserna pekar dock på en fortsatt motstånds
kraftig tillväxt de närmast kommande åren.

Stor kontorsmarknad
En total kontorsyta på cirka 3,2 miljoner m² gör Stor-Göteborg
till en av de största kontorsmarknaderna i Norden. Omkring
900 000 m² finns i centrala Göteborg.
Moderna och yteffektiva kontorslokaler i kommunikations
nära lägen är mycket eftertraktade. Efterfrågan på logistik
fastigheter är fortsatt hög.
Vakansgraden för kontor i hela Göteborg sjönk med en knapp
procentenhet till 7,2 procent under 2012, vilket är den lägsta
siffran sedan 2007. Uthyrningen ökade framförallt i centrala
Göteborg och på Norra Älvstranden. Hyresnivåerna ökade
något i de mest efterfrågade lägena.

Snabbväxande region
Göteborgsregionen finns bland de 20 snabbväxarna i Europa
enligt konsultföretaget BAK Basels undersökning av 119
europeiska regioner.

Konjunkturprognos

Göteborgs arbetsmarknadsregion består nu av 18 kommuner
med sammanlagt cirka 1,1 miljoner invånare. Göteborgs Stad
har drygt en halv miljon invånare.

Konkurrenskraftigt läge
Nordens största hamn, Landvetters flygplats, flera motorvägar
och järnvägslinjer gör att Göteborg har landets ledande
logistikläge. Det är nära till de andra större städerna i Norden.
Flera av landets största industrier finns i Göteborg och när
området i Västsverige. Innovationstakten är hög. Regionen
ligger långt framme inom forskning och utveckling.
Utbildningsnivån är hög.
Göteborg har också en framträdande besöksnäring. Här
finns flera internationellt kända anläggningar för mässor,
konferenser, events, idrottsevenemang, kultur och nöjen.
Ökningen av antalet arbetsplatser, befolkningsökningen och
en infrastruktur i stark utveckling för ökad hållbarhet, större
kapacitet och bättre tillgänglighet är viktiga tillväxtfaktorer för
industri, tjänstesektor, kontor och handel.

Ny kontorsyta
Omkring 21 000 m² kontorsyta tillfördes marknaden 2012. Av
dessa svarade NCC med sitt projekt på Ullevigatan för 14 000 m².
Hufvudstadens tillbyggnad av Femmanhuset i Nordstan gav
drygt 5 000 m².
2013 beräknas nytillskottet av kontorsyta i Göteborg bli
drygt 70 000 m². Bland projekten finns ÅF-Grafiska vägen
(Skanska), Krokslätts fabriker (Husvärden), Ullevi Office Arena
(NCC) och Aurora-Norra Älvstranden (Castellum).

Sysselsättningstrend

Källa: Konjunkturinstitutet december 2012

2012

2013

2014

BNP-tillväxt

3,7

0,9

0,8

2,2

Sysselsättning

2,1

0,6

–0,1

0,1

10

Arbetslöshet

7,5

7,7

8,3

8,4

0

–1,1

–1,3

–2,2

–2,2

-10

3,0

0,9

0,4

1,2

1,75

1,00

0,75

1,25

Reporänta (vid årets slut)
Offentligt finansiellt sparande

Higabs årsredovisning 2012

0,2

–0,5

–1,2

–1,1

20

Källa: Manpower

Arbetsmarknadsgap
Inflation (KPI)

10

30

2011

-20
Index

2010

2011

2012

Västra Götalands och Hallands län
Stockholms och Uppsala län

2013
Skånes län

marknad

900 000
DeT FiNNS oMKriNG 900 000 M2 KoNTorSyTa i ceNTraLa GöTeBorG.

Barken Viking

Direktavkastningskrav lokaler (%)

Hyresnivåer kontor (kr/m 2)

7

Vakansgrad (%)

5 000

12

4 000

8

Källa: Newsec

2008

2009

Göteborg

2010
Stockholm

2011
Malmö

2012

Källa: Newsec

2 000

5

4

10

3 000

1 000
0

Källa: Jones Lang LaSalle

6

2008

2009

Göteborg

2010

2011

Stockholm

2012
Malmö

6
4

2008

2009

Göteborg

2010
Stockholm

2011

2012

Malmö

Higabs Årsredovisning 2012

11

Kundrelationer

Namnbyte och ny
grafisk profil gör oss
tydligare och synligare

I somras bytte vi namn från Higabgruppen till Higab.
Samtidigt lanserade vi vår nya logotyp och grafiska profil.
Namnbytet och den nya profilen är en fortsättning på vår
varumärkesprocess som inleddes 2010. Syftet är att bli
tydligare och göra styrkan i vårt varumärke och våra budskap
synligare.
Namnbytet var ett kort steg med snabbt genomslag bland
medarbetare och kunder eftersom de flesta redan känner oss
under namnet Higab och sedan länge också kallar oss det.

Vi använder fyra basfärger. Skiffergrå, tegelröd, löv (grönt)
och lila. Färgerna harmonierar med varandra samtidigt som de
till viss del är varandras kontrastfärger.
I vår logotyp har vi använt färgerna skiffer och tegel. Färger
som knyter an till vår bransch, vår tradition och vår kompetens
och samtidigt understryker vår solida styrka och vårt långsik
tiga arbetssätt.
Till logotypen finns underraden ”Levande hus i unika miljöer”,
vilken i en snabbkommunicerad form fångar upp det vårt varu
märke står för.
Bytet till de nya färgerna och den nya logotypen på tryck
saker, bilar, byggnader, arbetskläder, skyltar, webbplats och så
vidare sker stegvis i den takt som är rimlig och möjlig.

Små förändringar av vakansgraden
Vakansgraden för 2012 är 6,3 procent, vilket är en svag ökning
sedan 2011 (5,9 procent). Mindre variationer av vakansgraden
är ett normalt inslag, då lokaler vid kundskifte kan stå tillfälligt
outhyrda under kortare tid.

Hållbar hyressättning

Fusion som förenklar
Också den fusion som vi genomfört under året bidrar till att
öka vår tydlighet, vilket förenklar kontakten med oss för våra
kunder, samarbetspartners och göteborgarna.
Higabgruppen var i många år samlingsnamnet för moder
bolaget Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB och dess
dotterbolag. Efter fusionen ingår nu två av de tidigare fyra
dotterbolagen i moderbolaget. Dessa är Kulturfastigheter i
Göteborg AB och AB Långedrag. Kvar som egna dotterbolag
finns nu endast Fastighets AB Rantorget och Fastighets AB
Parkgatan.
I Higab AB, som är vårt nya juridiska namn, är därmed
merparten av vår verksamhet samlad.

Ny grafisk profil
Higabs nya grafiska profil är baserad på de värden och bud
skap som genom varumärkesprocessen lyfts fram som känne
tecknande och produktiva för Higab. Den är väl grundad i vår
identitet och speglar bolagets unika personlighet.

I enlighet med våra mål har vi under 2012 arbetat med en lång
siktigt hållbar hyressättning.

Kulturkalaset viktigt fönster
Göteborgs Kulturkalas i augusti är ett viktigt skyltfönster för
vårt varumärke och våra budskap och en viktig personlig
kontaktmöjlighet med göteborgare. I år deltog vi med ett
informationstält på Kronhusgården och arrangerade mycket
välbesökta husvisningar och stadsvandringar, där vi lyfte fram
några av våra historiska byggnader.

93,7%

2012 var den totalt uthyrda arean 93,7 procent.

Kundnöjdhet (NKI)

Vakansgrad (%)

*En mindre undersökning genomfördes där alla frågor inte var med.
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Feskekôrka
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KTB – Kurs- och Tidningsbiblioteket
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9,0
7,6

Outhyrd area

5,8
4,7
2,9

Totalt uthyrningsbar
area

2,1
0,5

Higabs Årsredovisning 2012

13

Nytt liv i gamla kulturmiljöer

Bred samverkan öppnar många m
 öjligheter

Higab äger och förvaltar många kulturbyggnader och miljöer
som har bärande betydelse för Göteborgs och göteborgarnas
identitet. De är också värdefulla resurser för Göteborgs
varumärke inom industri, handel, turism, utbildning och
forskning.
Därför är det viktigt att husen är tillgängliga och har en
levande verksamhet, både för oss som bor här och de som
besöker vår stad. Tillsammans med våra hyresgäster och
olika samarbetspartners i staden levandegör vi våra kultur
miljöer.

verksamhet är avgörande för husens liv och utveckling. Det är
ett ömsesidigt samspel där kund och fastighet skapar värden
för varandra.
När det gäller byggnader med teatrar, konsertscener,
museer och andra publika verksamheter är detta både själv
klart och givet. Men det finns också andra kulturhistoriskt
intressanta hus som inte är så profilerade men som har en rik
historia att berätta.
Det är här den stora utmaningen finns. Här vilar ett stort
slumrande kulturkapital som vi nu vill väcka upp och ta vara på.

I vårt fastighetsbestånd ingår inte mindre än 25 byggnads
minnen som vi förvaltar och vårdar. Dessutom har vi flera
andra byggnader av stor historisk och kulturell betydelse.
Att levandegöra våra hus är en viktig del av vår vision.
I praktiken innebär det att vi på olika sätt skapar förutsätt
ningar för våra hyresgäster att levandegöra kulturvärden
genom insatser som riktar sig direkt till allmänheten.

Tillgängliga och trygga

Slumrande kapital
Kundernas roll kan inte nog betonas. Rätt kund och rätt

Remfabriken
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Att både våra kulturbyggnader och miljöerna kring dem ska
vara tillgängliga, tilltalande och trygga är självklara delar som
vi hela tiden arbetar med att förbättra. Bättre belysning av hus
och närmiljöer och anpassningar av entréer och annat så att
byggnaderna är enkla att besöka för alla är framträdande
inslag.
Några exempel på sådana arbeten är ljussättningen av
Götaplatsen och den förbättrade tillgängligheten på
Stadsteatern.

kulturmiljöer

Ökad kännedom
En ökad kännedom om våra hus och verksamheterna i dem är
en grundförutsättning för att människorna i staden ska kunna
tillgodogöra sig de värden som finns där.
Husens historia är något som vi vet intresserar många, och
därför arrangerar vi guidade visningar och stadsvandringar när
tillfälle ges.
Kulturkalaset är en viktig händelse som brukar locka många
till Higabs aktiviteter. I år var det femte gången som vi var med.
Årets arrangemang med centrum i Kronhuskvarteret blev
snabbt fullbokade. Våra medarbetare upplevde ett mycket
starkt intresse och engagemang hos dem som kom till oss,
vilket också bekräftades i den undersökning som gjordes under
Kulturkalaset.

Fina betyg
Hela 86 procent av besökarna tyckte att det är viktigt att visa
upp Göteborgs kulturmiljöer. Nästan lika många, 85 procent,
ansåg att byggnader som Konstmuseet, Feskekôrka och
Kronhuset bidrar till Göteborgs attraktionskraft.
Vi fick också goda betyg för våra visningar och vandringar.

De flesta tyckte att dessa förhöjt deras besöksupplevelse och
gav oss betyget 4,3 av 5 möjliga.

Mot 2021
Stadsutvecklare brukar framhålla god atmosfär, historia,
arkitektur och design bland de viktigaste faktorerna för att
attrahera fler besökare. I stadens målbild för jubileumsåret
2021 ingår ”attraktiva och inspirerande upplevelser i mänsklig
atmosfär”.
Higabs kulturfastigheter är betydelsefulla tillgångar i
firandet av Göteborgs 400-årsjubileum. I en rad sammanhang
diskuterar vi nu hur vi på Higab bäst ska kunna bidra till ett
förstklassigt jubileum med genuina värden.

Nya grepp
Under 2012 har vi genomfört en förstudie av olika vägar till
levandegörande där också Göteborg & Co medverkat. I styr
gruppen för studien har även ingått representanter för Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Göteborgs universitet.
Studien lyfter fram kulturmiljöernas värde i vardagslivet för
göteborgare och besökare för att profilera staden som attraktiv

Lorensbergsteatern
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kulturmiljöer

året runt. Mycket handlar om den ökade livskvalitet som inspi
rerande och levande kulturmiljöerna ger.
Många av tankarna i studien kretsar kring ökad tydlighet och
enkelhet för besökarna genom att kombinera och paketera
olika tjänster och upplevelser. Med en kulturbyggnad som
utgångspunkt kan man skapa flera typer av erbjudanden för
olika målgrupper.

Pilotprojekt
För att få en bild av möjligheterna för mer sammansatta och
upplevelsefyllda kulturmiljöer har man i studien arbetat med
pilotprojekt för tre av Higabs fastigheter: Kronhuskvarteret,
Feskekôrka och Sockerbruket.
Man presenterar bland annat analyser av respektive kultur
miljös syfte, hyresgäster och andra aktörer, besökare, sam
verkansmöjligheter, läge och miljö. Varje projekt sammanfattas
i en visionär bild av hur det skulle kunna fungera i en brett
levandegjord och publikinriktad form.

Kulturevenemang i Kronhuskvarteret
I ett levande Kronhuskvarter enligt förstudiens bild ordnas

Kronhuskvarteret
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olika kulturevenemang och utställningar.
Kronhuskvarteret är ett mänskligt, socialt rum för alla.
Öppet, välkomnande och lite gammaldags. Här finns genuina
hantverkare av olika slag, liksom små butiker och antikvariat.
Här berättas historien om emigranter och invandrare.
Influenser som kommit från utlandet lyfts fram. Barer,
restauranger och caféer har öppet både dag- och kvällstid. Mat
och drycker från olika länder som haft särskild betydelse för
Göteborgs utveckling serveras.

Saltstänkta upplevelser vid Feskekôrka
Feskekôrka kan enligt studiens idé vara en välbesökt samlings
punkt för människor som har ett starkt intresse för hav, mat
och miljö.
I Feskekôrka kan man inte bara handla många olika slags fisk
och äta olika fiskrätter. Här kan man också lära sig mer om mat,
fiske och hav. Kända kockar gästspelar. Här hålls kurser och
olika evenemang. Det är öppet även på kvällen.
Läget utnyttjas för anslutande aktiviteter på Rosenlunds
kanalen, i hamnen och på havet. Miljön är öppen mot de
omgivande husen och gatan.

kulturmiljöer

Kreativa kontraster i Sockerbruket
Kontraster präglar upplevelserna som besökarna får i
Sockerbruket. Här finns den ursprungliga arkitekturen och de
hypermoderna inslagen. Här möts människor ur olika genera
tioner. Här finns både etablerade uttrycksformer och subkulturer.
Sockerbruket är fyllt av kreativa, småskaliga verksamheter
och engagerade individer. Här ser man teater, dans, konst och
lyssnar på musik och föreläsningar. Här finns barer, caféer och
restauranger. Hit kommer man både dagar och kvällar.

Samverkan på alla plan
Förstudien föreslår en arbetsmodell byggd på samverkan,
samspel och samsyn. Kulturmiljöerna är beroende av stadens
olika aktörer. Alla har sina olika ansvarsområden och alla
påverkas av alla. Därför är det nödvändigt att ”allas” perspektiv
finns med när man arbetar med kulturmiljöerna. Miljöerna bör
också finnas med redan i den inledande planeringen av olika
stadsutvecklingsprojekt.

25
I Higabs fastighetsbestånd ingår

inte mindre än 25 byggnadsminnen
som vi förvaltar och vårdar.

Stora Teatern
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Higabs byggnadsminnen
Bland Higabs fastigheter finns 25 som är förklarade som byggnadsminnen. Ett byggnadsminne är en
byggnad eller en miljö med flera byggnader, en park, trädgård eller en gammal bro som har så högt
kulturhistoriskt värde att den betraktas som synnerligen märklig. Anledningen till att man byggnads
minnesförklarar hus eller miljöer är att ge ett långsiktigt skydd för framtiden.
Det senaste byggnadsminnet bland Higabs hus är Lorensbergsteatern som blev byggnadsminnes
förklarad i april 2012.

Allégården, Södra Allégatan 4
Byggd 1897 som Dicksonska folkbiblioteket efter ritningar
av Hans Hedlund.

Börshuset, Gustaf Adolfs Torg
Byggt 1844 efter ritningar av Pehr Johan Ekman.

Dicksonska Palatset, Parkgatan 2
Byggt 1862 som bostad åt Oscar Dickson efter ritningar av
William Allen Boulnois.

Gathenhielmska Huset, Majorna
Huset är byggt i mitten av 1700-talet av konvojkommissarie
Johan Hansson Busck.

Gegerfeltska Villan, Arkitektgatan 3
Byggd 1874 som bostad åt Victor von Gegerfelt med familj
efter egna ritningar.
Gullbergsbrohemmet, Garverigatan 2
Byggt 1741 som tukt- och spinnhus efter ritningar av
Bengt Wilhelm Carlberg.

Teater byggd 1916 efter ritningar av Karl M Bengtson.

Lärjeholms Gård, Lärjeholmsvägen 10-14
Byggd 1790 som herrgård.

Mariagården, Stampgatan 1A-C
Byggd 1767 som fattighus efter ritningar av
Bengt Wilhelm Carlberg.
Ostindiska Huset, Norra Hamngatan 12
Byggt mellan 1747 och 1762 som magasin, kontor och
auktionssal för Ostindiska Kompaniet. Ritningar av
Bengt Wilhelm Carlberg och Carl Hårleman.
Remfabriken, Åvägen 15
Byggd 1901 som fabrik för remtillverkning.
Rådhuset, Gustaf Adolfs Torg
Byggt 1672 som rådhus efter ritningar av Nikodemus
Tessin d ä. En tillbyggnad uppfördes 1936 efter ritningar
av Gunnar Asplund.

Hagabadet, Södra Allégatan 3
Byggt 1876 som Renströmska badet efter ritningar av
Carl Curman, P J Rapp och Axel Kumlien.

Sahlgrenska Huset, Norra Hamngatan 14

Härlanda Park, Kålltorpsgatan 2

Skändla Sörgård, Skändla Sörgårdsväg 2

Byggt 1907 som Härlanda Fängelse efter ritningar av
Gustaf Lindgren.

Byggt 1753 som bostad åt Birgitta Sahlgren och ritat av
Bengt Wilhelm Carlberg.
Byggd 1800 som bondgård.

Stadshuset, Gustaf Adolfs Torg

Kallebäcks Källa

Byggt 1759 efter ritningar av Bengt Wilhelm Carlberg.

Vattenkälla, reservoar, bostad och skola byggda på sent
1800-tal efter ritningar av Johan Gabriel Richert.

Stora Katrinelund, Levgrensvägen 7

Kronhuskvareteret, Kronhusgatan/Postgatan
Kronhuset – byggt mellan 1642-1654 som tyghus efter
ritningar av Simon de la Vallé.
Kronhusbodarna – byggda mellan 1750-1759 som materialoch vagnshus, smedja och verkstad. Kronhusbodarna
Västra är ritade av Peter Magnus Rewegin och
Kronhusbodarna Östra ritades av Bengt Wilhelm Carlberg.
Postgatan 4 – byggt på 1760-talet som kontor för
Fortifikationen efter ritningar av Bengt Wilhelm Carlberg.

Kviberg
Byggt mellan 1895 och 1930 som militärregemente efter
ritningar av Erik Josephson.

18
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Byggt 1700 som landeri.

Stora Saluhallen, Kungstorget
Byggd 1888 som saluhall för kött, fisk och grönsaker efter
ritningar av Hans Hedlund.

Stora Teatern, Kungsparken 1
Byggd mellan 1856 och 1859 som teater efter ritningar av
Bror Carl Malmberg.

Wenngrenska Huset, Gustaf Adolfs Torg
Byggt 1749 och ritat av Bengt Wilhelm Carlberg.

Wernerska Villan, Parkgatan 25
Byggd 1889 som Wijkska Villan efter ritningar av
Adrian Crispin Peterson.

byggnadsminnen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Våra byggnadsminnen
1. Allégården
2. Börshuset
3. Dicksonska Palatset
4. Gathenhielmska Huset
5. Gegerfeltska Villan
6. Gullbergsbrohemmet
7. Hagabadet
8. Härlanda Park
9. Kallebäcks Källa

10. Kronhuskvarteret
11. Kviberg
12. Lorensbergsteatern
13. Lärjeholms Gård
14. Mariagården
15. Ostindiska Huset
16. Remfabriken
17. Rådhuset
18. Sahlgrenska Huset

19. Skändla Sörgård
20. Stadshuset
21. Stora Katrinelund
22. Stora Saluhallen
23. Stora Teatern
24. Wenngrenska Huset
25. Wernerska Villan

25.
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Fastighetsförvaltning

Ett nära samspel som tar vara på
fastigheternas unika möjligheter

I förvaltningen av våra fastigheter betonar vi samspelet med
våra kunder. Vi har en nära kontakt såväl när det gäller tillsyn
och service som anpassning och utveckling.
Vi ser våra lokaler som en vital resurs för kundernas företag.
Rätt lokalutformning, läge och tillgänglighet för verksamhets
typen är kraftfulla faktorer för kreativitet, effektivitet och
konkurrenskraft.
Med vårt mångsidiga, och till stora delar unika fastighetsbe
stånd, kan vi erbjuda konstruktiva lösningar för de flesta lokal
behov. Att anpassa och utnyttja våra fastigheters möjligheter i takt
med våra kunders utveckling och behov är en del av vår vardag.

Stora Saluhallen återinvigd
Efter en genomgripande upprustning av Stora Saluhallen vid
Kungstorget är handeln åter i full gång. Den efterlängtade
återinvigningen skedde den 12 december och årets julhandel
kunde ske planenligt.
Projektet har genomförts i två etapper och bestått av
byggnads- och installationsarbeten i butiksplan och källare.
Den första etappen var klar i april 2011. Etapp 2 som nu slut
förts omfattade hallens västra del, vilken varit utrymd under
byggtiden.

Rådhuset
I oktober började ombyggnaden av Göteborgs Rådhus vid
Gustaf Adolfs Torg till nytt Stadshus. Hösten 2013 flyttar
stadens politiska ledning och tjänstemän in.
Rådhuset är ett byggnadsminne, vars äldsta delar är från
1600-talet. Ombyggnaden och renoveringen av byggnaden
sker med särskilt stor varsamhet.

Ljuspriset till Götaplatsen
Den nya ljussättningen av Götaplatsen utsågs till vinnare av
Svenska Ljuspriset 2012.
Juryn säger i sin motivering: ”Ljussättarna har samordnat
behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst
platsens dignitet med sin skickliga ljusgestaltning. De har
skapat ett stadsrum där ambitionen att regissera ljuset har
lyckats så väl att det känns som ljuset alltid funnits där”.
Ljussättningen var ett samarbete mellan oss på Higab, som
äger fastigheterna runt Götaplatsen, Trafikkontoret,
Avenyföreningen och Trygg, vacker stad. Enligt projektets
vision gör det nya ljuset Götaplatsen till en ljusare, vackrare
och tryggare plats. Belysningsplanerare var Ramböll Sverige AB
och ljusdesigner Vladan Paunovic. Entreprenör var Svevia.

Lorensbergsteatern byggnadsminne

Byggstart för Stadsbiblioteket
Den stora om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket vid
Götaplatsen startade i början av juli. Byggarbetena beräknas vara
slutförda för en nyöppning av verksamheten under våren 2014.

Länsstyrelsen beslutade i april att byggnadsminnesförklara
Lorensbergsteatern. Efter att Lorensbergsteatern AB
(Galenskaparna/After Shave) 1987 kom in som hyresgäster, har
byggnaden som är från 1916 renoverats och anpassats i flera

Higabs största kunder (m2)
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Göteborgs universitet

84 000

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen

47 000

Got Event AB

33 000

Folktandvården Västra Götaland

32 000

Göteborgs Spårvägar AB

29 000

Räddningstjänsten Storgöteborg

16 000

Göteborgs Stadsteater AB

15 000
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139
75

Higab har 139 fastigheter fördelat
på totalt 307 hus och över 1 600
hyreskontrakt

35 Mkr i årliga lokalanpassningar och
drygt 75 Mkr i planerat årligt underhåll

Fastighetsförvaltning

Jaak Murro, kasinochef

– Vi ligger som en fyr i det utvidgade citystråket
Casino Cosmopol i Stora Tullhuset vid Packhusplatsen har
fyllt tio år. Den ombyggnad som krävdes innan spelet en
gång kunde börja 2002 var omfattande. Bland annat
förvandlades den öppna innergården till en stor sal för
automater och spelbord.
Förutom att helrenovera huset och skapa så funktionella ytor
som möjligt i den gamla tegelbyggnaden från 1860-talet,
vägde säkerhetsfrågorna tungt genom hela processen.
– Och nu planerar vi åter för en förnyelse av huset, säger
kasinochefen Jaak Murro. Vi behöver mer yta och skulle
också vilja ha en ny, öppnare entré mot Södra Älvstranden.
I Göteborgs Stads ambitioner att knyta samman citystråket
Avenyn – Hamngatorna med det nya Södra Älvstrandenområdet som kommer att växa fram, ser vi att vi har en roll.
Vi ligger som en ”fyr” precis där stråket viker av och följer älven.
– Higab är en mycket bra samarbetspartner att diskutera
vår utveckling med. De har satt sig in i det vi gör och förstår
våra lokalbehov. Att vi som statsägda och Higab som
kommunägda båda ingår i ett tydligt samhälleligt samman
hang gör vår dialog enklare på många sätt.

Tull till 1973
Higab har ägt och förvaltat Stora Tullhuset sedan 1991. Det
byggdes under åren 1865-1866 av Göteborgs Stad. I april
1867 togs byggnaden i bruk av Tullverket som fortsatte sin
verksamhet där ända till 1973.
Sedan dess har huset använts för utbildning och olika
affärsverksamheter. Emigrantmuseet flyttade in 2004, en
lokalisering som knöt an väl till den roll Stora Tullhuset hade
för den stora utvandringen till Amerika i slutet av 1800-talet.

Regeringsuppdrag
Casino Cosmopol drivs av Svenska Spel. Man har regeringens
uppdrag att kanalisera det spelintresse som finns till reglerade
former.
På kasinots cirka 5 000 m² finns bland annat 340 spel
automater, 42 bord för kort och roulette, två restauranger,

Foto: Carina Gran

tre barer och ett kafé. Det särskilda pokerrummet är norra
Europas största. Omsättningen är strax under 400 miljoner
kronor.
Kasinot har öppet alla dagar och har cirka 365 000 besökare
från mer än 100 länder varje år. Bland de internationella
besökarna dominerar norrmännen, som inte har något
kasino på hemmaplan.

450 anställda
Alla besökare måste legitimera sig. Man registreras och foto
graferas. Ett mycket stort och mycket hemligt antal kameror
följer alla aktiviteter. På bildskärmarna i en övervaknings
central i Stockholm kan man följa varje rörelse både i Göteborg
och i systerkasinona i Stockholm, Malmö och Sundsvall.
Kasinot håller öppet 11.30 – 05.00, vilket kräver treskift
och en stor personalstyrka.
– Vi är cirka 450 personer som jobbar i Göteborg. Det är
en mångkulturell skara, vilket gör att vi tillsammans talar inte
mindre än 40 olika språk.
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FasTigHeTsFörvalTning

”att anpassa och utnyttja våra
fastigheters möjligheter i takt
med våra kunders utveckling och
behov är en del av vår vardag.”

Stora Teatern

steg. Higab har eftersträvat att återställa så mycket som möj
ligt till originalskick. Teatern blev Higabs 25:e byggnadsminne.

Ny korvkiosk
Den profilstarka gamla korvkiosken i hörnet Avenyn
Engelbrektsgatan är nu ersatt av en ny, modern gatuköks
byggnad. I samband med byggnationen har Trafikkontoret
rustat upp och förändrat miljön runt kiosken som nu även är
försedd med en Styr & ställstation. Den nya kiosken invigdes
den 5 maj av kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén.
Invigningsfestligheterna med musik och gratis korv lockade
många i lördagsvimlet.

Gamla ullevi
Vi kan nu se en positiv utveckling av situationen med vibra
tionsproblem på Gamla Ullevi. De åtgärder som gjorts uppfyller
ställda krav.

ökat samarbete kring Brewhouse
Det nyskapande produktionshuset för kulturella och kreativa
näringar i Gårda skapades 2005 genom ett samarbete mellan
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Higab, som äger fastigheten, och Business Region Göteborg
(BRG). Ett 70tal företag är aktiva i Brewhouse. Här finns också
en större experimentell scen och restaurangverksamhet.
Under 2012 har Higab och BRG utökat sitt samarbete om
uthyrningen av de olika lokalerna. Den ideella förening som
BRG startade för att stödja nyetablering och nya affärsidéer,
innovativa projekt, talangutveckling och att bedriva inkubator
verksamhet får nu en mer aktiv roll. Föreningen har goda
kunskaper kring vilka verksamheter som är intressanta att
knyta till sig för att skapa goda synergier för projektet Brewhouse.

omfattande fasadrenovering
På Sockerbruket har byggnaden som kallas Slottet genomgått
en omfattande fasadrenovering. Två av de stora tegelfasa
derna har fogats om och samtliga fönster har bytts.
Huset har fyra våningar och står på ett berg, vilket ställt
särskilda krav på ställningsbygget. Höjden från markplan till
tak är hela 35 meter. Huset hyrs av Konstnärernas
Kollektivverkstad och rymmer bland annat olika hantverks
lokaler och ateljéer.

Fastighetsförvaltning

Christina Persson, Bibliotekschef

– Ombyggnaden har fått
oss att upptäcka nya vägar
mot framtidens bibliotek

Lånesiffrorna har hållit sig anmärkningsvärt bra. Bara sju
procent ner. De tillfälliga lösningar man skapat har dessutom
öppnat nya kreativa spår, som kommer att ge tydliga avtryck när
verksamheten kommer igång vid Götaplatsen igen våren 2014.
Om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket är efterlängtad
av många. När det invigdes 1967 var det ett av Europas
modernaste bibliotek. Men utvecklingen har hunnit ifatt det.

Utmaningar
För bibliotekets personal medför utrymningen och ombygg
naden en rad utmaningar. Andra arbetsställen, andra arbets
sätt och ett bokbestånd som man under byggtiden betecknar
som ”flytande”. Böcker och andra medier från Stadsbiblioteket
finns i magasin, ute i stadsdelarna och på de temporära så
kallade nischbiblioteken.
Sorteringsmaskinen var för stor och tung att flytta, så den
står inplastad kvar i bibliotekets källare. Sorteringen sköts nu
därför som förr i tiden. Det vill säga manuellt. Tusentals
böcker passerar varje dygn den tillfälliga sorteringshallen i en
annan av Higabs fastigheter, Hantverkshuset vid Stampen.

Över en miljon besökare
Stadsbiblioteket har mer än en miljon besökare varje år. Var
tar alla människor vägen under byggtiden?
– Vi möter nu våra låntagare och andra besökare på en rad
olika sätt, säger Christina Persson. En del helt nya.
Bibliotekets två bokbussar kör som aldrig förr och de 24
stadsdelsbiblioteken har förstärkts med nya resurser. Den
digitala verksamheten har utökats och man finns nu på flera
platser på Internet. Förutom den allt mer använda online
funktionen med katalog och beställning har man webbplatsen
”stadsbiblioteket.nu” med nyheter, information och bloggar.
Dessutom finns man på Facebook, Youtube och Twitter.

Foto: Carina Gran

Att stänga Göteborgs mest välbesökta kulturinstitution
under två år och ändå hålla igång verksamheten. Hur
fungerar det? – Bättre än vi vågat hoppas, säger
Stadsbibliotekets chef Christina Persson. Mycket bättre.

Välbesökta nischbibliotek
Och så har man de fyra nischbiblioteken, som på kort tid
både fått stor uppmärksamhet och många besökare.
– Stadsbiblioteket 300 m² är trots sin begränsade yta ett
av de utlåningsmässigt största. Det öppnade vi redan första
advent 2011 och fick då en extra skjuts av julhandeln.
Lokalen i den tidigare pälsaffären på Södra Hamngatan har
ett hörnläge som mängder av människor passerar varje dag.
Vi har öppet alla dagar. På vardagarna öppnar vi redan
klockan åtta, vilket uppskattas av många.
– Detta är vår centrala servicepunkt med ett begränsat
antal böcker, filmer och musik. Men det är också ett viktigt
ställe för hämtning av beställningar och återlämning. Här kan
man också använda datorer och läsa tidningar.

Levande mötesplats
I Stadsmuseet finns under ombyggnaden Stadsbiblioteket
Global och Stadsbiblioteket Dynamo. Det första har litteratur
på andra språk än svenska. Det andra riktar sig till lite äldre
ungdomar och har bland annat en programverksamhet som
ungdomarna själva är med och utformar.
På Röhsska har den gamla butiksdelen omvandlats till
Stadsbiblioteket Mini. Här kryllar det numera av barn upp till
fem år. Pekböcker, sagoböcker och faktaböcker finns i hyllorna.
Kreativt pyssel och andra aktiviteter står på programmet.
– Nischbiblioteken ger oss hela tiden nya tankar. Inte minst
handlar det om nya sätt att möta och ta emot våra besökare.
Att vara en levande mötesplats öppen för alla är en av biblio
tekets viktigaste uppgifter.

Higabs årsredovisning 2012
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stora utvecklingsprojekt ökar
verksamheten hos Higab
En viktig del av Higabs uppdrag är att vara ett strategiskt verktyg för Göteborgs Stad och
att bidra till stadens utveckling. Därför har vi en nyckelroll i flera framtida projekt som
förbereds i Göteborg. Projekten innebär en väsentligt ökad verksamhet för oss.

Framtida projekt
De kommande utvecklingsprojekten är av vital betydelse för
Göteborgs utveckling, hållbarhet och tillgänglighet och drivs i
samverkan mellan olika kommunala aktörer.
På Higab är vi engagerade i följande projekt som utreds i
tidiga skeden.

Ny arena
Vi medverkar i förstudien om en ny arena vid Evenemangs
stråket. Studien leds av Stadsledningskontoret och utförs i
samverkan med stadens olika berörda förvaltningar och bolag.
Higab ansvarar för arkitektskisser och kostnadsberäkningar.

Ny Spårvagnsdepå
På kommunstyrelsens uppdrag leder vi en förstudie om en ny
spårvagnsdepå på Ringön. En ny depå är en del av Västra
Götalandsregionens satsning på en förbättrad och utökad
kollektivtrafik. Studien görs i samverkan med berörda förvalt
ningar och bolag.

Stadsteatern
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Samlokalisering för Kretslopp och vatten
(tidigare Göteborg Vatten och Kretsloppskontoret).
Kretslopp och vatten har idag verksamheter och kontor som är
utspridda på sju olika geografiska platser i kommunen. På upp
drag av Kretslopp och vatten genomför vi en förstudie om
möjligheten till en samlokalisering av verksamheten till Alelyckan.

Tredje scen på Stadsteatern
Stadsteatern har gett oss uppdraget att undersöka möjlig
heterna till en tredje scen i teaterhuset. I studien ingår ett för
slag på en ny scen med en tillbyggnad på cirka 3 000 m² på
Knut Ströms plats. Dessutom ombyggnad i det befintliga huset
av bland annat foajéer och entréfunktioner för att skapa plats för
nya funktioner, förbättra arbetsmiljön och tillgänglighetsanpassa.

ombyggnad av Högvakten
På uppdrag av Stadsledningskontoret gör vi en förstudie för att
undersöka och beskriva en omlokalisering av delar av Stads
ledningskontoret till kvarteret Högvakten, Gustaf Adolfs Torg.
Förstudien omfattar även utredning av behovet av upprustning
och åtgärder i Börsen för kommunfullmäktiges och stadens
representationsverksamhet.

Kvarteret Högvakten

Kvarteret Högvakten

Fastighetsutveckling

Visualisering: Erséus arkitekter

Om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket inleddes i juli. Klart våren 2014.
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Pågående projekt
Två större utvecklingsprojekt har påbörjats under 2012.

Stadsbiblioteket

Rådhuset

Om- och tillbyggnaden av Stadsbiblioteket inleddes i juli.
Arbetena slutförs våren 2014. Under byggtiden är huset utrymt
och bibliotekets verksamhet bedrivs temporärt i flera andra
lokaler.
Stadsbiblioteket invigdes 1967. Sedan dess har besökarna
blivit allt fler och verksamheten har ökat och breddats. Medie
utvecklingen, ny teknik, samhällsförändringar och ändrade
levnadsvanor har skapat nya behov.
Den befintliga byggnaden byggs om efter moderna krav.
Huset får också en större tillbyggnad mot Lorensbergsparken
och en mindre utskjutande del mot Avenyn och Berzeliigatan.
Tillbyggnaden får en transparent, glasad fasad, med inslag av
tegel som knyter an till Götaplatsens tegelkaraktär. Öppen
heten signalerar en inbjudande tillgänglighet. Ytorna ökar från
dagens 9 400 m² till 13 100 m².
Projektet följer miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och är
ett Rena byggen-projekt.

Efter kommunstyrelsens beslut att genomföra en permanent
flytt av kommunledningen från kvarteret Högvakten byggs
nu Rådhuset om till Stadshus. Ombyggnationen startade i
oktober. Byggtiden beräknas till ett år. Beslutet föregicks av
en förstudie som Higab gjorde 2010 för att utreda om
verksamheten skulle få plats i huset och om byggnaden
skulle klara förändringen med tanke på antikvariska krav
med mera. Rådhuset är ett byggnadsminne.

Visualisering: GAJD arkitekter

Rådhuset blir Stadshus
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Stora Saluhallen

Ett levande byggnadsminne
upprustat för moderna krav
Upprustningen av Stora Saluhallen vid Kungstorget är ett
omfattande projekt som följts av många intresserade
göteborgare. Higab påbörjade arbetena våren 2010 och
avslutade dem lagom till julhandeln i december 2012.
Nu har den anrika och byggnadsminnesförklarade saluhallen
säkrats för ett fortsatt liv. Lokalerna uppfyller också moderna
krav på livsmedelshantering och arbetsmiljö.
Stora Saluhallen har varit i bruk hela tiden sedan byggnaden
stod klar 1889. Hallens konstruktion är typisk för det senare
1800-talet och det ursprungliga utseendet är till största delen
bevarat. Initiativet till bygget togs av legendariske redaktören
S A Hedlund.
Bakom bygget fanns krav på en mer hygienisk hantering av
matvarorna. Några år in på 1900-talet förbjöds sedan all torg
handel med kött under bar himmel, vilket gjorde att Stora
Saluhallen fick byggas till.
Den nu aktuella ombyggnaden startade 2010. Den har bestått
av en genomgripande upprustning från källare till tak och omfat
tande installationsarbeten. Första etappen var klar i april 2011.
Den andra och sista etappen genomfördes under 2012.
Under första etappen kunde de berörda handlarna i den östra
delen flytta över till en tillfällig saluhallspaviljong på Kungstorget
och sedan flytta tillbaka när byggarbetena var klara.
Etapp 2 startade i januari 2012 och omfattade hallens västra
del. Den var betydligt större, så där stängdes butikerna och
handlarna fick ekonomisk kompensation för stillestånd samt
hjälp med flytt och magasinering.
I december var allt klart och göteborgarna kunde traditions
enligt julhandla i hela hallen.

Under första etappen kunde berörda handlare flytta över till en
tillfällig saluhallspaviljong.

Higabs årsredovisning 2012
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I Rådhusprojektet blir flera av Higabs medarbetare involverade i olika skeden.
Här ser vi Sarah Börjesson, Göran Hansson, Ann-Sofie Molander och Charlotte Stening.
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Medarbetare

Medarbetare

Ny organisation anpassad till
ökad uppdragsmängd

En ökande uppdragsmängd ställer nya krav på vårt arbets
sätt. För att öka vår kapacitet, effektivitet, affärsmässighet
och framtidssäkra vår organisation har vi under 2012 gjort en
förändring av den. Den nya organisationen börjar gälla från
och med den 1 januari 2013.

Omorganisation ger mer logiskt sammanhållna verksam
hetsområden. Med fler enheter med operativt ansvariga chefer
inom områdena kan vi minska storleken på enheterna till effek
tivare nivåer. Fem nya chefsbefattningar har tillskapats.

Den ena av våra två kärnverksamheter, fastighetsförvaltning,
delas upp i två affärsområden, Näringsliv och utbildning samt
Kultur och idrott. Förvaltningen förstärks med två drifts- och
servicechefer som kommer att leda våra fastighetstekniker/
fastighetsskötare.
Även vår andra kärnverksamhet fastighetsutveckling förstärks,
dels med en projektchef för Underhåll och lokalanpassning
och dels med en projektchef för Tidiga skeden och kulturmiljöer.
För att tydliggöra kommunikation som en stödprocess
inrättas en Kommunikationsavdelning, där chefen också går in i
företagsledningen. Detta för att stärka den affärsdrivande
kommunikationen och Higabs varumärke.

Med utgångspunkt från Higabs mål har varje medarbetare
personliga mål, vilka följs upp två gånger per år. Helhetssyn,
engagemang och samverkan är Higabs värderingar som ska
prägla allas arbete mot målen.
I en ny medarbetarskrift sammanfattas Higabs varumärke,
vision och värderingar. Skriften är en motiverande guide som
visar den viktiga roll som varje enskild medarbetare har för
bolagets resultat, utveckling och varumärke.

Värderingsstyrt arbetssätt

Bilpool ersätter tjänstebilar
I enlighet med Göteborgs Stads övergripande målsättning
fasas tjänstebilarna inom Higab ut i takt med att avtalen med

VD
Göran Sylvesten

Finans
Stefan Lundqvist

Personal
Lena Erlandsson

Ekonomi
Fredrik Setterberg

Kommunikation
Kicki Johanson

Fastighetsutveckling
Mikael Blom

Projektledning

Tidiga
skeden/
kultur
miljöer

Underhåll/
lokalanpassning

Affärsområde näringsliv och utbildning
Johan Carlsson

Kundansvar

Drift
och
service

Affärsområde kultur och idrott
Ann-Christin Håkansson

Kundansvar

Drift
och
service
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Utbildning

de berörda medarbetarna löper ut. Medarbetare kan heller inte
längre använda privata bilar för tjänsteärenden mot ersättning.
Att cykla, gå eller åka kollektivt är nu önskade transportsätt.
Det behov av bil i tjänsten som kvarstår tillgodoses genom en
bilpool.

Utöver de individuella utbildningar som fortlöpande genomförs
har flera gemensamma utbildningar arrangerats under året.
Samtliga Higabs anställda har deltagit i utbildning om Lagen
om offentlig upphandling samt kursen Offentlighet och
sekretess. Andra kurser under året var Hot mot medarbetare
och Säkerhetsmedveten förare.
Årets medarbetarkonferens fokuserade på ökad kunskap om
våra fastigheter. En god kännedom om våra olika byggnaders
historia och karaktär har stor betydelse när medarbetarnas
engagemang och ambassadörskap för vårt varumärke blir allt
viktigare.

Omfattande dialog
På de gemensamma frukostdialogerna samlas alla medarbetare
för information och diskussion. Syftet är att öka kunskapen om
varandras områden, föra fram idéer och stärka engagemanget
i Higab. Bland ämnena för de tiotalet frukostdialoger som hölls
under året märktes bland annat Higabs organisationsföränd
ring, bolagets olika projekt, den nya bilpoolen, det fortsatta
varumärkesarbetet och den nya grafiska profilen.

Framstegsstipendier
Higab delar varje år ut stipendier som uppmuntrar till utbild
ning inom hantverksyrken. Stipendierna går till elever som
presterat goda resultat och varit bra föredömen. Två elever på
Bräckegymnasiet och en på Angeredsgymnasiet fick stipen
dium 2012.

59 anställda
Under året slutade sex medarbetare. Sex nyanställdes.

Ökad jämställdhet
Higabs jämställdhetsplan innebär bland annat att andelen
k vinnor i bolaget ska öka. De senaste åren har antalet kvinnor
ökat bland de nyanställda, en tendens som fortsätter. Av de
sex som anställdes 2012 var två kvinnor.

Gesällstipendier
Vid årets gesäll- och mästarbrevsutdelning i Göteborg bidrog
Higab med sex yrkesstipendier inom kategorierna frisör,
bagare, konditor, modist, guldsmed och målare.

Nöjdmedarbetarindex

Medarbetare på Kulturkalaset

Indexet för 2011 minskade från 80 (2009) till 74 vid mätningen
som gjordes i januari 2012. En tungt vägande orsak till minsk
ningen är den ökade arbetsbelastning som många medarbetare
upplever då verksamhetens omfattning ökat kraftigt sedan
förra mätningen.

Många av våra medarbetare var delaktiga i bolagets satsning
under Göteborgs Kulturkalas i augusti. Higabs informationstält
på Kronhusgården lockade många besökare. Biljetterna till
visningarna av Göteborgs äldsta hus, Kronhuset från 1654, och
Rådhuskällaren tog snabbt slut. Vi arrangerade också väl
besökta historiska stadsvandringar, föredrag och visningar av
Göteborgs Remfabrik.

Yrkeskategorier

Projektledare
Administration/stöd
Marknadsförare

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

8

8

10

8

10

20–29 år

2

2

2

0

0

14

15

13

15

15

30–39 år

12

15

13

10

9

3

3

3

0

0

40–49 år

28

29

31

32

30

Kundansvariga

9

8

8

9

8

50–59 år

9

6

7

9

12

Företagsledning/chefer

8

7

7

8

7

60–69 år

11

11

9

8

8

16

18

18

19

19

4

4

3

0

0

62

63

62

59

59

Fastighetstekniker/skötare
Servicetekniker
Summa

30

Ålderfördelning
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kulturkalaset
Många av våra medarbetare var delaktiga i
vår satsning under Göteborgs Kulturkalas.

Antal anställda

•

•

Kvinnor
Män
Medelantal anställda

70

Genomsnittsålder

•

•

Kvinnor
Män
Samtliga anställda

55

Antal årsarbetare
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Kvarteret Högvakten
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Miljöarbete

Nu används Higabs
hållbarhetsplan fullt ut

Under 2012 har vi konsekvent arbetat efter den hållbarhets
plan som togs fram av vårt miljöråd 2011. Planen är ett viktigt
verktyg för att styra bolagets alla delar och aktiviteter mot en
hållbar utveckling.
Higabs hållbarhetsplan är indelad i tolv områden med huvudmål,
delmål, tidssatta aktiviteter och ansvariga personer för samt
liga mål och aktiviteter. Områdena är bland annat Fastighets
utveckling, Fastighetsförvaltning, Energi, Vatten och avlopp,
Avfall, Trafik och transporter, Inköp och upphandling.

Slutförda aktiviteter 2012
Vi har under året arbetat mycket med miljöanpassningen av
vår byggprocess. Idag finns det rutiner och mallar för miljöstyr
ning i alla typer av projekt, såväl nybyggnadprojekt som lokal
anpassning och underhållsprojekt. Projektledarna har fått
utbildning i hur rutiner ska följas och mallar användas.
Vi har vidare, tillsammans med Renova, gjort en kartlägg
ning av samtliga avfallsavtal och hämtställen. Kartläggningen
visar vilka avfallsfraktioner som finns i fastigheterna, hämt
frekvenser och om aktuella utrymmen ger möjlighet till
komplettering med ytterligare fraktioner.
För att kommunicera vårt miljöengagemang har vi tagit fram
en folder, Higab och hållbarhet, för kunder och allmänhet.

Pågående aktiviteter
Bland pågående aktiviteter listade i hållbarhetsplanen märks
utvärdering och revidering av vår miljökommunikation, imple
mentering av rutiner för miljöstyrning av projekt,
kriterieformulering för miljökrav på inköp och upphandling,
identifiering av möjliga energisparprojekt, inventering och
kategorisering av samtliga inköp till arbetsplatser och invente
ring av förorenad mark i fastighetsbeståndet.

Minskat bilåkande
Vi har anpassat våra riktlinjer för resande i tjänsten i enlighet
med vår hållbarhetsplan och Göteborgs Stads övergripande
riktlinjer. Det innebär att ersättning för användande av privat
bil i tjänsten upphör. Vidare avskaffas förmånsparkering och
förmånsbilarna fasas ut när avtalen med de berörda medarbe
tarna löper ut.
Enligt de nya riktlinjerna ska bilåkande i tjänsten minimeras
till förmån för gång, cykling och kollektivtrafikresande.
Medarbetarna uppmuntras att använda hyrcyklarna inom
Styr & ställsystemet. Behovet av bilar kommer dock att kvarstå
och för att tillgodose det inrättas en bilpool med el- och gas
drivna fordon.
I Higabs entré finns en onlineuppdaterad skärm med
Västtrafiks avgångstider från närliggande hållplatser.

Utsläpp koldioxid (ton/år)

Utsläpp kväveoxider (kg/år)

Utsläpp svavel (kg/år)

6 000

14 000

250

5 000
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175
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0
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Annedal – Mediehuset

Johannebergs Landeri

Restaurang Trädgår’n

ökat samarbete inom Göteborgs Stad
Vi medverkar i allt fler samarbetsprojekt inom Göteborgs Stad
där vi bidrar med vår kompetens och erfarenhet.
I den fortsatta utvecklingen av en gemensam byggprocess
för stadens alla byggande förvaltningar och bolag deltar Higab
i den arbetsgrupp som ansvarar för miljöfrågorna. Vi ser till att
dessa täcks in i samtliga skeden i byggprocessen.
Vi har också medverkat i framtagandet av Göteborgs Stads
nya miljöprogram i temagruppen ”Skapa en energieffektiv och
koldioxidsnål stad”.

Hållbart hyresavtal
För att på ett affärsmässigt sätt kunna göra investeringar i
resurseffektiv fastighetsdrift och energieffektiviserande åtgärder
krävs en aktiv medverkan både av oss och våra kunder. ”Hållbart
hyresavtal”, är den modell vi tagit fram för att reglera det här
samarbetet. Under 2012 har vi tecknat avsiktsförklaring om
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Hållbart hyresavtal med två kunder, Göteborgs universitet och
Västra Götalandsregionen.
Syftet är att minimera fastigheternas miljöpåverkan och
energianvändning samt öka medvetenheten och kunskapen
inom energi och miljöfrågor. Avtalen gäller kretsloppsanpass
ning av avfallshanteringen, energianvändning, metod och
materialval vid ombyggnad och utbildning av personal inom de
berörda områdena.
Målsättningen är att framöver kunna erbjuda Hållbart hyres
avtal för samtliga kunder i vårt fastighetsbestånd.

miljöarbeTe

Higabs miljöpolicy

Miljöpolicy framtagen inom ramen för Göteborgs
Stads miljöpolicy
Higab ska bidra till hållbar utveckling genom att bedriva
verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi
ska sträva efter att medverka till att de 16 svenska miljö
kvalitetsmålen nås.
Miljöpolicyn avser hela företagets verksamhet, oavsett om
verksamheten bedrivs av våra egna medarbetare, leveran
törer eller samarbetspartners. Vi ska uppmuntra och skapa
förutsättningar för våra kunder och brukare att följa vår
miljöpolicy.
Higab ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och hel
hetssyn, som en av förutsättningarna för att nå företagets
mål. Vi betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar
som minimikrav.
Miljöpolicyn ska förverkligas genom ett miljöprogram som
ska följas upp årligen.

energianvändning och
miljöbelastning

Bö Herrgård

Stora Tullhuset

Higabs miljöbelastning under 2012, till följd av uppvärmning
av byggnader och varmvatten samt kylning med fjärrkyla,
redovisas nedan som emissioner av koldioxid, kväveoxider
och svavel. Higab använder enbart fjärrvärme märkt med
Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.
Koldioxid
Kväveoxider
Svavel
Yta:

635 (712) ton

1,0 (1,1) kg/m 2

10 905 (10 359) kg

17,2 (16,4) g/m 2

139,1 (130,1) kg

0,22 (0,21) g/m 2

633 849 (632 521) m 2

källor:
värden för olja och naturgas är baserade på fakta från
naturvårdsverket.

Pedagogen

värden för fjärrvärme och fjärrkyla är baserade på energileverantören göteborg energi ab:s redovisade siff ror för 2011.
notera att co2 -utsläppen för fjärrvärme märkt med bra miljöval
kraftigt ökade mellan 2010 och 2011.

Higab köper el och fjärrvärme enligt bra miljöval, klimatkompenserar
genom ett gold standard-certifierat cdm-projekt och utför från och
med 2011 samtliga byggprojekt enligt systemet miljöbyggnad.

Konsthallen
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Härlanda Park
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Higab AB,
(organisationsnummer 556104-8587) avger härmed årsredo
visning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2012.

Allmänt om Higabkoncernen
Higabkoncernens uppdrag är att aktivt medverka i utvecklingen
av Göteborgs Stad genom att vara ett av stadens strategiska verktyg
inom fastighetsområdet. I uppdraget ligger också att bolaget ska
tillvarata och vara lyhörd för de värden som präglar göteborgs
samhället. Higabkoncernen äger och förvaltar fastigheter med en
uthyrningsbar yta om totalt 633 849 m2 (632 521 m2). Fastighets
beståndet består i huvudsak av lokaler.
Higabs affärsidé är formulerad direkt utifrån uppdraget från
ägaren: Långsiktigt äga, vårda och utveckla unika fastigheter för
offentliga verksamheter och mindre företag i Göteborg.
Vidare arbetar Higabkoncernen utifrån en målbild som syftar till
att infria fyra övergripande målområden för år 2012. Målen ligger
inom områdena Kund, Medarbetare, Fastighet och Ekonomi.
Måluppfyllelse ska nås genom ständig förbättring av verksamheten.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Kommunala
Förvaltnings AB, GKF, (organisationsnummer 556537-0888 med
säte i Göteborg) som ägs av Göteborgs Stad.

Koncernstruktur
Higab AB, är moderbolag i Higabkoncernen. Inom bolagsgruppen
finns två helägda dotterbolag. Dessa är Fastighets AB Rantorget
och Fastighets AB Parkgatan.

Väsentliga händelser
Under året har dotterbolagen Kulturfastigheter i Göteborg AB
samt AB Långedrag fusionerats in i moderbolaget Higab. Vidare
namnändrades moderbolaget från Hantverks- och Industrihus i
Göteborg AB till Higab AB. I samband med förändringen har en ny
grafisk profil tagits fram och lanserats.
I januari 2012 påbörjades den andra etappen av Stora Saluhallens
upprustning. I november var projektet färdigställt och den 12
december återinvigdes Stora Saluhallen.
I maj månad blev ännu ett av husen i Higabs bestånd byggnads
minnesförklarat. Det var Lorensbergsteatern som av Länsstyrelsen
fick ett framtida skydd i form av en byggnadsminnesförklaring.
För att möta den hårdnande konkurrensen om stora evenemang,
framförallt nationellt, har ombyggnad av Ullevi genomförts för att
öka publikkapaciteten vid konserter. I maj färdigställdes projektet
och Ullevi kan nu genomföra konserter med upp till 75 000 besökare.
Under sommaren påbörjades om- och tillbyggnaden av
Stadsbiblioteket. I takt med stigande antal besökare och bredare
verksamhet har behovet av mer utrymme ökat. Nu kommer
bibliotekets befintliga ytor att byggas om och huset förses med en
större tillbyggnad. Projektet beräknas vara klart under 2014.
Rådhuset har stått tomt sedan april 2010 och under hösten
påbörjades en ombyggnation av fastigheten för att kunna inhysa
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stadens politiska ledning och tjänstemän. Ombyggnadsprojektet
beräknas vara klart hösten 2013.
Under året har en förändring av organisationen arbetats fram
vilken sjösattes i januari 2013. Syftet med omorganisationen är att
kvalitetssäkra vårt arbetssätt och öka effektiviteten.

Fastigheternas värde
Koncernens fastighetsbestånd internvärderas årligen. Detta görs
enligt en värderingsmetod som utgår från direktavkastningen för
varje fastighet. Syftet med värderingen är att säkerställa att de
enskilda fastigheternas bokförda värde ej överstiger verkligt värde.
Vid beräkningen används individuellt framtagna direktavkastnings
krav per fastighet. Utgångspunkterna i värderingen har varit:

• Förväntade hyresintäkter och driftskostnader för det
kommande året.
• I driftskostnaderna ingår eventuella tomträttsavgälder samt
interna administrationskostnader med 25 kr/m².
• Underhållskostnaderna som legat till grund för beräkningen
har schabloniserats till:
– 100 kr/m² där ansvaret och kostnaden för såväl yttre som
inre underhåll åvilar Higabkoncernen.
– 60 kr/m² där enbart ansvaret för det yttre underhållet ligger
på Higabkoncernen.
• Avkastningskravet som använts vid beräkning av fastighets
värde har differentierats beroende på fastighetens läge och
kategori. Dessa avkastningskrav varierar mellan 5,25 till 10,5
procent. Avkastningskraven är inhämtade från extern värderare.
För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört
värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell
prövning. Nedskrivningar görs efter denna prövning med
erforderligt belopp.
Individuella prövningar har medfört nedskrivning av fastigheter
i koncernen till ett belopp om 2,5 Mkr (1,6 Mkr). I moderbolaget
har nedskrivning av fastigheter gjorts med ett belopp om 2,5 Mkr
(0,3 Mkr). Föregående år gjorde moderbolaget en avsättning för
att möta framtida nedskrivningsbehov i projekt med ett belopp på
123,0 Mkr. Under 2012 har inget sådant behov förelegat.
Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle.
Om det visar sig att en fastighet som varit föremål för nedskriv
ning, på ett varaktigt sätt kan bedömas till viss del eller helt, ha
återfått sitt värde, återförs tidigare nedskrivningar med mot
svarande del över resultaträkningen. Efter genomförd analys har i
koncernen tidigare gjorda nedskrivningar reverserats till ett
belopp om 1,0 Mkr (24,4 Mkr). Motsvarande reverseringar i
moderbolaget uppgick till 1,0 Mkr (17,1 Mkr).

Miljöredovisning
Inom Higabkoncernen, i vilken bolaget ingår, pågår löpande
arbete med att minimera vår inverkan på miljön. Under året har
arbetet med hållbarhetsplanen fortsatt.

Förvaltningsberättelse

Higabkoncernen ska bidra till hållbar utveckling genom att
bedriva verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön.
Higabkoncernen ska sträva efter att medverka till att de sexton
svenska miljökvalitetsmålen nås.
Hållbarhetsplanen avser hela företagets verksamhet, oavsett
om verksamheten bedrivs av egna medarbetare, leverantörer eller
samarbetspartners. Vidare ska Higab uppmuntra och skapa förut
sättningar för koncernens kunder och brukare att efterleva planen.
Higab ser miljöarbetet, präglat av långsiktighet och helhetssyn,
som en av förutsättningarna för att nå företagets mål. Samhällets
krav enligt lagar och förordningar betraktas som minimikrav.
I koncernens målbild för 2012 finns det ett fastslaget barriär
brytande mål för 2016 där målsättningen är att uppnå de mål som
finns i hållbarhetsplanen. Hållbarhetsplanen strävar efter att mini
mera den negativa påverkan bolaget har på miljön. Fastighets
branschen är en resurskrävande bransch som i stor utsträckning
bidrar till några av dagens betydande miljöproblem. För att bidra
till hållbar utveckling krävs långsiktighet och helhetssyn. Vårt
arbete med hållbarhet bedrivs efter förutsättningen att fastigheter
påverkar miljön på olika sätt under samtliga skeden av sin livstid.
Moderbolaget arrenderar ut ett mindre markområde som
nyttjas till bensinstation. I arrendeavtalet finns en klausul om att
hyresgästen ska svara för kostnaderna för återställande av marken
vid avflyttning. Dock föreligger en risk att kostnaden för åter
ställandet kan komma att drabba bolaget om hyresgästen inte
klarar sina miljöåtaganden.
Vid förvärvet av Fastighets AB Rantorget reglerades miljö
åtaganden avseende eventuella markföroreningar som kan finnas
i bolagets bestånd. Enligt avtalet står säljaren för de kostnader
som kan komma att uppstå vid en framtida sanering.
Några avsättningar för eventuella miljöåtaganden finns ej i
koncernens eller bolagens redovisning.

(2,4%). Ökningen beror på några få längre sjukskrivningar. Bolaget
arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. Bland annat erbjuds
alla anställda aktivitetsstöd för regelbunden motion.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens vakanta ytor är fortfarande relativt små i förhållande
till marknaden, cirka 6% (6%). Motsvarande siffra för moderbolaget
är cirka 7% (5%). De flesta vakanta ytorna i finns på Sankt
Sigfridsgatan 85, Kvibergsområdet och på Rådhuset. Av de
uthyrda ytorna hyrs cirka 64% (63%) ut till kunder som kommun,
landsting och stat, resterande avser privata kunder. Motsvarande
siffra för moderbolaget är 62% (57%). Koncernens hyreskontrakt
har en fördelning avseende förfallodag där 28% (19%) förfaller
inom ett år, 68% (78%) inom två till fem år och 4% (3%) om fem år
eller mer. Motsvarande för moderbolaget är 28% (16%) inom ett år,
68% (81%) inom två till fem år och 4% (3%) om fem år eller mer.
Eventuella kostnadsökningar avseende drift som belastar före
taget transporteras över till kund. Hur detta sker beror på vilken
avtalskonstruktion som finns.
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker, som effekterna av förändringar på priser och räntesatser på
ränte- och kapitalmarknaden. Styrelsen har fastslagit en finans
policy, vilken eftersträvar att minimera potentiellt ogynnsamma
effekter för koncernens finansiella resultat. I policyn framgår bland
annat att den genomsnittliga räntebindningstiden på låneportföljen,
långsiktigt ska matchas mot den genomsnittliga löptiden på
bolagets hyresavtal, det vill säga 3,2 år. En avvikelse från denna
får dock göras på ± 1 år. Styrelsen har också fastslagit en kredit
policy, vilken inriktar sig på att säkra inkomster från uthyrningen.
Koncernen har även mandat att göra transaktioner med deri
vatinstrument, såsom ränteswappar och räntetak, vilka använts
under året. Det är dock endast moderbolaget som äger rätt att
göra sådana transaktioner.

Personal
Alla koncernens anställda är anställda av moderbolaget. I koncernen
finns det en av styrelsen fastslagen jämställdhetsplan, vilken
revideras årligen. Alla anställda ska under året ha ett utvecklings
samtal med närmsta chef samt ett uppföljningsmöte avseende
satta mål i utvecklingssamtalet.
Sjukfrånvaron i koncernen har för året ökat och uppgår till 4,3%

Förväntad framtida utveckling
Koncernens och moderbolagets förväntningar på 2013 är att
bibehålla den höga uthyrningsgraden samt ytterligare förstärka
den i de fastigheter som är under ombyggnad och upprustning.
Resultatet för 2013 i koncernen och moderbolaget bedöms hamna
i linje med 2012.

Pedagogen
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Förslag till vinstdisposition
Moderbolaget
Till årsstämmans förfogande (kr):
Balanserade vinstmedel

241 795 065

Nettoeffekt av koncernbidrag efter skatt
aktieägartillskott	-5 199 476
Fusionsvinst

27 645 047

Årets resultat

71 920 562

Summa

336 161 198

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras på följande sätt:
- till ny räkning överförs

336 161 198

Koncernbidrag har lämnats till Göteborgs Kommunala
Förvaltnings AB med 101 300 tkr (49 900 tkr).
Aktieägartillskott har erhållits med 59 300 tkr (11 100 tkr).
Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen (tkr):
Fastighets AB Parkgatan

878 934

Fastighets AB Rantorget

12 904 817

Summa

13 783 751

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efter
följande finansiella rapporter. Alla belopp uttrycks i tusentals
kronor (tkr) där ej annat anges. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
Styrelsens yttrande: Styrelsen har föreslagit en värdeöverföring
i form av koncernbidrag uppgående till 101,3 Mkr till moder
bolaget GKF. Koncernbidrag erhålls från dotterbolagen uppgående
till 13,8 Mkr. Ett aktieägartillskott kommer att erhållas från GKF
om 59,3 Mkr. Nettoeffekten av koncernbidrag och aktieägartill
skott uppgår till -5,2 Mkr. Genom värdeöverföringarna kommer
fritt eget kapital att förändras på det sätt som framgår enligt
ovan. Bolagets och koncernens ställning är god. Föreslagen värde
överföring ryms mer än väl inom fritt eget kapital. Soliditet och
likviditet kommer även efter den föreslagna värdeöverföringen att
vara betryggande. På grund av, vad som framgår av förvaltnings
berättelsen samt vad som i övrigt är känt för styrelsen, är det
styrelsens bedömning att den föreslagna värdeöverföringen är
försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfatt
ning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens
egna kapital liksom bolagets och koncernens konsoliderings
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Så här läser du siffrorna
Resultaträkningen
Resultaträkningen ska visa företagets
resultat för räkenskapsåret samt redogöra
för hur det har uppkommit. Den utgör ett
underlag för bedömning av företagets lön
samhet och är ett viktigt instrument för att
analysera företagets framtid. Resultat
räkningen är en uppställning av ett företags
intäkter och kostnader. Skillnaden däre
mellan utgör företagets vinst eller förlust.
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Balansräkningen
Balansräkningens syfte är att beskriva
företagets finansiella ställning vid en viss
tidpunkt. Balansräkningen beskriver
bolagets tillgångar, eget kapital och skulder.
På balansräkningens ”tillgångssida” redo
visas de tillgångar företaget har. Det är
dessa som ska generera företagets resultat.
På balansräkningens ”skuldsida” redovisas
hur tillgångarna finansierats.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen visar skillnaden mellan
bolagets kontanta in- och utbetalningar.
Kassaflöden visar om företagets verksam
het medför kapitalbehov eller ger kapital
överskott. Kassaflödesanalysen redovisar
hur kassaflödena sett ut för den löpande
verksamheten (bland annat hyresintäkter
och driftskostnader), investeringsverksam
heten (bland annat investeringar och för
säljningar av byggnader och mark) samt
finansieringsverksamheten (bland annat
upptagna lån och amortering av skulder).

Förvaltningsberättelse

Kallebäcks Källa
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resultaträkningar
Koncernen

Moderbolag

NOT

2012

2011

2012

2011

Hyresintäkter

2

659 487

636 162

638 652

398 632

Övriga intäkter

3

22 124

13 634

22 094

825

681 611

649 796

660 746

399 457

95 485

TKR

Rörelsens intäkter

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader

179 724

175 788

182 325

Underhållskostnader

138 698

144 209

138 649

71 912

119 819

214 420

107 947

187 390

438 241

534 417

428 921

354 787

Bruttoresultat

243 370

115 379

231 825

44 670

Försäljnings och administrationskostnader

28 769

26 887

28 769

26 887

214 601

88 492

203 056

17 783

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar

8

Summa kostnader för fastighetsförvaltning

Rörelseresultat

4, 5

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter

559

630

10 646

56 616

Räntekostnader

21

103 874

109 909

108 974

110 234

Finansnetto

103 315

109 279

98 328

53 618

111 286

20 787

104 728

35 835





9 732

526

111 286

20 787

114 460

35 309

41 457

5 718

42 539

9 296

69 829

15 069

71 921

26 013

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

6

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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kommentarer till resultaträkningarna i koncernen
Förändringar i fastighetsbeståndet

underhåll

Under året har fritidshus Bårdvägen, mark på Ängås Gård samt
del av parkeringsgaraget under Pedagogen sålts. Under året har
hamnskjulen vid Lilla Bommen förvärvats.

Underhållskostnaderna uppgick till 138,7 Mkr (144,2 Mkr) vilket
motsvarar 219 kr/m2 (229 kr/m2). Av detta är 45 kr/m2 (44 kr/m2)
löpande underhåll och planerat underhåll uppgick till 119 kr/m2
(126 kr/m2). Under året har några större periodiska underhåll
genomförts, bland annat fasadrenovering på Sockerbruket.
Koncernens fastighetsbestånd består till stor del av gamla fastig
heter med stort kulturvärde. Många av dessa fastigheter har därför
restriktioner i form av bland annat bevarandekrav. Detta medför att
koncernens underhållskostnader brukar ligga något högre än fastig
hetsmarknaden i övrigt. Koncernen arbetar dock långsiktigt med sitt
planerade underhåll och försöker i största mån att samordna inköp
avseende underhållet under olika perioder beroende på åtgärd, för
att kunna vara mer kostnadseffektiva. Lokalanpassningar för hyres
gäster uppgick till 54 kr/m2 (59 kr/m2), vilket är enligt förväntad
nivå. Några av de större lokalanpassningarna har skett på fastig
heterna Naturhistoriska museet och Valands Konsthögskola.

resultat
Higabkoncernens bruttoresultat uppgick till 243,4 Mkr (115,4 Mkr).
Resultatförändringen beror framförallt på att föregående år
gjordes avsättningar om 123,0 Mkr för att möta framtida nedskriv
ningsbehov i projekt. Hyresintäkterna har under året förbättrats
med 23,3 Mkr (40,8 Mkr), vilket beror på högre intäkter för själv
kostnadsavtal samt indexregleringar.
Bland rörelsens kostnader uppgick driftskostnaderna till 179,7 Mkr
(175,8 Mkr). Förändringen beror på ökade skador på några fastigheter.
Under året har koncernen gjort nedskrivningar på fastigheter
med 2,5 Mkr (1,6 Mkr). Samtidigt har reverseringar av tidigare
gjorda nedskrivningar gjorts till ett belopp om 1,0 Mkr (24,4 Mkr).
Under föregående år gjordes avsättningar för att möta framtida
nedskrivningsbehov på projekt om 123,0 Mkr. Något sådant
behov har inte förelegat under 2012.
Finansnettot för året uppgick till 103,3 Mkr (109,3 Mkr).
Förändringen beror på minskade räntenivåer på omförhandlade
lån under 2012 då ränteläget var mer gynnsamt än 2011.

intäkter och vakanser
Higabkoncernens hyresintäkter uppgick för året till 659,5 Mkr
(636,2 Mkr) vilket är en ökning med 23,3 Mkr i jämförelse med
föregående år. Hyresintäktsökningen beror på högre hyresintäkter
på självkostnadsavtal samt indexreglering på befintliga hyror, men
även att hyresgäster valt att direktbetala lokalanpassningar. Hyres
rabatter och vakanser har under året ökat med 7,1 Mkr (1,8 Mkr).
Orsaken beror till stor del på upprustningen av Stora Saluhallen.
Vakansgraden för Higabkoncernen lokaler var vid årsskiftet 6,3%
(5,9%) vilket motsvarar en yta om 39 749 m2 (37 467 m2). Vakans
graden finns framförallt på Kvibergsområdet, Sankt Sigfridsgatan 85,
Biotech Center och Rådhuset. Higabkoncernens totala förvalt
ningsyta uppgick till 633 849 m2 (632 521 m2) vid årsskiftet.

Driftskostnader
Driftskostnaderna uppgick till 179,7 Mkr (175,8 Mkr) vilket är en ökning
med 3,9 Mkr. Driftskostnaderna per m2 uppgick till 284 kr (277 kr).
Ökningen beror framför allt på ökade riskkostnader i form av skador.

avskrivningar och nedskrivningar
De planenliga avskrivningarna i fastighetsförvaltningen uppgick
till 117,3 Mkr (113,2 Mkr). Avskrivningarna har ökat beroende på
färdigställda projekt som tagits i bruk, till exempel Ullevi. Under
året har nedskrivningar i fastighetsförvaltningen gjorts, vilka
uppgick till 2,5 Mkr (1,6 Mkr). Delar av de tidigare gjorda nedskriv
ningarna har reverserats till ett belopp om 1,0 Mkr (24,4 Mkr).
Under året har inga avsättningar gjorts för att möta framtida
nedskrivningsbehov på projekt (123,0 Mkr). Avskrivningar på
inventarier uppgick till 1,0 Mkr (1,1 Mkr).

Försäljnings- och administrationskostnader
Försäljnings och administrationskostnader uppgick till 28,8 Mkr
(26,9 Mkr), vilket är något högre än föregående år. Orsaken till
ökningen beror till viss del på framtagandet av ny grafisk profil.

Finansnetto
Higabkoncernens finansnetto uppgick till 103,3 Mkr (109,3 Mkr)
vid årsskiftet. Förändringen beror på minskade räntenivåer på
omförhandlade lån under 2012. Higabkoncernens genomsnittliga
upplåningsränta uppgår vid årsskiftet till 3,02% (3,06%).
Av koncernens räntekostnader har under året 10,1 Mkr (2,7 Mkr)
aktiverats som materiella anläggningstillgångar.

Skatt
Kronor per m 2
Fastighetsskötsel
El
Värme (fjärrvärme, gas och olja)
VA
Renhållning
Övriga taxebundna kostnader
Riskkostnader
Fastighetsskatt
Övrigt
Summa drift

2012
46
31
58
9
9
3
30
24
74
284

2011
49
32
63
9
9
4
21
24
66
277

Higabkoncernen redovisar för 2012 en skattekostnad på 41,5 Mkr
(5,7 Mkr) varav 28,4 Mkr (13,1 Mkr) utgör aktuell skatt och
13,1 Mkr (18,8 Mkr) utgör förändring i uppskjuten skatt. Higab
koncernen har under 2012 lämnat 101,3 Mkr (49,9 Mkr) i koncern
bidrag till moderbolaget GKF.
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kommentarer till resultaträkningarna i moderbolaget
Förändringar i fastighetsbeståndet

underhåll

Under året har dotterbolagen Kulturfastigheter i Göteborg AB samt
AB Långedrag fusionerats in i moderbolaget. Vidare har fritidshus
Bårdvägen, mark på Ängås Gård samt del av parkeringsgaraget under
Pedagogen sålts och hamnskjulen vid Lilla Bommen förvärvats.

Underhållskostnaderna uppgick till 138,6 Mkr (71,9 Mkr) vilket
motsvarar 229 kr/m2 (199 kr/m2). Av detta är 47 kr/m2 (40 kr/m2)
löpande underhåll, planerat underhåll uppgick till 125 kr/m2
(89 kr/m2). Under året har några större periodiska underhåll
genomförts såsom fasadrenovering på Sockerbruket. Moderbolagets
fastighetsbestånd består till viss del av gamla fastigheter med
stort kulturvärde. Många av dessa fastigheter har därför restrik
tioner i form av bland annat bevarandekrav. Detta medför att
moderbolagets underhållskostnader brukar ligga något högre
generellt än fastighetsmarknaden i övrigt. Moderbolaget arbetar
dock långsiktigt med sitt planerade underhåll och försöker i
största mån att samordna inköp avseende underhållet under olika
perioder beroende på åtgärd, för att kunna vara mer kostnads
effektiva. Lokalanpassningar för hyresgäster uppgick till 57 kr/m2
(70 kr/m2), vilket i stort ligger på förväntad nivå för moderbolaget.
Några av de större lokalanpassningarna har skett på fastigheterna
Naturhistoriska museet och Valands Konsthögskola.

resultat
Higabs bruttoresultat har förbättrats och uppgick till 231,8 Mkr
(44,7 Mkr). Hyresintäkterna har ökat med 240,1 Mkr och uppgick
till 638,7 Mkr (398,6 Mkr). Förbättringen härrör sig framförallt till
fusionen av dotterbolagen. Rensat för fusionen beror förbättringen
på ökade intäkter på självkostnadsavtal samt att kunder valt att
direktbetala lokalanpassningar. Kostnaderna i fastighetsförvaltningen
har ökat med 74,1 Mkr till 428,9 Mkr (354,8 Mkr). Försämringen härrör
sig till fusionen. Rensat för fusionen ökade kostnaderna beroende
på större underhållsåtgärder såsom fasadrenoveringar samt
ökade riskkostnader avseende skador på fastigheter.
Bolagets finansnetto har försämrats till 98,3 Mkr (53,6 Mkr).
Förändringen beror på minskade ränteintäkter från de fusionerade
dotterbolagen. Bolaget räknar med att finansnettot kommer att
försämras under 2013 på grund av färdigställande av projekt som
belastar finansnettot samt en något högre upplåningsränta.

intäkter och vakanser
Bolagets hyresintäkter uppgick för året till 638,7 Mkr (398,6 Mkr)
vilket är en ökning med 240,1 Mkr i jämförelse med föregående år,
och hyresrabatter och vakanser har under året ökat med 28,7 Mkr
(6,2 Mkr). Båda ökningarna beror på fusionen. Vakansgraden för
bolagets lokaler var vid årsskiftet 6,6% (5,1%) vilket motsvarar en
yta om 39 749 m2 (18 539 m2). Vakanser finns bland annat på
fastigheter såsom Sankt Sigfridsgatan 85, Kvibergsområdet samt
Rådhuset. Bolagets totala förvaltningsyta uppgick till 604 949 m2
(360 415 m2) vid årsskiftet.

avskrivningar och nedskrivningar
De planenliga avskrivningarna i fastighetsförvaltningen uppgick
till 105,4 Mkr (80,1 Mkr). Nedskrivning har gjorts på fastigheter
om 2,5 Mkr (0,3 Mkr). Reverseringar av tidigare gjorda nedskriv
ningar har skett till ett belopp om 1,0 Mkr (17,1 Mkr). Under året
har inga avsättningar gjorts för att möta framtida nedskrivnings
behov på projekt (123,0 Mkr). Avskrivningar på inventarier
uppgick till 1,0 Mkr (1,1 Mkr).

Försäljnings- och administrationskostnader
Försäljnings och administrationskostnader uppgick till 28,8 Mkr
(26,9 Mkr), vilket är något högre än föregående år. Orsaken till
ökningen beror till viss del på framtagandet av ny grafisk profil.

Finansnetto
Driftskostnader
Driftskostnaderna uppgick till 182,3 Mkr (95,5 Mkr) vilket är en
ökning med 86,8 Mkr. Driftskostnaderna per m2 uppgick till 301 kr
(266 kr). Driftskostnaderna har ökat i förhållande till föregående
år framförallt inom posterna Riskkostnader och Övrigt.

Bolagets finansnetto uppgick till 98,3 Mkr (53,6 Mkr).
Förändringen beror minskade ränteintäkter då dotterbolagen
fusionerats till moderbolaget. Räntekostnader har under året
aktiverats med 10,1 Mkr (2,3 Mkr) i materiella anläggningstillgångar.

Skatt
Kronor per m 2
Fastighetsskötsel
El
Värme (fjärrvärme, gas och olja)
VA
Renhållning
Övriga taxebundna kostnader
Riskkostnader
Fastighetsskatt
Övrigt
Summa drift
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2012
48
32
61
10
9
3
30
25
83
301

2011
40
45
65
9
11
1
17
25
53
266

Bolaget redovisar för 2012 en skattekostnad på 42,5 Mkr
(9,3 Mkr) varav 24,9 Mkr (11,3 Mkr) utgör aktuell skatt och
17,6 Mkr (20,6 Mkr) utgör förändring i uppskjuten skatt.

Förvaltningsberättelse

Dicksonska Palatset
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balansräkningar
Koncernen
TKR

NOT

20121231

Moderbolag

20111231

20121231

20111231

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8

Övriga

100



100



Summa immateriella anläggningstillgångar

100



100



3 688 029

3 703 130

3 342 918

11 285

25 018

10 777

24 364

359 605

359 604

348 189

199 054

Materiella anläggningstillgångar

8

Byggnader
Markanläggningar
Mark
Maskiner och inventarier
Pågående ny och ombyggnad
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

20

Andelar i koncernföretag

10

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen

2 586 321

1 622

2 583

1 622

2 579

316 749

100 607

316 749

70 047

4 377 290

4 190 942

4 020 255

2 882 365





234 071

278 171







893 000

Långfristiga fordringar

9

700

1 736

700

1 736

Uppskjuten skattefordran

7

52 429

65 498

47 964

63 050

Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6

2

6

2

53 135

67 236

282 741

1 235 959

4 430 525

4 258 178

4 303 096

4 118 324

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

20, 21

Kundfordringar
Koncernkontofordran hos Göteborgs Stad

16

Fordringar hos bolag inom Higabkoncernen
Fordringar hos moderbolag, GKF
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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11

9 760

25 918

9 722

22 119

37 662

44 263

37 662

44 263





14 088

27 676

59 300

11 349

59 300

11 349

69 694

50 905

69 617

38 938

4 937

25 282

4 685

4 430

181 353

157 717

195 074

148 775

6 053

4 170

6 053

4 170

187 406

161 887

201 127

152 945

4 617 931

4 420 065

4 504 223

4 271 269
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balansräkningar
Koncernen
TKR

20121231

NOT

Moderbolag

20111231

20121231

20111231

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

98 000

98 000

98 000

98 000

Bundna reserver

123 637

130 734





Fria reserver

249 238

272 575









19 600

19 600

Reservfond
Övrigt bundet kapital
Balanserat resultat

24

Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver

12





99 000

99 000





264 241

267 808

69 829

15 069

71 921

26 013

540 704

486 240

552 762

458 395





4 944

13 538

Avsättningar
Avsatt till pensioner

13

7 459

7 173

7 459



Övriga avsättningar

14

34 190

125 017

34 190

124 643

41 649

132 190

41 649

124 643

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

15, 20

Mottagna deponeringar

1 111

836

1 111

800

Övriga skulder

2 415 000

2 060 000

2 245 000

1 890 000

Summa långfristiga skulder

2 416 111

2 060 836

2 246 111

1 890 800

79 638

61 206

79 627

44 367

3 669

2 553

3 701

984





49 936

123 899

1 351 300

1 495 900

1 351 300

1 495 900

1 441

1 384

1 441

1 378

183 419

179 756

172 752

117 365

Summa kortfristiga skulder

1 619 467

1 740 799

1 658 757

1 783 893

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

4 617 931

4 420 065

4 504 223

4 271 269

68 770

68 770

68 770

68 770

542

503

542

503

Kortfristiga skulder

15, 20, 21

Leverantörsskulder



Skatteskuld
Skulder till bolag inom Higabkoncernen
Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Poster inom linjen
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

17

18
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Koncernens förändringar i eget kapital
			 Bundna
Aktiekapital
reserver

Tkr	

Eget kapital 31 december 2010		

98 000

131 194

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

305 278

534 472

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital			-460

460	-

Förändring i koncernens bolagssammansättning*				-686	-686
Årets resultat				-15 069	-15 069
Lämnat koncernbidrag				-49 900	-49 900
Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag				13 123

13 123

Erhållet aktieägartillskott				11 100

11 100

Utdelning till GKF

		-6 800	-6 800

Eget kapital 31 december 2011		

98 000

130 734

257 506

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital			-7 090

486 240

7 090	-

Förändring i koncernens bolagssammansättning			-7	-	-7
Årets resultat				69 829

69 829

Lämnat koncernbidrag				-101 300	-101 300
Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag				26 642

26 642

Erhållet aktieägartillskott				59 300

59 300

Eget kapital 31 december 2012		

98 000

123 637

319 067

540 704

Aktiekapitalet består av 98 000 aktier. Koncernens bundna reserver består av reservfond på 19,6 Mkr (19,8 Mkr), överkursfond 99,0 Mkr (99,0 Mkr)
samt egna kapitaldel av obeskattade reserver om 5,0 Mkr (11,9 Mkr).
*) Under 2011 såldes Gamla Ullevi AB till Got Event AB och Trafik AB Göteborg-Särö likviderades.

Moderbolagets förändringar i eget kapital
		
Tkr
Aktiekapital

Eget kapital 31 december 2010

98 000

Bundna
reserver

Övrigt bundet
kapital

Fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

19 600

99 000

295 175

511 775

Årets resultat				-26 013	-26 013
Lämnade koncernbidrag				-56 274	-56 274
Erhållet koncernbidrag				13 307

13 307

Skatteeffekt av koncernbidrag				11 300

11 300

Erhållet aktieägartillskott				11 100

11 100

Utdelning				-6 800	-6 800
Eget kapital 31 december 2011

241 795

458 395

Årets resultat				71 921

98 000

19 600

99 000

71 921

Lämnade koncernbidrag				-101 300	-101 300
Erhållet koncernbidrag				13 784

13 784

Skatteeffekt av koncernbidrag				23 017

23 017

Fusionsvinst				27 645

27 645

Erhållet aktieägartillskott				59 300

59 300

Eget kapital 31 december 2012
Aktiekapitalet består av 98 000 aktier.
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98 000

19 600

99 000

336 162

552 762
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Kommentarer till Balansräkningarna i koncernen
Anläggningstillgångar
Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgick per års
skiftet till 4 430,5 Mkr (4 258,2 Mkr), vilket är högre än föregående
år. Koncernen räknar med att anläggningstillgångarna kommer att
öka under de kommande åren med anledning av några större
projekt. Exempel på detta är ombyggnaden av Rådhuset samt
om- och tillbyggnationen av Stadsbiblioteket.

isanläggningen i Angered, ombyggnaden av Stadsbiblioteket
samt upprustningen av Rådhuset.

Avsättningar
Den större delen av övriga avsättningar utgör framtida nedskriv
ningsbehov på projekt.

Långfristiga skulder
Materiella anläggningstillgångar
Det bokförda värdet för fastigheterna uppgick till 4 059,0 Mkr
(4 087,8 Mkr). Avskrivningar har under året gjorts med 114,2 Mkr
(113,2 Mkr). Nedskrivning har under året gjorts med 2,5 Mkr
(1,6 Mkr) och reverseringar med 1,0 Mkr (24,4 Mkr). Under året har
183,8 Mkr (133,5 Mkr) omklassificerats från pågående projekt till
byggnader och mark, där bland annat ombyggnationen av Ullevi
ingår. I samband med aktivering av projekt har 91,8 Mkr
omklassificerats från avsättningar till byggnader. Årets inköp
(direktinvestering) i fastigheter har uppgått till 15,5 Mkr (0,6 Mkr).

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till 2 416,1 Mkr
(2 060,8 Mkr). Ökningen beror på att koncernen bundit befintliga
lån på längre tid än ett år. Den genomsnittliga räntebindningstiden
för koncernens samtliga lån uppgår till 3,66 år (3,85 år) och den
genomsnittliga räntenivån ligger på 3,02% (3,06%). Koncernen har
en av styrelsen fastslagen policy där det bland annat fastslås att
koncernens lån ska ha en genomsnittlig bindningstid motsvarande
koncernens genomsnittliga bindningstid på hyresavtal, det vill
säga 3,2 år och med en tillåten avvikelse med ±1 år.

Kortfristiga skulder
Finansiella anläggningstillgångar
De långfristiga fordringarna har under året haft en nettoför
ändring om -1,0 Mkr (0,6 Mkr) och uppgick till 0,7 Mkr (1,7 Mkr).
Higabkoncernen redovisar en uppskjuten skattefordran om
52,4 Mkr (65,5 Mkr). Den största orsaken till den uppskjutna
skattefordran är hänförlig till gjorda nedskrivningar inom fastig
hetsbeståndet samt avsättning för att möta framtida nedskriv
ningsbehov på projekt. På sikt kommer den uppskjutna skatte
fordran att minska då fastighetsbeståndet skrivs av snabbare
skattemässigt än redovisningsmässigt samt att koncernen för
närvarande inte ser några ytterligare behov av nedskrivningar. Den
uppskjutna skatten är beräknad med skattesats om 22% (26,3%).

De kortfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till 1 619,5 Mkr
(1 740,8 Mkr) och avser till största delen långfristiga lån som för
faller inom 12 månader. Dessa kommer att omförhandlas under
kommande år till långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna ingår
även interimsskulder om 183,4 Mkr (179,8 Mkr), vilka till större del
avser förskottsbetalda hyresintäkter.

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar uppgick till 181,4 Mkr (157,7 Mkr), vilka till
stor del utgörs av koncernkontofordran hos Göteborgs Stad och
fordringar hos moderbolaget GKF.

Kassa och bank
Likvida medel uppgick vid årets slut till 6,1 Mkr (4,2 Mkr). Higab
koncernen har en checkkredit om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid
årets slut utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Koncernens strategi är
att ha en så liten kassa som möjligt och överskjutande medel
används till största delen för finansiering av projekt och åter
betalning av lån.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 540,7 Mkr
(486,2 Mkr), och den synliga soliditeten till 11,7% (11,0%). För
bättringen av soliditeten beror i huvudsak på avsättning för att
möta framtida nedskrivningsbehov ej förelegat under 2012 samt
ett förbättrat resultat. Koncernen har som mål att soliditeten ska
uppgå till minst 10%. För de kommande åren beräknas soliditeten
minska på grund av bland annat uppförandet av Bad- och

Ängås Gård
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Kommentarer till Balansräkningarna i moderbolaget
Anläggningstillgångar

Obeskattade reserver

Det bokförda värdet på anläggningstillgångarna uppgick per års
skiftet till 4 303,1 Mkr (4 118,3 Mkr), vilket är en ökning med 184,8 Mkr.
Huvuddelen av ökningen beror på fusionen av dotterbolagen.

Vid årsskiftet uppgick de obeskattade reserverna till 4,9 Mkr
(13,5 Mkr). Minskningen om 8,6 Mkr beror till största del på
upplösen av periodiseringsfond.

Materiella anläggningstillgångar

Avsättningar

Det bokförda värdet för fastigheterna uppgick till 3 701,9 Mkr
(2 809,7 Mkr). Avskrivningar har under året gjorts med 105,4 Mkr
(80,1 Mkr) och nedskrivning skett om 2,5 Mkr (0,3 Mkr). Reverse
ringar av tidigare gjorda nedskrivningar har skett till ett belopp
om 1,0 Mkr (17,1 Mkr). De upparbetade kostnaderna för pågående
projekt uppgår till 316,7 Mkr (70,0 Mkr). Större delen av dessa
avser produktionen av den nya Bad- och isanläggningen i Angered.

Avsättningarna utgör till största del avsättning för att möta fram
tida nedskrivningsbehov på projekt om 31,2 Mkr (123,0 Mkr).

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran har under året minskat med 15,1 Mkr till
48,0 Mkr (63,1 Mkr). Den största orsaken till uppskjuten skatte
fordran är hänförlig till gjorda nedskrivningar inom fastighets
beståndet samt avsättning för att möta framtida nedskrivningsbe
hov på projekt. På sikt kommer den uppskjutna skattefordran att
minska då fastighetsbeståndet skrivs av snabbare skattemässigt
än redovisningsmässigt. Den uppskjutna skatten är beräknad med
skattesats om 22% (26,3%).

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar exklusive interimsfordringar uppgick till
190,4 Mkr (144,3 Mkr), vilket till stor del utgörs av koncernkonto
fordran på Göteborgs Stad samt fordringar hos moderbolaget GKF.

Kassa och bank
Likvida medel uppgick vid årets slut till 6,1 Mkr (4,2 Mkr). Bolaget
har en checkkredit om 50,0 Mkr (50,0 Mkr) vilken vid årets slut
utnyttjats till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Bolagets strategi är att ha en så
liten kassa som möjligt och att överskjutande medel används till
största delen för finansiering av projekt och avbetalning av lån.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till 552,8 Mkr
(458,4 Mkr), och den synliga soliditeten till 12,3% (10,7%).
Förbättringen av soliditeten beror i huvudsak på avsättning för att
möta framtida nedskrivningsbehov på projekt inte förelegat under
2012 samt ett förbättrat resultat. För de kommande åren beräknas
soliditeten minska på grund av bland annat uppförandet av Badoch isanläggningen i Angered, om och tillbyggnad av Stads
biblioteket och ombyggnad av Rådhuset.
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Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick vid årsskiftet till 2 246,1 Mkr
(1 890,8 Mkr). Ökningen beror dels på att större delen av före
gående års kortfristiga lån under året omförhandlat till långfristiga
lån och dels på grund av nyupplåning. Den genomsnittliga ränte
bindningstiden för bolagets samtliga lån uppgår till 3,66 år (3,85 år)
och den genomsnittliga räntenivån ligger på 3,02% (3,06%).
Moderbolaget har en av styrelsen fastslagen policy där det bland
annat fastslås att koncernens lån ska ha en genomsnittlig bind
ningstid motsvarande koncernens genomsnittliga bindningstid på
hyresavtal, det vill säga 3,2 år och med en tillåten avvikelse med ±1 år.

Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna uppgick vid årsskiftet till 1 658,8 Mkr
(1 783,9 Mkr) och avser till största delen långfristiga lån som för
faller inom 12 månader. Dessa kommer bolaget att omförhandla
under kommande år till långfristiga lån. I de kortfristiga skulderna
ingår även interimsskulder om 172,8 Mkr (117,4 Mkr), vilka till
större del avser förskottsbetalda hyresintäkter.

Förvaltningsberättelse

Annedal Studietorget
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kassaflödesanalyser
Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

214 601

88 492

203 056

17 783

559

630

10 646

56 616

Erlagd ränta

103 451

101 679

108 551

103 660

Erlagd skatt

2 778

159

1 856

122

103 082

214 495

89 224

185 709

212 013

202 097

192 519

156 570

TKR

NOT

2011

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållen ränta

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

19

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar av rörelsekapital:
Ökning()/minskning(+) av kortfristiga fordringar

55 680

90 849

107 363

114 129

Ökning(+)/minskning() av kortfristiga skulder

25 056

49 045

12 756

32 637

Förändring avsättningar

1 219

2 224

1 219

1 102

291 530

241 677

285 907

236 960

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i byggnader och mark

415 629

201 968

417 050

181 506

Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar

1 032

364

1 032

364

Försäljningar av byggnader och mark

4 475

495

4 475

495







9 010

410 122

201 109

411 543

171 637

49 900

7 600

56 274

41 482





13 307

9 175

11 100



11 100





6 800



6 800

Försäljning av aktier i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Lämnat koncernbidrag



Erhållna koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott
Utdelning till GKF
Upptagna lån
Amortering lån
Förändring deponering

3 220 000

2 514 113

3 220 000

3 245 000

2 355 113

3 245 000

275

504

386

504

120 475

38 896

127 519

63 603

Förändring av likvida medel

1 883

1 672

1 883

1 720

Likvida medel vid årets början

4 170

2 498

4 170

2 450

Likvida medel vid årets slut

6 053

4 170

6 053

4 170

50 000

50 000

50 000

50 000

56 053

54 170

56 053

54 170

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Outnyttjad checkkredit
Disponibla likvida medel

52

2 514 113
2 355 113

Higabs Årsredovisning 2012

16

Förvaltningsberättelse

Kommentarer till Kassaflödesanalyserna i koncernen
Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital förbättrades med 9,9 Mkr till 212,0 Mkr (202,1 Mkr).
Förbättringen härrör sig till ett bättrat resultat jämfört med 2011.
Rörelseresultatet, justerat för poster som inte ingår i kassaflödet,
förbättrades med 14,7 Mkr och uppgick till 317,7 Mkr (303,0 Mkr).
Kassaflödet inklusive förändringar av rörelsekapitalet har för
bättrats med 49,8 Mkr och uppgick till 291,5 Mkr (241,7 Mkr).

Investeringsverksamheten
Koncernens investeringar har ökat jämfört med 2011, vilket inne
burit att kassaflödet från investeringsverksamheten har försämrats
med 209,0 Mkr och uppgick till -410,1 Mkr (-201,1 Mkr). Detta
beror i huvudsak på att under 2012 har ett antal större projekt

påbörjats eller gått in i byggnadsfas såsom Bad- och
isanläggningen i Angered, ombyggnationen av Ullevi. Koncernen
räknar för nästkommande år med att man kommer att ha en inves
teringsnivå i linje med 2012. Under 2012 investerades totalt 415,6
Mkr (202,0 Mkr) i direktinvestering, nyproduktion och
ombyggnation.

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har förbättrats med
159,4 Mkr och uppgår till 120,5 Mkr (-38,9 Mkr). De räntebärande
långfristiga skulderna har ökat med 159 Mkr (-25,0 Mkr) till stor
del beroende på finansiering av pågående projekt. Nettoeffekten
av koncernbidrag samt utdelning uppgick till -38,8 Mkr (-14,4 Mkr).
Outnyttjat belopp på checkkredit uppgick vid årsskiftet till 50,0 Mkr
(50,0 Mkr).

Stora Katrinelund

Kommentarer till Kassaflödesanalyserna i moderbolaget
Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital förbättrades med 35,9 Mkr till 192,5 Mkr
(156,6 Mkr). Förändringen härrör sig till ett förbättrat resultat.
Rörelseresultatet, justerat för poster som inte ingår i kassaflödet,
har förbättrats med 88,8 Mkr och uppgick till 292,3 Mkr (203,5 Mkr).
Kassaflödet inklusive förändringar av rörelsekapitalet har för
bättrats med 48,9 Mkr och uppgick till 285,9 Mkr (237,0 Mkr).

Investeringsverksamheten
Bolagets investeringar 2012 har ökat jämfört med 2011, vilket
inneburit att kassaflödet från investeringsverksamheten har för
sämrats med 239,9 Mkr och uppgick till -411,5 Mkr (-171,6 Mkr).

Detta beror framförallt på pågående projekt såsom Bad- och
isanläggningen i Angered. Bolaget räknar för nästkommande år
att investeringsnivån ligger i linje med 2012. Under 2012 investe
rades totalt 417,1 Mkr (181,5 Mkr) i nyproduktion och ombyggnation.

Finansieringsverksamheten
Kassaflödet från finansieringsverksamheten har förändrats med
191,1 Mkr och uppgick till 127,5 Mkr (-63,6 Mkr). De räntebärande
långfristiga skulderna har ökat med 159,0 Mkr (-25,0 Mkr). Netto
effekten av koncernbidrag och aktieägartillskott uppgick till
-31,9 Mkr (-39,1 Mkr). Checkkrediten har utnyttjats under året med
0,0 Mkr (0,0 Mkr). Outnyttjat belopp på checkkredit uppgick vid
årsskiftet till 50,0 Mkr (50,0 Mkr).
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Noter (Belopp i tkr om inget annat anges)
Not

1	Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisning och värderingsprinciper överensstämmer med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens uttalanden.
Utöver Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens uttalanden
följer bolaget följande rekommendationer från Redovisningsrådet:
• RR 1:00 Koncernredovisning
• RR 7 Redovisning av kassaflöden
• RR 9 Inkomstskatter
• RR 11 Intäkter
• RR 12 Materiella anläggningstillgångar
• RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar
• RR 17 Nedskrivningar
• RR 20 Delårsrapportering
• RR 21 Lånekostnader
• RR 23 Upplysning om närstående
• RR 26 Händelser efter balansdagen
• RR 27 Finansiella instrument: Upplysningar och klassificering

För fastigheter som vid värderingstillfället har ett högre bokfört
värde än det aktuella bedömda verkliga värdet görs en individuell
prövning. Nedskrivningar görs efter denna prövning med
erforderligt belopp.
Pågående ny- och ombyggnationer redovisas med hittills
nedlagda kostnader. Där det finns ett nedskrivningsbehov, görs
en nedskrivning direkt till det förväntade värdet enligt värderings
modellen.
Reverseringar av tidigare verkställda nedskrivningar görs när
marknadsvärdet för en tidigare nedskriven fastighet överstiger
bokfört värde och behovet av nedskrivningen som tidigare gjorts
ej längre bedöms erforderlig och redovisas i resultaträkningen
enligt rekommendation RR17, Nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungligt anskaffnings
värde och skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjande period.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och samtliga
dotterbolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer
än 50 procent av aktiernas röstvärde.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Detta
innebär att den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit
före den tidpunkt bolagen inkorporerades i koncernen, inte ingår i
koncernens egna kapital. Enbart vinstmedel intjänade efter
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernens eget kapital.
Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets
rekommendation RR1:00. Denna innebär bland annat att
obeskattade reserver fördelas mellan uppskjuten skatteskuld,
beräknad på en skattesats på 22%, och bundet eget kapital i
koncernredovisningen.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Anläggningstillgångarna skrivs planmässigt av enligt följande
procentsatser:

Intäkter

Redovisning av inkomstskatter

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 kon
traktsdagen. Realisationsvinster redovisas bland övriga intäkter.

Inkomstskatter redovisas i enlighet med Redovisningsrådets
rekommendation RR9, Inkomstskatter. Med inkomstskatter avses
skatt som baserats på företagets resultat. Skattepliktigt resultat
är det över- eller underskott för en period som ska ligga till grund
för beräkning av periodens aktuella skatt enligt gällande lagstift
ning. Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell
skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför
sig till skattepliktiga eller avdragsgilla temporära skillnader som
medför eller reducerar skatt i framtiden.
En uppskjuten skattefordran redovisas endast i den utsträckning
det är sannolikt att skattemässiga underskott kan avräknas mot
framtida skattemässiga överskott. Uppskjutna skatter beräknas
enligt de skattesatser som är föreskrivna eller aviserade på
balansdagen.

Principer för nedskrivning och reverseringar
I samband med bokslut görs en intern värdering per fastighet, för
att utröna huruvida det kan finnas undervärden i fastighetsbe
ståndet. Värderingen bygger på en diskontering av beräknade
betalningsströmmar och beaktar fastigheternas hyresnivå, läge,
uthyrningsgrad med mera. Verkliga underhållskostnader har
ersatts av normaliserade kostnader för respektive fastighetstyp.
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Maskiner och inventarier
Byggnader

12,5 – 33%
2 – 7%

Markanläggning införskaffad innan 1990-06-30
(på 75% av anskaffningsvärdet)

5%

Markanläggning införskaffad efter 1990-07-01

5%

Fordringar och skulder
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Skulder upptas till nominellt belopp. Periodisering av inkomster
och utgifter sker enligt god redovisningssed.

Förvaltningsberättelse

Not

1	Redovisnings- och värderingsprinciper (forts)

Finansiella derivatinstrument

Affärsområde och geografiska områden

Resultateffekten av stängda derivatkontrakt, vars syfte är att
säkra framtida räntenivåer, periodiseras över samma löptid som
de underliggande instrumenten, alternativt över återstående
löptid för respektive derivatkontrakt. Resultateffekten som upp
står vid förtidsinlösen av lån, periodiseras över samma löptid som
de ursprungliga lånen. Premier för räntetak periodiseras över
instrumentets löptid.

Koncernen bedriver sin verksamhet inom Göteborgs Stad med
kunder inom samma geografiska område. Verksamheten omfattar
uthyrning och förvaltning av fastigheter.

Pensioner
Alla pensionsutfästelser som inte övertagits av försäkringsbolag
eller på annat sätt säkerställts genom fondering hos extern part
skuldförs i balansräkningen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas enligt ekonomisk
innebörd. Skatteeffekten av koncernbidraget redovisas enligt RR9
Inkomstskatter direkt mot fritt eget kapital. Lämnade aktieägar
tillskott redovisas mot anskaffningsvärdet av aktierna i dotter
företaget.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i balansräkningen när företaget har ett
formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad
händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras.

Kassaflödesanalyser
Kassaflödesanalyser är upprättade enligt Redovisningsrådets
rekommendation RR7. Den indirekta metoden har använts för att
redovisa kassaflöden från den löpande verksamheten. Förutom
kassa och bank hänförs till likvida medel tillgodohavande på
koncernkonto hos Göteborgs Stad.

Not

Fusioner
Fusioner redovisas i enlighet med BFNAR 1999:1 ”Fusion av hel
ägt aktiebolag”. Koncernvärderingsmetoden tillämpas vilket inne
bär att fusionerade dotterbolags tillgångar och skulder redovisas i
moderbolaget till de värden dessa hade i koncernredovisningen.
Under året har dotterbolagen Kulturfastigheter i Göteborg AB
samt AB Långedrag fusionerats till moderbolaget Higab AB.

2 Hyresintäkter

Lokaler			

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

635 800

613 206

615 173

387 149

Bostäder			2 350

2 313

2 350

51

Övriga hyresintäkter			21 337

20 643

21 129

11 432

Summa			659 487

636 162

638 652

398 632

Av koncernens kontraktsportfölj per 2012-12-31 förfaller 28,1% (18,6%) inom 1 år, 67,5% (78,2%) senare än 1 år men inom 5 år och 4,4%
(3,2%) senare än 5 år. Av moderbolagets kontraktsportfölj per 2012-12-31 förfaller 28,1% (16,6%) inom 1 år, 67,6% (80,6%) senare än 1 år
men inom 5 år och 4,3% (2,8%) senare än 5 år.
Av koncernens och moderbolagets övriga hyresintäkter avser största delen uthyrning av parkeringsplatser samt arrenden.

Not

3	Övriga intäkter

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

Reavinster vid försäljning av byggnader och mark			
21 386

274

21 386

274

738

13 360

708

551

Summa			22 124

13 634

22 094

825

Övriga intäkter			

2011

Av koncernens övriga intäkter förra året, avser största delen ersättning från SAMI gällande hyrestvisten för Stora Teatern.

Higabs årsredovisning 2012

55

Förvaltningsberättelse

Noter

Not

4 Personal

Löner och andra ersättningar

Moderbolag
2012

Dotterbolag
2011

Styrelse, VD och vVD			2 497

2012

2011

2 411	-	-

Övriga ledande befattningshavare			3 704

3 934	-	-

Övriga anställda			20 791

20 170	-	

437

Summa			26 992

26 515	-	

437

Personalkostnader totalt
Löner och andra ersättningar			

2012
27 754

2012

2011

26 515	-	

2011

437

Sociala kostnader			15 348

14 338

-	 1 433

Summa			43 102

40 853	-	 1 870

Av de sociala kostnaderna är för moderbolaget 4 350 tkr (3 187 tkr) pensionskostnader och motsvarande kostnader avseende koncernen
är 4 350 tkr (4 355 tkr). Av moderbolagets pensionskostnader avser 644 tkr (950 tkr) pensionskostnad för styrelse, VD och vVD.

Pensioner
VD äger rätt till en premiebestämd tjänstepension på 30% av ordinarie lön. Övriga ledande befattningshavare, inklusive vVD, följer ITP-planen.

Avgångsvederlag
Sker uppsägning av VD från bolagets sida utgår utöver lön under uppsägningstiden ett avgångsvederlag på 18 månadslöner. Storleken på
vederlaget baseras på VDs senaste månadslön. Övriga ledande befattningshavare inom bolaget har avtalade uppsägningstider på mellan
tre och 18 månader.

Bonus
Något bonussystem finns ej inom Higab.

Not

5	Arvode för revision och annan granskning

Arvode har utgått för revision och annan granskning enligt aktiebolagslagen.
Under 2012 och 2011 har Deloitte AB ansvarat för revision och granskning.
		

Koncernen

Moderbolag

			2012

2011

2012

2011

Revisionsarvode			251

245

251

245

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget			85

78

85

78

Skatterådgivning, Deloitte			152

194

152

194

Konsultarvode, Deloitte			
18

5

18

5

Summa			506

522

506

522

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser delårsbokslut
och löpande granskning. Utöver ovanstående arvode till valt revisionsbolag har arvode utgått för lekmannarevision med 154 tkr (205 tkr).
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Noter

Not

6 Bokslutsdispositioner

Moderbolag

				

2012

2011

Upplösen av direktavskrivning byggnader				

625

526

Upplösen av periodiseringsfond				 9 107	Summa				

Not

7 Skatter

Skatt på årets resultat:

Koncernen
2012

9 732

526

Moderbolag
2011

2012

2011

Aktuell skatt		-28 388	-13 123	-24 881	-11 320
Uppskjuten skatt hänförlig till förändring av temporära skillnader	-13 069

18 841	-17 658

20 616

Summa skatt på årets resultat 		-41 457

5 718	-42 539

9 296

I aktuell skatt ingår skatteeffekt på koncernbidrag för koncernen med
26 642 tkr (-13 124 tkr) och för moderbolaget med 23 017 tkr (-11 301 tkr).
Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad på
gällande skattesats består av följande komponenter:
Redovisat resultat före skatt		

111 286	-20 787

Skatt enligt gällande skattesats 26,3%		-29 268

114 460	-35 309

5 467	-30 103

9 286

Ej avdragsgilla kostnader		-1 568	-159	-1 563	-119
Ej skattepliktiga intäkter		

249

251

249

7

Justering av uppskjuten skatt p g a förändrad skattesats		-10 742	-	-10 737	Justering av temporär skillnad på årets skattemässiga avskr över plan

1 610	-	

1 471	-

Justering av tidigare års skattekostnad		-1 738

159	-1 856

122

Summa redovisad skattekostnad		-41 457

5 718	-42 539

9 296

Beräkning av uppskjuten skatt:
Uppskjuten skattefordran IB		

65 498

46 657

63 050

42 434

Justering av IB p g a förändrad skattesats		-10 742	-	-10 737	Uppskjuten skattefordran från fusion		-	-	 2 622	Uppskjuten skatteförändring hänförlig till byggnad och mark	-4 331	-13 508	-6 971	-11 733
Uppskjuten skatteförändring hänförlig till projektinvesteringar	-	 32 349	-	32 349
Uppskjuten skatteförändring hänförlig till övrigt		
Uppskjuten skattefordran UB		

2 004	-	-	52 429

65 498

47 964

63 050

26 642

13 124

23 017

14 800

I årets förändring av uppskjuten skatt i moderbolaget, ingår 2 622 tkr
som avser temporär skatt i fusionerade dotterbolag vilken ej ingår i
skatt på årets resultat.
Skatt avseende poster som redovisats direkt
mot eget kapital:
Skatteeffekt av lämnat koncernbidrag		

Skatteeffekt av erhållet koncernbidrag		-	-	-	-3 499
Summa		

26 642

13 124

23 017

11 301
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8 Materiella anläggningstillgångar

Koncernen

Övriga immateriella				Pågående
anläggnings-		
Mark-		 ny-, om- och
tillgångar
Byggnader
anläggningar
Mark
tillbyggnader

Ingående anskaffningsvärden	-	
Investering

100

5 187 928

35 614

365 933

15 542	-	 1

Maskiner och
inventarier

200 607

9 359

399 986	-

Försäljning	-	-639	-13 716	-	-	-93
Utrangering	-	-	-	-	-	-235
Förändring i koncernens
bolagssammansättning	-	-2 208	-	-	-	Omklassificering	-	182 300
Utgående anskaffningsvärden

100

5 382 923

1 544	-	-183 844	23 442

365 934

416 749

9 031

Ingående ack avskrivningar	-	-1 225 854	-10 596	-	-	-6 776
Försäljning	-	 243	-	-	-	

92

Utrangering	-	-	-	-	-	

231

Förändring i koncernens
bolagssammansättning	-	-1 193	-	-	-	Omklass, återförd upplösn
nedskrivning	-	-246	-	-	-	Årets avskrivning	-	-115 749	-1 561	-	-	-956
Utgående ack avskrivningar	-	-1 342 799	-12 157	-	-	-7 409
Ingående ack nedskrivningar	-	-258 944	-	-6 329	-100 000	Återförd nedskrivning	-	1 200	-	-	-	Årets nedskrivning	-	-2 507	-	-	-	Omklassificering	-	-91 844	-	-	-	Utgående ack nedskrivningar	-	-352 095	-	-6 329	-100 000	Utgående planenligt restvärde

100

Taxeringsvärde	-	

3 688 029

11 285

359 605

316 749

1 622

1 280 906	-	440 378	-	-

Avskrivningar, nedskrivningar
samt reverseringar föregående år	-	-88 712	-1 634	-	-123 000	-1 074
Föregående år gjorde moderbolaget en avsättning för att möta framtida nedskrivningsbehov i projekt med ett belopp på 123,0 Mkr varav
91,8 Mkr har omklassificerats till byggnader under året.
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8 Materiella anläggningstillgångar (forts)

Moderbolaget

Övriga immateriella				Pågående
anläggnings-		
Mark-		 ny-, om- och
tillgångar
Byggnader
anläggningar
Mark
tillbyggnader

Maskiner och
inventarier

Ingående anskaffningsvärden	-	

3 692 632

33 149

199 054

170 047

8 386

Tillkommande anskaffningsvärde genom fusion	-	

1 099 217

1 209

155 464

30 560

975

Investering

100

15 542	-	-	 399 986	-

Försäljning	-	-639	-13 716	-	-	-93
Utrangering	-	-	-	-	-	-235
Omklassificering	-	182 300
Utgående anskaffningsvärden

100

4 989 052

1 544	-	-183 844	22 186

354 518

416 749

9 033

Ingående ack avskrivningar	-	-925 066	-8 785	-	-	-5 807
Tillkommande ack avskrivning
genom fusion	-	-265 061	-1 095	-	-	-971
Försäljning	-	 243	-	-	-	

92

Utrangering	-	-	-	-	-	

231

Omklass, återförd upplösn
nedskrivning	-	-246	-	-	-	Årets avskrivning	-	-103 909	-1 529	-	-	-956
Utgående ack avskrivningar	-	-1 294 039	-11 409	-	-	-7 411
Ingående ack nedskrivningar	-	-181 245	-	-	-100 000	Tillkommande ack nedskrivning
genom fusion	-	-77 699	-	-6 329	-	Återförd nedskrivning	-	1 200	-	-	-	Årets nedskrivning	-	-2 507	-	-	-	Omklassificering	-	-91 844	-	-	-	Utgående ack nedskrivningar	-	-352 095	-	-6 329	-100 000	Utgående planenligt restvärde

100

Taxeringsvärde		

3 342 918

10 777

348 189

316 749

1 622

1 280 906	-	440 378	-	-

Avskrivningar, nedskrivningar
samt reverseringar föregående år	-	-61 727	-1 575	-	-123 000	-1 088
Föregående år gjordes en avsättning för att möta framtida nedskrivningsbehov i projekt med ett belopp på 123,0 Mkr varav 91,8 Mkr har
omklassificerats till byggnader under året.
Aktiverad ränta
			

Koncernen
2012
2011

Moderbolag
2012
2011

I materiella anläggningstillgångars anskaffningsvärden ingår
aktiverad ränta enligt följande:
Byggnader			
41 880
Pågående projekt			 11 273
Summa			 53 153

40 021
3 859
43 880

41 880
11 273
53 153

35 232
3 046
38 278

Varav årets aktiverade räntekostnad			 10 086

2 723

10 086

2 300

Räntesats som belöpt på kreditkonton uppgick till 3% (3%).
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9 Finansiella anläggningstillgångar

Koncernen

Moderbolag

Långfristiga fordringar			
2012
2011
2012
2011
Ingående anskaffningsvärde			
1 736
1 100
1 736
1 100
Tillkommande fordringar			-	 1 000	-	1 000
Amorteringar, avgående fordringar			-1 036	-364	-1 036	-364
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			
700
1 736
700
1 736
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde			
2
249
2
249
Tillkommande inköp			
4
2
4
2
Omklassificering av kortfristig del			-	-249	-	-249
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde			
6
2
6
2

Not

10	Andelar i koncernföretag

Moderbolag (kr)

Organisationsnr.

Andel

Antal aktier

à

Nominellt värde

Fastighets AB Parkgatan

556713-9562

100%

1 000

100

100 000

Bokfört värde
112 000

Fastighets AB Rantorget

556772-3654

100%

1 000

100

100 000

233 958 752

						234 070 752
Årets bokförda andelar i koncernföretag motsvarar föregående års bokförda värden.
Samtliga dotterbolag har sitt säte i Göteborg. Under året har Kulturfastigheter AB och AB Långedrag fusionerats in i moderbolaget Higab AB.

Not

11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

Upplupen hyresintäkt			1 511

2 000

1 511

1 712

Upplupen parkeringsintäkt			2 040

1 940

1 795

1 417

Upplupen mediaintäkt			
424

81

424

81

962

21 261

955

1 220

Summa			 4 937

25 282

4 685

4 430

Övrigt			

Posten Övrigt i koncernen, bestod förra året till största delen av ersättning från SAMI gällande hyrestvisten för Stora Teatern.

Not

12	Obeskattade reserver

Moderbolag

		 			2012

2011

Direktavskrivning byggnader					
13 152

13 152

Tillkommande direktavskrivning byggnader p g a fusion					2 484	Upplösning direktavskrivning byggnader					-9 247	-8 721
Tillkommande upplösen direktavskrivning byggnader p g a fusion				-1 445	Periodiseringsfond 2007 års taxering					-	
9 107
Summa					4 944

60

Higabs årsredovisning 2012

13 538

Förvaltningsberättelse

Noter

Not

13	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

		

Koncernen
2012

Moderbolag

2011

2012

2011

Avsättning vid periodens ingång			7 173

7 465	-	 989

Periodens avsättningar			 726

1 099

726	-

Tillkommande avsättningar p g a fusion			-	-	 7 173	Periodens utbetalningar			-440	-1 391	-440	-989
Avsättning vid periodens utgång			7 459

Not

14	Övriga avsättningar

		

7 173

7 459	-

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

Avsättning vid periodens ingång			125 017

103 235

124 643

102 161

Periodens avsättningar			

123 090

1 828

123 070

1 828

Tillkommande avsättningar p g a fusion			-	-	

374	-

Periodens utbetalningar			-779	-833	-779	-113
Periodens återföringar			-32	-475	-32	-475
Omklassificering till pågående projekt			-91 844	-100 000	-91 844	-100 000
Avsättning vid periodens utgång			 34 190

Not

125 017

34 190

124 643

15 Skuldernas förfallotider

			Inom
Koncernen			1 år

Senare än 1 år
men inom 5 år

Senare än
5 år

Låneskulder
Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank			
1 250 000		
2 415 000	Övriga räntebärande skulder			-		
1 111	Summa			
1 250 000		
2 416 111	Rörelseskulder
Leverantörsskulder			

79 638		-	-

Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF			
101 300		-	Övriga rörelseskulder			
5 110		-	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
183 419		
-	

-

Summa			
369 467		-	Summa Skulder			
1 619 467		
2 416 111	Alla belopp redovisas till nominella belopp.
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15 Skuldernas förfallotider (forts)

			Inom
Moderbolag			1 år

Senare än 1 år
men inom 5 år

Senare än
5 år

Låneskulder
Räntebärande skulder till Göteborgs Stads Koncernbank			
1 250 000		
2 245 000	Övriga räntebärande skulder			-		
1 111	Summa			
1 250 000		
2 246 111	Rörelseskulder
Leverantörsskulder			

79 627		-	-

Skulder till bolag inom Higabkoncernen			
49 936		-	Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF			
101 300		-	Övriga rörelseskulder			
5 142		-	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
172 752		-	Summa			
408 757		-	Summa Skulder			
1 658 757		
2 246 111	Alla belopp redovisas till nominella belopp.

Not

16	Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen och moderbolaget till 50 000 tkr (50 000 tkr) varav 0 tkr (0 tkr)
utnyttjats per den 31 december 2012.

Not

17	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

Förskottsbetald hyra			 97 216

129 364

88 660

77 403

Upplupen kostnad räntor			30 366

29 942

28 256

27 832

Upplupen kostnad semesterlöner			1 602

1 532

1 602

1 456

Upplupen kostnad sociala avgifter			497

685

497

651

Upplupen kostnad lokalanpassningar			17 321

449

17 321

69

Upplupen kostnad el och värme			9 918

9 176

9 918

5 799

Övrigt			26 499

8 608

26 498

4 155

Summa			183 419

179 756

172 752

117 365

Not

18 Poster inom linjen

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut		

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

Fastighetsinteckningar			62 270

62 270

62 270

62 270

Tomträttsinteckningar			6 500

6 500

6 500

6 500

Summa			68 770

68 770

68 770

68 770

503

542

503

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser			542
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19	Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

		

Koncernen
2012

2011

Moderbolag
2012

2011

Realisationsvinst vid försäljning av byggnader och mark			-21 480	-274	-21 480	-274
Förändringar i koncernens bolagssammansättning			-	-1 711	-	Utrangering av inventarier			 235

2 348

235

14

122 712

2 522

121 998

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar			120 773

91 420

107 947

63 971

Summa			103 082

214 495

89 224

185 709

Förändringar avsättningar			

Not

3 554

20 Finansiell riskhantering och derivatinstrument

Bolag i koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika
finansiella risker, inkluderande effekter av förändringar i priser och
räntesatser på ränte- och kapitalmarknad. Styrelsen har fastslagit
en finanspolicy, vilken eftersträvar att minimera ogynnsamma
effekter på koncernens finansiella resultat. Styrelsen har också
fastslagit en kreditpolicy vilken inriktar sig på att säkra inkomster
från uthyrningsverksamheten.
Riskhanteringen sköts av en central finansfunktion inom företaget
enligt de principer som fastslagits av styrelsen i finanspolicyn.
I finanspolicyn framgår principer såväl för den övergripande
riskhanteringen som för specifika områden, såsom ränterisker,
användning av derivatinstrument och placering av likviditet.
Finansfunktionen ska identifiera, utvärdera och säkra finansiella
risker i enlighet med finanspolicyn.

Valutarisker
Enligt fastslagen finanspolicy får bolag i koncernen ej ta några
valutarisker.

Ränterisker
Koncernens nettolåneskuld är i väsentlig grad påverkad av
förändringar i de räntenivåer som noteras på kapitalmarknaden.
I koncernen finns inga väsentliga räntebärande tillgångar, förutom
vissa hyresavtal där en del av hyran avser ränta på fastighetens
bokförda restvärde. Dessa behandlas som en finansiell tillgång vid
beräkning av företagets nettolåneskuld. Koncernens policy är att
den genomsnittliga räntebindningstiden på låneportföljen lång
siktigt ska matchas mot den genomsnittliga löptiden på bolagets
hyresavtal. I policyn framgår att i år räknat ska riktvärdet vara
3,2 år för den genomsnittliga räntebindningstiden. En avvikelse
från denna får dock göras på ± 1 år. Huvuddelen av koncernens
lån tas upp med rörlig ränta. För att uppnå önskad ränterisk
används sedan ränteswappar och räntetak som säkringar av fram
tida räntebetalningar. Ränteswappar används för att konvertera
upplåning från rörliga till fasta räntor eller tvärtom. Räntetak
används för att begränsa ett underliggande låns räntekostnad.

Ett köpt räntetak innebär att om räntan övergår nivån på den
avtalade räntetaksnivån så utgår en ersättning från motparten på
motsvarande belopp, baserat på underliggande lånevolym och
ränteskillnad.

Kreditrisker
Koncernen har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker.
Fastställda riktlinjer finns för att säkra inkomster för uthyrning,
vilket sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. För kortfristiga
fordringar som förfallit för mer än 90 dagar sedan görs erforderlig
reservation som befarad förlust.

Likviditetsrisk
Hantering av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångs
punkt, vilket innebär att bibehålla likvida medel och tillgänglig
finansering genom tillräckliga kreditmöjligheter samt möjligheten
att stänga marknadspositioner. På grund av den föränderliga
beskaffenheten i den underliggande rörelsen strävar finansavdel
ningen mot att bibehålla flexibiliteten i finansieringen genom att
upprätta avtal om lyftningsbara krediter.
På balansdagen fanns en beviljad checkkredit på 50 Mkr, varav
0 Mkr (0 Mkr) utnyttjats i koncernen och moderbolaget.
Per den 31 december uppgår den genomsnittliga räntebind
ningstiden för samtliga lån till 3,66 år (3,77 år) samt den genom
snittliga räntenivån till 3,02% (3,06%).

Derivatinstrument
Det är endast moderbolaget som gör transaktioner med derivat
instrument i koncernen.

Ränteswappar
De nominella beloppen på moderbolagets ränteswappar per
31 december uppgick till 3 370 Mkr (2 720 Mkr) och det verkliga
värdet uppgick till 3 576 Mkr (2 550 Mkr). Den genomsnittliga
löptiden uppgick till 4,7 år (5,7 år).

Higabs årsredovisning 2012

63

Förvaltningsberättelse

Noter

Not

20 Finansiell riskhantering och derivatinstrument (forts)

Räntetak
Föregående år hade moderbolaget en förutbetald premie på
249 tkr vilken periodiseras över återstående löptid. Per 31 december
2012 finns ingen sådan premie.

Verkligt värde finansiella instrument
Beräkningen av verkligt värde för de finansiella instrumenten och
lånen baseras på marknadsmässiga noteringar. Kreditportföljen
marknadsvärderas genom diskontering av framtida kassaflöden
till ett nuvärde med utgångspunkt i den svenska stibor- respektive
swapräntan på värderingsdagen med tillägg av en generell,
genomsnittlig kreditmarginal. Vid beräkning av kreditportföljens

Not

nettovärde inräknas som tillgång summan av de tillgångar som
motsvarar fastighetens bokförda restvärde, på de hyresavtal som
avser självkostnad. Kreditportföljens marknadsvärde inklusive
derivat och underliggande lånevolym för självkostnadsavtal i kon
cernen var per den 31 december 2012 1 762 Mkr (1 595 Mkr) enligt
denna värderingsmetod, vilket ska ställas i relation till portföljens
nominella belopp på 1 705 Mkr (1 553 Mkr). Motsvarande mark
nadsvärde för moderbolaget var 1 762 Mkr (1 595 Mkr) och port
följens nominella belopp var 1 705 Mkr (1 553 Mkr). Ränteswappar
värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till ett
nuvärde baserat på noterade marknadsräntor för aktuell löptid.

21 Transaktioner med närstående

Moderbolag där Higab AB är dotterbolag, är Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, organisationsnummer 556537-0888,
med säte i Göteborg. Bolaget står under bestämmande inflytande från moderbolaget samt från moderbolagets ägare Göteborgs Stad,
alla med säte i Göteborg.
Transaktioner med andra bolag där nyckelpersoner och ledande
befattningshavare har inflytande, har uppgått till följande:
Intäkter inom koncernen (%)
Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

Koncernen

Moderbolag

2012

2011

2012

2011

36%

34%

34%

23%

14%

20%

14%

17%

Kostnader inom koncernen (%)
Andra koncernbolag samt bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

Vid köp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Köp och försäljning av fastigheter samt andra anläggningstillgångar mellan koncernföretag, sker till skattemässig värde.
Under året har avtal ingåtts med systerbolaget Liseberg AB om att förvärva hamnskjulen vid Lilla Bommen. Vidare har avtal ingåtts om
att sälja 1/3 av parkeringsgaraget under Pedagogen till Fastighetskontoret.
Av moderbolagets ränteintäkter avser 5 627 tkr (58 654 tkr) dotterbolag inom Higabkoncernen.
Fördelning av fordringar och skulder samt interimer inom koncernen (tkr):
Fordringar

Koncernen
2012

2011

Inom Higabkoncernen	-	-	

64

Moderbolag
2012

2011

14 088

27 676

Tillgodohavande på checkkredit på koncernkonto

37 662

44 263

37 662

44 263

Fordringar hos moderbolag, GKF

59 300

11 349

59 300

11 349

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

17 634

1 391

3 918

198

Externa

61 820

75 432

75 421

60 859

Summa

176 416

132 435

190 389

144 345
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21 Transaktioner med närstående (forts)

Fördelning av fordringar och skulder samt interimer inom koncernen (tkr):

Koncernen

Moderbolag

Interimsfordringar

2012

2011

2012

2011

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

2 952

1 956

2 708

1 433

Externa

1 985

23 326

1 977

2 997

Summa

4 937

25 282

4 685

4 430

181 353

157 717

195 074

148 775

Summa fordringar
Kortfristiga skulder

Inom Higabkoncernen	-	-	
Kortfristiga skulder till moderbolag, GKF

1 351 300

Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

1 495 900

49 936

123 899

1 351 300

1 495 900

7 140

8 615

7 140

4 480

Externa

77 608

56 528

77 629

42 249

Summa

1 436 048

1 561 043

1 486 005

1 666 528

Interimsskulder
Hos moderbolag, GKF	-	29 942	-	27 832
Andra bolag och nämnder inom Göteborgs Stad

103 688

38 439

94 639

16 543

Externa

79 731

111 375

78 113

72 990

Summa

183 419

179 756

172 752

117 365

1 619 467

1 740 799

1 658 757

1 783 893

Summa skulder

Not

22 Medelantalet anställda

Medelantal anställda			

2012

2012

2011

2011

		
Medelantal
			
anställda

Varav
män

Medelantal
anställda

Varav
män

68%

57

70%

2

100%

Moderbolag			

59

Dotterbolag			-	-	
Koncernen totalt			

59

68%

59

75%

		Antal på
Koncernen			
balansdagen

Varav
män

Antal på
balansdagen

Varav
män

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter och suppleanter			

13

53%

13

38%

VD och andra ledande befattningshavare			

7

71%

8

63%

Styrelseledamöter och suppleanter			

13

53%

13

38%

VD och andra ledande befattningshavare			

7

71%

8

63%

Moderbolag
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22 Medelantalet anställda (forts)
Koncernen

			
2012–01–01
Sjukfrånvaro			
–2012–12–31

Total sjukfrånvaro			

Moderbolag

2011–01–01
–2011–12–31

2012–01–01
–2012–12–31

2011–01–01
–2011–12–31

2,4%

4,3%

1,4%

4,3%

- långtidssjukfrånvaro			-	-	-	3,0%

2,6%

3,0%

1,0%

- sjukfrånvaro för kvinnor			
6,6%

- sjukfrånvaro för män			

2,2%

6,6%

2,2%

- anställda - 29 år			-	-	-	- anställda 30 - 49 år			
7,1%

1,1%

7,1%

1,1%

- anställda 50 år -			

5,2%

5,8%

2,0%

5,8%

Om antalet anställda i de olika kategorierna är färre än 10 stycken, redovisas dessa ej.

Not

23 Uppgift om fusioner

Följande koncernföretag har fusionerats med Higab AB under verksamhetsåret 2012.
Företagens namn		

Org.nr		Fusionsdag

Kulturfastigheter i Göteborg AB (KIGAB)		

556409-3689 		2012-09-07

AB Långedrag		

556005-3075 		

Balans vid fusion		

Kulturfastigheter i Göteborg AB		AB Långedrag

Anläggningstillgångar		

866 699		99 698

Kortfristiga fordringar		

60 748		13 121

Summa tillgångar		

927 447		112 819

Bundet eget kapital		
Fritt eget kapital		
Obeskattade reserver		
Avsättningar		
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder		
Summa eget kapital och skulder		

KIGAB:s nettoomsättningen uppgick till 130 779 tkr och rörelseresultatet till 24 535 tkr.
AB Långedrags nettoomsättning uppgick till 19 797 tkr och rörelseresultatet till 86 tkr.

Not

24 Uppgifter om Higab AB

Higab AB har sitt säte i Göteborg i Sverige och adressen till företagets huvudkontor är:
Åvägen 17 F, Box 5104, 402 23 Göteborg.
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1 200		720
77 699		7 976
1 138		20 014		98
793 071		

100 004

34 325		4 021
927 447		112 819
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25 Händelser efter balansdagen

Inga väsentliga händelser utöver ordinarie verksamhet har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Göteborg den 7 februari 2013

Ingela Bergendahl

Margita Björklund		

Mats Arnsmar

Lisbeth Grönfeldt Bergman

Åse-Lill Törnqvist		

Arne Heldtander

Virpi Ring

Staffan Blixt

Göran Sylvesten
VD

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 7 februari 2013.
Deloitte AB		

Hans Warén
Auktoriserad revisor

Harald Jagner
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 7 februari 2013.

Lars Svensson
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor

Sven Andersson
Av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Higab AB. Organisationsnummer 556104-8587

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Higab AB
för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31. Bolagets årsredovisning och koncern
redovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 38–67.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt års
redovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen har vi även utfört en revision av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Higab AB för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upp
rättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för våra uttalanden.

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot
bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den
31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans
räkningen för moderbolaget och för koncernen.

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

Göteborg den 7 februari 2013
Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Higab AB
Org.nr. 556104-8587
Till Göteborgs kommunfullmäktige för kännedom
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Higab:s
verksamhet under 2012.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar
och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.
Lekmannarevisorernas ansvar är att granska och bedöma om bolagets verksamhet har skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll har varit tillräcklig. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets
styrelse och verkställande direktör.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions
reglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut
kommunfullmäktige och årsstämman fattat. Granskningen har genomförts med den inriktning
och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamåls
enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har
varit tillräcklig.

Göteborg 2013-02-07

Sven R. Andersson				

Lars Svensson

av kommunfullmäktige 			av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor			utsedd lekmannarevisor
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Flerårsöversikt
2012

2011

2010

2009

2008

Resultatposter, Mkr
Hyresintäkter
659
636
595
583
556
Driftskostnader	-180	-176	-216	-204	-163
- varav fastighetsskatt	-15	-15	-16	-14	-13
Underhållskostnader	-139	-144	-131	-132	-124
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen	-117	-113	-110	-104	-88
Bruttoresultat
243
115
54
168
181
Finansnetto	-103	-109	-98	-114	-120
Resultat efter finansiella poster
111	-21	-75
29
39
Årets resultat efter skatt
70	-15	-56
22
26
Balansposter, Mkr
Bokfört värde fastigheter
- varav pågående projekt
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
- varav likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
Eget kapital
Avsättningar
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder

4 375
317
55
187
6
541
42
3 665
369

4 188
101
70
162
4
486
132
3 506
294

4 177
133
54
240
2
534
111
3 557
267

4 197
82
34
143
3
612
13
3 507
241

3 776
275
40
68
5
596
10
3 106
171

Kassaflödesanalys, Mkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
291
242
55
140
60
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-410	-201	-91	-528	-365
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
120	-39
36
386
303
Ökning/minskning av likvida medel
2
2	-1	-2	-2
Likvida medel vid årets början
4
2
3
5
7
Likvida medel vid årets slut
6
4
2
3
5
Fastigheterna
Taxeringsvärde, Mkr
Antal lokaler
Förvaltad yta, m2
Fastighetsinvesteringar, Mkr

1 722
1 125
633 849
416

1 722
1 126
632 521
202

1 755
1 128
628 879
180

1 642
1 064
632 776
561

1 576
1 057
603 037
361

Förvaltning
Medelhyra lokaler, kr/m²
1 043
1 010
945
945
924
Driftskostnader, kr/m²	-284	-279	-281	-263	-272
Underhållskostnader och lokalanpassningar, kr/m²	-220	-228	-208	-215	-207
Driftnetto, kr/m²
537
501
427
429
444
Vakansgrad lokaler brutto, %
6,3
5,9
7,4
5,4
5,3
Finansiering
Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Skuldsättningssgrad, ggr
Genomsnittlig låneränta för nettolåneskulden, vid årets utgång, %
Genomsnittlig räntebindningstid år för nettolåneskulden, vid årets utgång
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital, Mkr

11,7
3,2
6,8
3,0
3,7
212

11,9
2,5
6,7
2,2
3,4
127

14,0
2,4
5,7
3,4
2,8
139

15,3
2,8
5,2
4,1
3,0
130

Lönsamhet
Bruttovinstmarginal, %
Fastigheternas direktavkastning, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %

48,9
46,6
39,0
8,3
7,8
6,6
4,7
2,0
0,5
21,6	-4,1	-13,1

44,2
7,0
3,5
4,9

44,4
7,7
4,2
6,8

63

62

Medarbetare
Medelantal anställda
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11,0
2,8
7,2
3,1
3,9
202

59

62

Definitioner
Räntebärande skulder

Räntetäckningsgrad, ggr

Långfristiga skulder inklusive den delen som redovisas som
kortfristig del under kortfristiga skulder

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader exklusive av- och
nedskrivningar samt reverseringar och jämförelsestörande poster i
förhållande till räntekostnader

Ej räntebärande skulder
Kortfristiga skulder exklusive kortfristig del av långfristiga
skulder

Skuldsättningsgrad, ggr

Antal lokaler, st
Antalet uthyrda och/eller vakanta lokaler vid årets slut

Genomsnittlig låneränta för nettolåneskulden,
vid årets utgång, %

Förvaltad yta, m2

Den genomsnittliga räntan beräknad utifrån de olika räntornas
relativa andel av totala räntor, för nettolåneskulden vid årets utgång

Räntebärande skulder i förhållande till redovisat eget kapital

Innehavd yta vid räkenskapsperiodens slut

Fastighetsinvesteringar, Mkr

Genomsnittlig räntebindningstid för nettolåneskulden,
vid årets utgång, år

Årets sammanlagda investeringar i byggnader, mark och
markanläggningar

Den genomsnittliga räntebindningstiden beräknad utifrån olika till
gångars/skulders relativa andel av nettolåneskulden, vid årets utgång

Medelhyra lokaler, kr/m2

Bruttovinstmarginal, %

Hyresintäkter på lokaler i förhållande till årets genomsnittligt
innehavda lokalytor

Rörelseresultat med återläggande av av-, och nedskrivningar,
reverseringar och jämförelsestörande poster i förhållande till totala
rörelseintäkter

Driftnetto, kr/m2
Summa hyresintäkter reducerad med drift- och underhålls
kostnader samt fastighetsskatt i förhållande till årets genom
snittligt innehavda ytor

Fastigheternas direktavkastning, %

Vakansgrad lokaler brutto, %

Avkastning på totalt kapital, %

Ledig yta i förhållande till total yta

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader exklusive jämförelse
störande poster i förhållande till genomsnittlig balansomslutning

Driftnetto i förhållande till fastigheternas genomsnittligt bokförda
värde (exklusive värdet av pågående projekt)

Soliditet, %
Eget kapital i relation till balansomslutningen

Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter finansiella poster exklusive jämförelsestörande poster,
i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Hagabadet
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Risk- och känslighetsanalys

De risker som Higab främst exponeras för är omvärldsrisker,
rörelserelaterade risker och finansiella risker.

Omvärldsrelaterade risker
Efterfrågan på lokaler påverkas starkt av konjunkturläget.
Hyresnivå och vakansgrad är tydliga indikatorer. Under 2012
var vakansgraden för lokaler i Göteborg 7,2 procent. Higabs
vakansgrad var 6,3 procent.
Genom en balanserad kundmix kan Higab till viss del
balansera svängningar i ekonomin. Med hyresgäster från såväl
den privata som offentliga sektorn och en spridning mellan
branscher med olika placering i konjunkturcykeln, skapar vi
förutsättningar för en jämn och låg vakansgrad.
Tillväxten i den svenska ekonomin har under den första delen
av året varit överraskande stark. Detta trots fortsatt oro kring
konjunkturläget i euroområdet. Under andra halvan av året
avtog dock exporttillväxten på grund av dämpad efterfrågan
från omvärlden. Som en följd av detta sänkte Riksbanken i
september reporäntan med 25 punkter till 1,25 procent.
Kostnaden för att låna pengar har under året blivit lägre inte
bara av den orsaken utan också för att den Europeiska central
banken har tillhandahållit likviditet till banksystemet till för
månliga villkor. Därutöver så har det svenska banksystemet
fungerat på ett bättre sätt i sin förmåga att tillgodose marknaden
med likviditet.
För Higabs del innebär detta att räntekostnaderna har
kunnat hållas på en tillfredställande nivå i förhållande till de
nivåer som kalkylerats i affärsplaner och vid investeringar.

Gullbergsbrohemmet

74

Higabs årsredovisning 2012

Rörelserelaterade risker
De rörelserelaterade risker som Higab exponeras för är fram
förallt vakans-, kredit-, kostnads- och investeringsrisk.
Vakansrisken
Vakansgraden har stor påverkan på Higabs resultat.
Risken att stå med outhyrda lokaler är en del av fastighets
branschens verklighet. I samband med ombyggnationer och
renoveringsarbeten är det i många fall nödvändigt att lokalerna
är tomma. Vakanser kan även uppstå vid byte av hyresgäster.
Higab minskar vakansrisken genom att sträva efter att vara
en attraktiv hyresvärd. Med väl underhållna fastigheter i
attraktiva områden och ett professionellt bemötande av hyres
gästerna är vi en tilltalande hyresvärd för kunder inom en rad
skilda områden. Vi har också väl upparbetade rutiner för
marknadsföring och uthyrning då en lokal blir ledig.
Varje år omförhandlas sju till åtta procent av hyresavtalen
vilka i genomsnitt löper över tre till fem år.
Kreditrisken
Kreditrisken som Higab exponeras för är då hyresgästen inte
klarar sina ekonomiska åtaganden gentemot oss.
Vi har en väl spridd kundstruktur och en stor del av kunderna
är kommunala bolag och förvaltningar med stabil ekonomi. Då
de största kunderna finns inom den offentliga sektorn och den
största privata kunden enbart står för drygt en procent av hyres
intäkterna, bedömer vi kreditrisken som relativt begränsad.

Risk- och känslighetsanalys

Kostnadsrisken
Higabs drifts- och underhållskostnader består av en rad av
varandra oberoende faktorer.
Driftskostnaderna styrs, förutom av den direkta kostnaden
för tjänsten eller varan som vi köper, av vår förbrukning. Inom
dessa områden arbetar vi aktivt med effektiviseringar.
Underhållskostnaderna, vilka svarar för omkring 36 procent
av våra totala fastighetskostnader, kan vi kontrollera genom ett
planerat och kontinuerligt underhåll vilket begränsar kostnads
risken.
Investeringsrisken
Higab gör varje år stora investeringar i olika typer av fastig
hetsprojekt. Ny- eller ombyggnation medför alltid en investe
ringsrisk. Framtida uthyrningsmöjligheter kan minska. Hyres
betalningarna kan visa sig otillräckliga för att täcka kostnaden
för de gjorda investeringarna.
Egen personal med stor kompetens och erfarenhet av både
upphandling och projektledning minskar risken för fördyringar
i investeringen. Risken minskas även då avtal mot både kunden
och entreprenören oftast är utformade så att Higabs ansvar
begränsas. Kostnadsbilden kan dock snabbt förändras av en
överhettad byggkonjunktur, vilket är den del av investeringsrisken
som är svårast att påverka. En investering som är anpassad
specifikt för kunden säkras i de allra flesta fall upp genom avtal
som garanterar återbetalning av investeringen.

Finansiella risker Se sidorna 63-64.
Känslighetsanalys
I tabellen nedan visas hur stor påverkan på Higabs resultat de
olika riskerna har.
Värdena speglar effekter på helårsbasis av en förändring
beräknad på utgående siffror för 2012. I flera fall innebär
förändringar av riskfaktorerna även en påverkan på värdet av
Higabs fastighetstillgångar.

Parameter

Förändring +/-

Effekt Mkr +/-

Hyra lokaler, resultat
förändring inom 12 mån

25 kr/m 2

3,9

Hyra lokaler, över tiden

25 kr/m 2

15,8

Vakansgrad lokaler

1%

6,6

Underhåll

5%

7,0

Värme

5%

0,9

El

5%

0,9

Renhållning

5%

0,3

Fastighetsskatt

5%

0,1

Räntekostnader, resultatförändring inom 12 mån

1%

2,7

Räntekostnader, över tiden

1%

17,0

Förändring av risk
Konjunkturrisk
Kreditrisk
Kostnadsrisk
Investeringsrisk
Ränterisk
Refinansieringsrisk

Sannolikhet

Påverkan på Higab

•••
••
••
•••
•••
••

••
••
•
•••
•••
•••

• = Liten risk •• = Mellanrisk ••• = Stor risk
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Ägarstyrning
Higab är ett av Göteborgs Stad, helägt fastighetsbolag.
Det ställer särskilda krav på genomlysningen av bolaget, inte
minst gällande hur Higab styrs, vem som ansvarar för vad och
hur uppdraget efterlevs. Higab ägs formellt av Göteborgs
Kommunala Förvaltnings AB. Det reella inflytandet utövas
dock av kommunfullmäktige.

Ägardirektiv
Higabs verksamhet regleras av ett ägardirektiv antaget av
kommunfullmäktige. Enligt detta ska Higab bland annat ”aktivt
medverka i utvecklingen av Göteborgs Stad genom att vara ett
av stadens strategiska verktyg inom fastighetsområdet”.
Ägardirektivet betonar också Higabs dubbla uppgifter att dels
tillhandahålla lokaler för stadens egna verksamheter, dels
aktivt främja och tillgodose intressen för i huvudsak mindre
företag och organisationer. Därtill har Higab ett särskilt upp
drag att vårda och förvalta de fastigheter i staden som bedöms
ha ett kulturhistoriskt värde. Finansiellt ska Higab eftersträva
en ekonomisk utveckling som säkerställer en tillfredsställande
soliditet och en långsiktig lönsamhet. Utöver ägardirektivet
styrs Higabs verksamhet även av insyns- och styrningsärendet
(GKH 105/01), ett generellt ägardirektiv, bolagsordning,
anvisningar till delårsbokslut och årsbokslut. Aktiebolagslagen
gäller i sin helhet med tillägget att ägaren har krav att verk
samheten ska bidra till Göteborgs Stads utveckling.

Styrelsen
Sammansättningen i Higabs styrelse motsvarar mandatfördel
ningen i kommunfullmäktige. Representant för medarbetarna
deltar i styrelsemötena utan att ingå i styrelsen. I moderbolaget
Higabs styrelse tillsätter Företagarna i Göteborg en ordinarie
representant och en suppleant. Styrelsearbetet regleras av den
arbetsordning som arbetats fram av styrelsens presidie efter
riktlinjer från Göteborgs Stad och som årligen revideras.
Arbetsordningen reglerar även arbetsfördelning och ansvar
mellan styrelse, dess ordförande och VD. Vid strategikonferensen
går styrelsen även igenom den interna kontrollplanen som
finns upprättad. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att
ägardirektivet uppfylls, samt för bolagets organisation och för
valtning. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt granska
att bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett
betryggande sätt. Styrelsen ska även fastställa verksamhets
plan och policydokument. Styrelsen har under 2012 haft 8
sammanträden fram till upprättandet av denna årsredovisning.
Vid dessa styrelsemöten har styrelsen behandlat de frågor som
anges i bolagsordningen.

Foto: Ramböll

Kommunfullmäktige
Utöver vad som redan nämnts utser kommunfullmäktige
styrelse och revisorer samt fastställer bolagsordning. Kommun
fullmäktige utser också en representant att föra ägarens talan
vid årsstämman.

Årsstämma
Årsstämman är det högsta beslutande organet inom Higab och
det forum genom vilket ägarna utövar sitt direkta inflytande
över bolaget. Årsstämmans uppgifter regleras av aktiebolags
lagen och bolagsordningen. Senaste årsstämman hölls den
5 mars 2012. Då närvarade styrelsen, företagsledningen, den
fackliga representanten samt Lisbeth Boëthius, som av
kommunfullmäktige utsetts till ägarrepresentant. Årsstämman
fastställde bl a resultat- och balansräkningar samt valde ny
styrelse.

Konstmuseet
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Ägarstyrning

Huvudpunkterna på styrelsens möten under året:
17 januari

Självdeklaration

9 februari

Årsbokslut

5 mars

Konstituerande styrelsemöte

3 maj

Delårsbokslut

30-31 maj

Strategikonferens inkl styrelsemöte

2 oktober

Delårsbokslut

31 oktober

Affärsplan

27 november

Investeringsmöte

På styrelsesammanträdenas dagordning finns alltid följande
punkter.
• VD:s lägesrapport
• Ekonomisk rapport
• Finansiell rapport
• Rapport om uthyrningsläget
• Personalrapport
• Beslutsärenden
Stefan Lundqvist och Nora O´Dowd Nyman har under året
verkat som styrelsens sekreterare.

Revisorer
Granskningen av räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning har utförts av Deloitte AB med
Hans Warén och Harald Jagner som revisorer. Revisorerna
utses av årsstämman för en tid på 4 år. Nuvarande mandat
period inleddes 2011 där omval skedde av nuvarande revisorer.
Upphandlingen av revisionstjänster görs av Stadsrevisionen i
en gemensam upphandling för kommunens samtliga bolag och
nämnder. Lekmannarevisionen syftar till att bedöma om bolagets
verksamhet är ändamålsenlig och att den interna kontrollen är
tillräcklig. Revisionens uppdrag och arbetsformer regleras
genom kommunallagen, aktiebolagslagen och Göteborgs
Stads revisionsreglemente. Lekmannarevisorerna utses av
kommunfullmäktige.
Lekmannarevisorernas arbete utmynnar i en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Granskningen redovisas
till kommunfullmäktige genom rapportsammandrag och kortrapporter, vilka även finns att tillgå på www.stadsrevisionen.
goteborg.se.
Under 2012 har granskningen utförts av Lars Svensson och
Sven Andersson. Suppleant har varit Bengt Eriksson och Jan
Lindblom.

Ordföranden
Vid konstituerande möte valdes Ingela Bergendahl som
styrelsens ordförande med Margita Björklund som vice ord
förande. Nuvarande ordförande och vice ordförande har haft
posterna sedan mars 2011. Styrelseordföranden ska genom
kontakter med VD följa bolagets utveckling mellan styrelse
mötena samt svara för att styrelsens ledamöter fortlöpande får
den information som krävs för att kunna fullfölja uppdraget.
Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete. Ordförande
och vice ordförande utgör också presidie, vilket bland annat
har till uppgift att förbereda styrelsesammanträden.

Ersättningar till styrelse och lekmannarevisor
Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett
arvode, vilket fastställs och regleras av kommunfullmäktige.
Ersättningsnivåerna för styrelseledamöterna framgår av
tabellen nedan. Ersättning till lekmannarevisorerna har under
året utgått med 5 760 kronor.

VD och företagsledning
Den dagliga verksamheten leds av VD. VD ansvarar även för att
ta fram informations- och beslutsunderlag inför styrelsemötena
samt vara föredragande vid dessa möten. Till sin hjälp har VD
framför allt företagsledningen som består av Mikael Blom,
Johan Carlsson, Lena Erlandsson, Ann-Christin Håkansson,
Kicki Johanson fr o m januari 2013, Stefan Lundqvist och
Fredrik Setterberg.
Företagsledningen sammanträder en gång i månaden.
Mötena leds av VD, som fattar beslut efter samråd med dess
medlemmar.

Viktiga policyer
Higab har ett antal företagsspecifika policyer, till dessa hör:
• Arbetsmiljöpolicy
• Etik och moralpolicy
• Fastighetsförvaltningspolicy
• Finanspolicy
• Inköpspolicy
• Klotterpolicy
• Kommunikationspolicy
• Kreditpolicy
• Kvalitetspolicy
• Medarbetarpolicy
• Miljöpolicy
• Säkerhetspolicy
• Tillgänglighetspolicy

Ordförande

48 780

kronor

Vice ordförande

33 580

kronor

Ledamot

18 470

kronor

Suppleant

9 200

kronor
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Higabs styrelse 2012
Ingela Bergendahl Ordförande (S)
Född 1949, invald i styrelsen 2011
Övriga uppdrag: Ordförande Göteborgs Gatu AB,
ledamot Göteborg Energi AB och Partille Energi AB
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Margita Björklund Vice ordförande (FP)
Född 1945, invald i styrelsen 2011
Konsult
Övriga uppdrag: Ordförande Gréen Brobergs Museistiftelse,
Kulturminnesföreningen Otterhällan, ledamot Stampen AB,
Frisk Service Göteborg AB, Björn Hus AB, Stiftelsen B M
Hellerstedts Minne, Stiftelsen Ernst Hanssons Donationsfond,
Göteborgs Konstförening och IF Friskis & Svettis

Mats Arnsmar Ledamot (S)
Född 1963, invald i styrelsen 2009
Ersättare Kommunstyrelsen
Övriga uppdrag: Ordförande Byggnadsnämnden
och Ledamot Dicksonska Stiftelsen

Lisbeth Grönfeldt Bergman Ledamot (m)
Född 1948, invald i styrelsen 2011
Syokonsulent
Övriga uppdrag: Nämndeman

Åse-Lill Törnqvist Ledamot (MP)
Född 1973, invald i styrelsen 2008
Bebyggelseantikvarie
Övriga uppdrag: Andre vice ordförande
Park- och Naturförvaltningen

Arne Heldtander Ledamot (m)
Född 1943, invald i styrelsen 2011
Civilekonom
Övriga uppdrag: Inga

Virpi Ring Ledamot (s)
Född 1967, invald i styrelsen 2011
Customer service rep
Övriga uppdrag: Ersättare i SKF AB

Higabs årsredovisning 2012

Foto: Pontus Johansson

Staffan Blixt Ledamot (Representant från Företagarna i Göteborg)
Född 1949, invald i styrelsen 2006
VD för Hisingens sotningsdistrikt AB
Övriga uppdrag: Ordförande Företagarnas branschförbunds
representationsskap, Ledamot Företagarna Göteborg, Företagarnas
riksstyrelse och Sveriges Skorstensfejaremästares riksförbunds 6:e krets

Roland Myrenius Suppleant (s)
Född 1940, invald i styrelsen 1989
Pensionär
Övriga uppdrag: Inga

Sverker Cassberg Suppleant (m)
Född 1961, invald i styrelsen 2012
Fastighetsmäklare
Övriga uppdrag: Inga

Marie Lindén Suppleant (V)
Född 1962, invald i styrelsen 2011
Partiombudsman
Övriga uppdrag: 2:e vice ordf. Byggnadsnämnden,
ordförande Boplats, ledamot Kommunfullmäktige
och suppleant SABO

Simon Tillmo Suppleant (m)
Född 1991, invald i styrelsen 2012
Student
Övriga uppdrag: Inga

Eive Nilsson Suppleant (Representant från
Företagarna i Göteborg)
Född 1971, invald i styrelsen 2007
Försäljning/kalkyl FO Peterson Snickeri
Övriga uppdrag: Ledamot Företagarna i Göteborg

Morgan Johansson Personalrepresentant
Född 1966
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Företagsledning

Mikael Blom

Stefan Lundqvist

Fastighetsutvecklingschef

Vice VD, Finanschef

Född 1966, Gymnasieingenjör

Född 1962, Civilekonom

Anställd sedan 1996

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenheter från konsult- och

Tidigare erfarenheter från bank-/finansverksamhet

entreprenadbranschen

samt fastighetsbolag

Johan Carlsson

Fredrik Setterberg

Affärsområdeschef

Ekonomichef

Född 1973, Högskoleingenjör CTH

Född 1973, Civilekonom

Anställd sedan 2007

Anställd sedan 2000

Tidigare erfarenhet från konsult- och
entreprenadbranschen samt fastighetsförvaltning

Kicki Johanson
Kommunikationschef

Lena Erlandsson

Född 1958, Informatör

Personalchef

Anställd sedan 2000

Född 1969, Personalvetare

Tidigare erfarenheter från konsultbranschen

Anställd sedan 1988
Göran Sylvesten
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Ann-Christin Håkansson

VD

Affärsområdeschef

Född 1954, Civilingenjör

Född 1963, Civilingenjör

Anställd sedan 2010

Anställd sedan 2005

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag

Tidigare erfarenheter från fastighetsbolag

och statlig verksamhet

Higabs årsredovisning 2012

Foto: Pontus Johansson

Från vänster: Stefan Lundqvist, Johan Carlsson, Ann-Christin Håkansson, Kicki Johanson,
Mikael Blom och Fredrik Setterberg. Sittande: Lena Erlandsson och Göran Sylvesten.
Bilden är tagen i Biotech Center den 15 januari 2013.
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Visste du att Lorensbergsteatern startade med Strindberg?
August Strindbergs ”Ett drömspel” var invigningspjäsen
när teatern startade 1916. Mauritz Stiller regisserade och
Wilhelm Stenhammar komponerade och dirigerade.

Fastighetsförteckning
		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Alelyckegatan 1-7

Alelyckegatan 1-7A-D

4

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

1920

679

0

679
1 671

Allégården

Södra Allégatan 4

1

1897

1 671

0

Angereds Bussdepå

Spadegatan 22

1

2007

339

0

339

Angereds Företagsby

Spadegatan 6-8

2

1989

1 882

0

1 882

Angereds Industriby

Spadegatan 1-11

6

1978

13 829

0

13 829

Annedal - Seminariet

Seminariegatan 1A-F

5

1910, 2007

10 772

0

10 772

Annedalspojkars Hus

Brunnsgatan 14

2

1876

335

0

335

Arbetarinstitutet

Magasinsgatan 23

2

1882

1 625

0

1 625

Arken

Nordatlanten 100

1

1973

12 500

0

12 500

Bagaregårdens Landeri

Bagaregårdsgatan 2

1

1650-talet

640

0

640

Barken Viking

Lilla Bommens Torg 10

1

1906

2 300

0

2 300

Bergums Kyrkskola

Bergums Källegårdsväg 1

2

1848

164

0

164

Billdals Gård

Billdals Park

1

1860

1 085

0

1 085

Biotech Center

Arvid Wallgrens Backe 20

1

2003

8 749

0

8 749

Biskopsvillan

Alelundsgatan 4

1

1815

476

0

476

Blomstergatan 5

Blomstergatan 5

1

1966

5 102

0

5 102

Brew House

Åvägen 24

5

1935

5 954

0

5 954

Bö Herrgård

Herrgårdsgatan 15

4

1790

1 380

70

1 450

Daghem Apotekaregatan

Apotekaregatan 4

1

1900

430

0

430

Daghem Falkgatan

Falkgatan 3-5

1

1913

442

0

442

Daghem Folke Bernadottes Gata

Folke Bernadottes gata 4

1

1881

500

0

500

Daghem Rosengatan

Rosengatan 6

1

1955

389

0

389

Dicksonska Palatset

Parkgatan 2

2

1862

1 922

0

1 922

Esperantoplatsen 7-9

Esperantoplatsen 7-9

1

1849

1 143

0

1 143

Exercishuset

Parkgatan 35

3

1867

1 820

0

1 820

Feskekôrka

Fisktorget 3-4

1

1874

500

0

500

Fiskhamnen - Fiskhall C

Fiskhamnsgatan 31

1

1910

1 754

0

1 754
3 296

Fiskhamnen - Fiskhall F

Fiskhamnen 17-19

1

1910

3 296

0

Fiskhamnen - Pirhus 1-2

Fiskhamnspiren 1-3

2

1995

2 169

0

2 169

Första Långgatan 10

Första Långgatan 10A-B

1

1905

2 100

0

2 100

Gamla Ullevi

Parkgatan 53-57

Gathenhielmska Reservatet

Allm. Vägen, Pölg., Stigbergst.

1

2008

3 816

0

3 816

16

1700-talet

1 685

1 410

3 095

Gegerfeltska Villan

Arkitektgatan 3

1

1874

635

0

635

Grimmereds Industriby

Klangfärgsgatan 8-16

5

1974-77

19 587

0

19 587

Gullbergsbrohemmet

Garverigatan 2

2

1741

1 453

0

1 453

Gårdavägen 2

Gårdavägen 2-4

1

1987

6 377

0

6 377

Göta Källare

Hotellplatsen 2

1

1812

2 361

0

2 361

Hagabadet

Södra Allégatan 3

1

1876, 1905

3 850

0

3 850

Hagapojkarnas Hus

Frigångsgatan 19

1

1790

35

35

70

Hallegatan 4B

Hallegatan 4B

1

1910

442

0

442

Hantverkshuset Stampen

Norra Ågatan 10

1

1970

11 125

0

11 125

Hasselblad Center

Ekmansgatan 8

1

1995

1 952

0

1 952

HDK Högskolan för Design och Konsthantverk

Kristinelundsgatan 6

1

1904

8 707

0

8 707

Hotel Eggers

Drottningtorget 2-4

1

1876, 1894

3 542

0

3 542

Huvudbrandstation

Åvägen 2

1

1988

15 573

0

15 573

Hälsovetarbacken

Arvid Wallgrens Backe 2A-B

7

1908-1919

12 232

0

12 232
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Visste du att Göteborgs Konstmuseum har tre stjärnor i Michelins
Green Guide?
I den pampiga byggnaden vid Götaplatsen finns en stor samling av
nordisk konst med bland annat Munch, P S Kröyer, Carl Larsson och
Zorn samt verk av internationella mästare som Rembrandt, van Gogh
och Picasso. Här huserar också Hasselblad Center som visar fotokonst.

		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

1907

8 854

169

9 023

Härlanda Park

Kålltorpsgatan 2

11

Idrottshögskolan

Skånegatan 14B

1

2011

3 532

0

3 532

Johannebergs Landeri

Södra Vägen 61

2

1850

1 195

42

1 237

Kajskjul 46

Fiskhamnsgatan 41-43

1

1952

4 129

0

4 129

Kallebäcks Källa

Gamla Boråsvägen 2-4

3

1881

200

70

270

Kiosk Kungsportsavenyen 39A

Kungsportsavenyen 39A

1

2012

78

0

78

Kiosk Linnéplatsen

Linnéplatsen

1

1960

176

0

176

Klippans Kulturreservat

Klippan 4-6, 7, 11-13

6

1700-talet

1 653

332

1 985

Konserthuset

Götaplatsen 8

1

1935

9 180

0

9 180

Konsthallen

Götaplatsen 7

1

1923

795

0

795

Konsthögskolan Valand

Vasagatan 50

1

1865

12 485

0

12 485

Konstmuseet

Götaplatsen 5-6

1

1923

6 650

0

6 650

Kretsloppsparken Alelyckan

Lärjeågatan 12

7

2007

2 600

0

2 600

Kronans Bryggeri

Karl Johansgatan 23-25

1

1892

4 215

0

4 215

Kronhusbodarna

Postgatan 6-8

3

1755, 1760-talet

1 890

0

1 890

Kronhuset

Kronhusgatan 1D

1

1642-54

1 500

0

1 500

KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket

Vasagatan 2A

1

1900

5 141

0

5 141

Kungsladugård

Klippan 5

1

1863

405

0

405

Kvarteret Högvakten

Östra Hamngatan 21

4

1746, 1844-49

8 045

0

8 045

Kviberg

Luftvärnsvägen

33

1895

41 564

0

41 564

Kviberg - Tygförråd

Tyghusvägen 4

1

1930

1 084

0

1 084

Kvibergsnäs Landeri

Kvibergsnäs Allé 20-24

3

1690

681

196

877

Lagerhuset

Heurlins Plats 1

1

1921

5 163

0

5 163

Landala Högreservoar

Övre Besvärsgatan

1

1892

28

0

28

Landala Pumphus

Södra Viktoriagatan 44

1

1869

198

0

198

Letsegårdsvägen 81

Letsegårdsvägen 81

1

1866

300

0

300

Lilla Änggården

Thorild Wulffsgatan 75

1

1780

651

0

651

Lindholmsskolan

Verkmästaregatan 7

2

1886

2 355

0

2 355

Lorensbergsteatern

Berzeliigatan 4

1

1916

2 865

0

2 865

Lärje Östergård

Lärje Östergård 10

3

1700-talet

417

134

551

Lärjeholms Gård

Lärjeholmsvägen 10-14

3

1790-talet

981

0

981

Majnabbe - Fahlströmska Huset

Taubegatan 7

1

1907

350

0

350

Majnabbe - Inspektorbostad

Taubegatan 5

1

1792

0

200

200

Majnabbe - Kusthuset

Taubegatan 9A-D

2

1780-talet

490

0

490

Majnabbe - Villa Majviken

Taubegatan 2

1

1800

0

349

349

Margretebergsgatan 2

Margretebergsgatan 2

1

1953

1 360

0

1 360

Mariagården

Stampgatan 1A-C

2

1767

1 200

0

1 200

Musikens Hus

Djurgårdsgatan 13

1

1888

2 795

0

2 795

Naturhistoriska Museet

Slottsskogen

1

1916

7 800

0

7 800

Nilssons Hus

Hammarbergs Backe 10

1

1800-talet

100

0

100

Norra Hamngatan 8-10

Norra Hamngatan 8-10

1

1650

4 057

0

4 057
400

Observatoriet

Björn Hedvalls Stig 4

1

1985

400

0

Odinslundsgatan 33

Odinslundsgatan 33

1

1930

335

0

335

Odontologen

Medicinaregatan 12A-G

1

1965

32 000

0

32 000

Ostindiska Huset

Norra Hamngatan 12

1

1750

8 750

0

8 750

Otterhällegatan 5/Stora Badhusgatan 6

Stora Badhusgatan 6

1

1994

8 070

0

8 070
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Visste du att Allégården var Nordens första allaktivitetshus för ungdomar?
När gamla Dicksonska Folkbiblioteket flyttade till Götaplatsen 1967 blev huset
på Södra Allégatan allaktivitetshus för unga. Fem år senare s tängdes verksam
heten under tumultartade former. Sedan 1973 är Allégården, som den heter
nu, aktivitetshus för pensionärer och olika föreningar.

		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

1

1967

3 306

0

3 306

Partihallarna - Torghallen

Blomstergatan 11

Pedagogen

Västra Hamngatan 25

3

1855, 1862, 2006

30 920

0

30 920

Postgatan 10

Postgatan 10-14

1

1900

6 180

0

6 180

Postgatan 16

Postgatan 16

1

1902

1 231

0

1 231

Postgatan 4

Postgatan 4

1

1760-talet

408

0

408

Påvelundstorpet

Påvelundsgatan 24

1

1770

65

0

65

Redbergsskolan

Örngatan 6

2

1880

2 381

0

2 381

Remfabriken

Åvägen 15

3

1891

2 045

0

2 045

Restaurang Trädgår´n

Nya Allén 11

1

1998

2 420

0

2 420

Rådhuset

Gustaf Adolfs Torg 1

1

1672

7 200

0

7 200

Röhsska Museet

Vasagatan 39

1

1916

8 400

0

8 400

Sahlgrenska Huset

Norra Hamngatan 14

1

1753

3 851

0

3 851

Saluhall Briggen

Nordhemsgatan 28

1

1891

2 884

0

2 884

Sankt Eriksgatan 4

Sankt Eriksgatan 4

1

1810, 1871

2 375

0

2 375

Sankt Sigfridsgatan 85

Sankt Sigfridsgatan 85

1

1968

8 900

0

8 900

Sjömagasinet

Adolf Edelsvärds gata 5

1

1775

1 040

0

1 040

Sjömanshuset

Stigbergsliden 10

1

1831

705

0

705

Sjömanstornet

Gamla Varvsgatan

1

1933

20

0

20

Skansen Kronan - Soldattorpet

Skansen Kronan

1

1700-talet

40

0

40

Skansen Kronan - Vaktmästarbostaden

Leijonsparres Väg 10A-B

1

1904

66

55

121

Skårs Gård

Skårs Allé 11A-B

1

1700-talet

100

164

264

Skändla Gård

Skändla Sörgårdsväg 2

4

1800-talet

634

0

634

Slakthuset

Slakthuset

17

1905

19 936

115

20 051

Smålandsstugan - Vattentornet

Slottsskogen

2

1700-talet

150

0

150

Sockerbruket

Sockerbruket 1-36, 40-44

8

1850-1901

17 726

0

17 726

Stadsbiblioteket

Götaplatsen 3

1

1967

9 394

0

9 394

Stadsteatern

Götaplatsen 4

1

1934

15 100

0

15 100

Stora Katrinelund

Levgrensvägen 7

3

1700-talet

860

0

860

Stora Saluhallen

Kungstorget 15-18

1

1888

2 256

0

2 256

Stora Teatern

Kungsparken 1

1

1856-59

6 350

0

6 350

Stora Tullhuset

Packhusplatsen 7

4

1867

8 164

0

8 164

Talattagatan 16-22

Talattagatan 16-22

3

1868

791

0

791

Talattagatan 1A

Talattagatan 1A

1

1950

461

111

572

Ullevi

Ullevigatan 21

1

1958

9 000

0

9 000

Vagnhallen Gårda

Rantorget 4

1

1985

28 900

0

28 900

Valhalla Idrottsplats

Valhallagatan

1

1963

1 000

0

1 000

Valhallabadet/Valhalla Sport

Valhallagatan 3

3

1956, 1967

30 140

0

30 140

Wernerska Villan

Parkgatan 25

1

1886

1 278

95

1 373

Vidkärrs Herrgård

Helleforsgatan 1A-C

3

1800

660

0

660

Villa Belparc

A O Elliots Väg 10

1

1936

1 207

0

1 207

Åvägen 17

Åvägen 17A-K

6

1896

14 827

0

14 827

Ängås Gård

Ängås Gård 1

2

1880-talet

395

0

395

Östra Skärvallsgatan 1

Östra Skärvallsgatan 1

1

1925

500

0

500

630 302

3 547

633 849

Totalt Higab		

84
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