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VISION, AFFÄRSIDÉ OCH VÄRDERINGAR

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

Värderingar
Våra värderingar är en förutsättning för
att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.
Helhetssyn | Engagemang | Samverkan

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

Årets resultat* (mnkr)

Året i
s ammandrag

70

701

Synlig soliditet (%)

Fastighetsbeståndets
bokförda värde

* Efter finansiella poster

21

Uthyrningsgrad (%)

92,4
2
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Hyresintäkter (mnkr)

4 285

KORT OM HIGAB

Kort om Higab
Strategiskt verktyg för Göteborgs utveckling

som effektiviteten ökar. Förvaltningsområdenas kund
kategorier är:
• Kultur och idrott
• Näringsliv och utbildning

Higabs verksamhet styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. 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
kulturhistoriskt intressanta byggnader. Verksamheten ska
vara lyhörd för de värden som kännetecknar Göteborg.

Kundanpassad fastighetsutveckling
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. Fastighets
utvecklingen omfattar förstudier, ny- och ombyggnation
samt lokalanpassningar.

Kultur, idrott, näringsliv och utbildning
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 medelstora företag. Drygt hälften av lokalytan hyrs av offentliga
verksamheter.
Higab arbetar med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv.
Förvaltningen är organiserad i områden uppdelade efter
kundkategori. Därmed skapas bättre förutsättningar för
förvaltning utifrån kundernas behov och önskemål samtidigt

Goda finanser och stark ägare
Higab ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom
Göteborgs Stadshus AB. Inom Stadshuskoncernen är Higab
moderbolag för Lokalklustret. Företaget ska vara en lång
siktigt stabil aktör med god soliditet och lönsamhet.

Nyckeltal i sammandrag
2015

2014

2013

2012

2011

Hyresintäkter, mnkr

701

713

681

659

636

Bruttoresultat, mnkr

131

20

275

243

115

81

-59

55

70

-15

Bokfört värde fastigheter, mnkr

4 294

4 250

4 108

4 375

4 188

Eget kapital, mnkr

1 352

1 191

687

541

486

Räntebärande skulder, mnkr

4 427

4 746

3 945

3 665

3 506

328

505

281

369

294

Taxeringsvärde, mnkr

1 707

1 700

1 742

1 722

1 722

Antal lokaler

1 013

1 003

1 023

1 125

1 126

603 627

605 923

607 356

633 849

632 521

1 120

1 141

1 084

1 043

1 010

Driftsnetto, kr / m²

326

404

452

537

501

Vakansgrad lokaler brutto, %

7,6

6,1

7,4

6,3

5,9

21,3

19,0

13,9

11,7

11,0

2,9

3,1

3,9

3,2

2,8

41,7

45,3

50,8

48,9

46,6

Fastigheternas direktavkastning, %

7,9

8,8

9,3

8,3

7,8

Avkastning på totalt kapital, %

2,7

0,3

5,7

4,7

2,0

Årets resultat efter skatt, mnkr

Ej räntebärande skulder, mnkr

Förvaltad yta, m²
Medelhyra lokaler, kr / m²

Soliditet, %
Räntetäckningsgrad, ggr
Bruttovinstmarginal, %

2011 – 2012 inkluderar dåvarande koncernens jämförelsesiffror.
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HIGABS UPPDRAG

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 lyhörda för de värden som präglar Göteborg
• Vårda och utveckla Göteborgs Stads kulturfastigheter
• Vara en långsiktig, stabil aktör med god soliditet
och lönsamhet
• Via förvaltning, utveckling, förvärv och avyttring
säkerställa fastigheternas värde och brukbarhet
Ägardirektivet betonar framför allt uppgiften att vårda,
utveckla och förvalta de fastigheter i beståndet 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 organisationer.
Utifrån ägardirektivet har Higab formulerat en vision
och en affärsidé samt arbetat fram mål och strategier
i riktning mot dessa.

Pedagogen
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MÅL OCH UPPFÖLJNING

Mål och uppföljning
Higabs vision är att vara bäst på att utveckla och levandegöra byggnader som stärker Göteborgs konkurrenskraft.
Arbetet för att nå våra övergripande mål 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 2015
• Vi påbörjade utvecklingsprocessen med att
levandegöra kulturmiljöerna i Kronhuskvarteret
och Sockerbruket.

Detta gjorde vi 2015
• F
 ör att öka medarbetarnas delaktighet och involvering i verksamheten genomförde vi ett tiotal interna
frukostmöten med information och diskussion om
aktuella verksamhetsfrågor.

• F
 ör att göra oss ännu mer synliga och öka känne
domen om vårt uppdrag och våra fastigheter genomförde vi flera publika visningar av utvalda byggnader
samt stadsvandringar, föredrag och andra aktiviteter,
bland annat under Kulturkalaset.

Mål 2016

• Vi utvecklade vår interna process för felanmälan,
som bland annat innebär nytt digitalt system för
effektivare ärendehantering.

• F
 ör att öka medarbetarnas nöjdhet fortsätter vi att
arbeta med avdelningsanpassade handlingsplaner för
delaktighet och involvering.

Mål 2016
• Vi ska påbörja införandet av ett certifierbart kvalitets
system, för att i så hög utsträckning som möjligt uppfylla
våra kunders och leverantörers behov och önskemål.

• I det fortsatta arbetet för att öka kännedomen om
våra fastigheter gjorde vi gemensamma studiebesök
i flera av dem.

• Vi ska öka medarbetarnas positiva upplevelse av
kommunikationsklimat, styrning och ledarskap för att
nå Kommunikationsindex 80.

• Vi ska fortsätta processen med att levandegöra kulturmiljöerna i Kronhuskvarteret och Sockerbruket.

FASTIGHET
Övergripande mål

EKONOMI

Hållbar utveckling och förvaltning utifrån en helhetssyn.

Detta gjorde vi 2015

Övergripande mål

• Vi arbetade med 2015 års mål i Hållbarhetsplanen.

Långsiktig lönsamhet.

• Vi tog fram nya anvisningar för hur vi ska arbeta med
energieffektivisering i bolaget.

Detta gjorde vi 2015
• Vi identifierade och genomförde fem upphandlingar
av gemensamma serviceavtal / hantverkstjänster.
• Vi planerade utbildning i affärsmannaskap baserad på
de olika funktionerna i företaget.

Mål 2016
• Kommersiella hyresavtal som omförhandlas under
2016 ska nå en marknadsmässig hyresnivå. Den
marknadsmässiga nivån värderas årligen av externt
värderingsbolag.

Mål 2016
• Vi ska fokusera hållbarhetsarbetet på de områden som
angetts som prioriterade i vår hållbarhetsplan: energianvändning, avfallshantering, miljöanpassad bygg
process, resor och transporter, mötesplatser för mångfald samt socialt ansvarstagande i inköpsprocessen.
• Vi ska börja arbeta enligt de nya anvisningarna för
energieffektivisering.

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015
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VD HAR ORDET

Ett konstruktivt samarbete som
stärker Göteborgs konkurrenskraft

Higab är sedan länge genomsyrat av den samarbetsanda som
framstår som alltmer nödvändig i samband med de nya, komplexa utmaningar vi ställs inför. Samarbete och samverkan är
också nyckelfaktorer i utvecklingen av Göteborg och stadens
konkurrenskraft.
Tillsammans med de andra bolagen i Lokalklustret inom
Göteborgs Stad, där Higab även är moderbolag, bildar vi en
kraftfull plattform fylld av kompetens och erfarenhet. Vi har
också ett nära och fruktbart samarbete med stadens andra
bolag, politiska organ och förvaltningar, liksom med olika
myndigheter, företag och organisationer.

Utvecklat hållbarhetsarbete
Hållbarhet är ett centralt begrepp för alla oss som är engagerade
i Göteborgs utveckling. Under året har vi utvecklat och kvalitetssäkrat den hållbarhetsplan vi började arbeta med 2014. Grunden
är de prioriterade målen i stadens budget. Utifrån dessa analys
erar och formulerar vi de områden som vi med vår typ av verksamhet kan arbeta inom.
Hållbarhetsplanen täcker inte bara miljö- och energifrågor,
där vi som fastighetsägare har en given påverkan, utan inne
fattar även social hållbarhet. Där kan vi exempelvis bidra till
att skapa mötesplatser mellan människor från olika kulturer
och ge förutsättningar för en positiv dialog, ökad förståelse
och social gemenskap.

öppnar för olika aktivitetsskapande samarbeten och berikar
besökarnas upplevelse.
För det fortlöpande kvalitetsarbetet har vi förstärkt med en
särskild verksamhetsutvecklare. Avsikten är att kvalitetsarbetet
ska integreras på ett mer systematiserat och enhetligt sätt i det
dagliga arbetet för samtliga avdelningar och befattningar.

Planenlig arena
Ett tydligt exempel på hur vi arbetar med kvalitet i våra byggprocesser, är den nya allsvenska fotbollsarenan på Hisingen,
Bravida Arena, som invigdes i somras. Vår kostnadsberäkning
höll och Bravida Arena blev klar på utlovad tid. Under projektet
hade vi en tät och aktiv dialog med vår kund Got Event och
deras hyresgäst BK Häcken, vilket naturligtvis bidrog till det
lyckade resultatet.

Ekonomisk stabilitet
Attraktiva och välskötta fastigheter av olika typer och storlekar
samt kunder både inom den offentliga sektorn och näringslivet
ger oss en bred ekonomisk bas. Vår stabila ekonomi ger oss
förutsättningar för att omsorgsfullt underhålla och vårda våra
hus och att arbeta med ökad effektivitet och hållbarhet.
Med kunniga, erfarna och engagerade medarbetare når vi
en hög kvalitet i vår förvaltning. Tillsammans med våra sam
arbetspartners i staden vässar vi oss nu för en stark vidare
utveckling av den affärsmässiga samhällsnytta vi skapar.

Socialt ansvarstagande
Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen är ett annat område
som vi prioriterar i vår hållbarhetsplan. Göteborgs Stads upphandlingsbolag startade hösten 2013 ett pilotprojekt, där vi
ingår både i styrgruppen och arbetsgruppen. Syftet är att hjälpa
personer som står långt från arbetsmarknaden till sysselsätt
ning, något som innebär vinster både för individen, företagen
och samhället. Under året som gått har vi med glädje kunnat
konstatera att projektet börjat ge resultat och flera personer som
annars hade haft små möjligheter nu har ett meningsfullt jobb.

Kompetensförstärkning
Under 2015 har vi gått vidare med att förstärka och utöka vår
kompetens. Genom en nyinrättad projektledartjänst inom kultur
miljöer får vi ännu bättre möjligheter att göra våra byggnadsminnen och andra kulturbyggnader mer synliga och tillgängliga
för allmänheten. I det arbetet blir det också allt viktigare att se
byggnaderna ihop med deras kringliggande miljöer, vilket
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Göteborg i februari 2016

Göran Sylvesten, VD

VD HAR ORDET

”Hållbarhet är ett
centralt begrepp för alla
oss som är engagerade
i Göteborgs utveckling.”

Foto: Anna Sigvardsson

GÖRAN SYLVESTEN

Hotel Eggers
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MARKNAD

Ökande efterfrågan gynnar den svenska ekonomin

Stark kontorsmarknad i Göteborg

Det svenska konjunkturläget förbättrades ytterligare under
2015. Den expansiva penningpolitiken stimulerar den inhemska efterfrågan och en positiv ekonomisk utveckling
i Europa stärker vår export.
Göteborgs kontorsmarknad är fortsatt stark med en låg
vakansgrad och stigande hyresnivåer.
Den sammanlagda kontorsytan i Stor-Göteborg är drygt 3,3
miljoner m2. Centrala Göteborg står för cirka 900 000 av dessa.
Under den senare delen av året var vakansgraden i Göteborg
6,1 %. Göteborgs CBD (Central Business District) noterade en
vakansgrad på 2,5 %.

Ny kontorsyta
Totalt tillfördes kontorsmarknaden i Göteborg cirka 50 000 m2
yta under 2015.
NCCs nya fastighet på Skånegatan vid Ullevi stod för 19 500
m2 av dessa och Centurs (Peab / Balder) projekt vid Lyckholms
Bryggerier för 19 000 m2. Platzers nya fastighet för Försäkrings
kassan i Norra Gårda tillförde 11 400 m2.
Bland större kontorsprojekt som väntas bli klara 2016 märks
SCA-huset i Mölndal, 25 000 m2 (NCC), Park 49 vid Gamla Ullevi,
8 500 m2 (Skanska) och Sillfabriken vid Klippan, 8 000 m2
(Eklandia).

Tillväxt i världsklass
Enligt Business Region Göteborg (BRG) är Göteborgsregionen
ett tillväxtområde i världsklass. Bedömningen grundas på flera
internationella jämförelser där regionen placeras högt när det
gäller konkurrenskraft och framtidspotential.
I regionen finns flera av landets mest framgångsrika och inno
vativa industriföretag, liksom betydande utbildning, forskning
och utveckling inom en rad områden.
Regionen är landets ledande logistiknav. Här finns Skandi
naviens största hamn och en internationell flygplats med starkt
växande trafik.

Ökad sysselsättning

1 000 000
Göteborgsregionens 13
kommuner har en befolkningsmängd på s
 ammanlagt
1 miljon invånare.

Folkmängden fortsätter att öka. Göteborgsregionen har nu cirka
1 miljon invånare, varav nära 550 000 bor i Göteborg. Även
sysselsättningen ökar. Mot slutet av 2015 var antalet sysselsatta
cirka 525 000, vilket innebär en ökning med 2,7 %.

Sysselsättningstrend

Konjunkturprognos
Källa: Konjunkturinstitutet december 2015

30

2015

2016

2017

2018

BNP till marknadspris

3,8

3,9

2,5

2,0

Sysselsättning

1,3

1,8

1,7

1,4

10

Arbetslöshet

7,4

6,8

6,5

6,5

0
-10

Inflation (KPI)
Reporänta (vid årets slut)
Offentligt finansiellt sparande

8

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015

-1,1

0,1

0,8

1,2

0,0

0,9

2,2

3,4

-0,35

-0,25

0,75

1,75

-1,1

-1,1

-0,9

-0,3

Källa: Manpower
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Direktavkastningskrav lokaler (%)
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ARENOR OCH IDROTTSLOKALER

Idrotten är en
mångsidig kraft för
Göteborgs utveckling
Higab äger flera av Göteborgs namnkunniga
arenor. Men vi har också flera andra anläggningar och lokaler för idrott av alla de slag. Från
den vassa elitsporten till den folkliga motionen.
– Idrotten är en mångsidig kraft för Göteborgs utveckling
och därmed en mycket viktig del i vår verksamhet, säger
Annika Janson, kundansvarig inom kultur och idrott.
Idrotten stärker på många sätt både individen och samhället.
Den rymmer allt från topprestationer och förstklassig underhållning till skolidrott och vardagsmotion.
– Arenornas betydelse för Göteborgs varumärke och attrakt
ionskraft går knappast att överskatta. Anläggningar och lokaler
för tävling och träning har också en stark lokal påverkan. Möj
ligheter att uppleva sport och träna och motionera tillsammans
är en nyckelfaktor för folkhälsa och social gemenskap.
Higabs arenor och lokaler för idrott är Angered Arena, Bravida
Arena, Exercishuset, Frölundaborg, Gamla Ullevi, Hagabadet,
Idrottshögskolan, Kvibergs Kaserner, Scandinavium, Ullevi,
Valhallabadet /Valhalla Sport och Valhalla Idrottsplats. På
följande sidor besöker vi några av dem.

Bravida Arena

10
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ARENOR OCH IDROTTSLOKALER
Bravida Arena

– Vi har inte förlorat
en enda match på
nya arenan!

BK Häckens klubbdirektör Dennis Andersson konstaterar
att 2015 för alltid är inskrivet i klubbens historia.
– Vi fyllde 75 år och fick samtidigt en ny hemmaplan på
Hisingen som fyller Svenska Fotbollförbundets allsvenska
krav. Första året på den nya arenan har vi inte förlorat en
enda match och publiksiffrorna har stigit kraftigt.

Scandinavium

Den nya arenan har genom ett sponsoravtal som Häcken tecknat
fått namnet Bravida Arena. Rambergsvallen som tidigare låg på
platsen var från 1935. Den hade spelat ut sin roll och klarade inte
Svenska Fotbollförbundets krav på en allsvensk spelplats.
Bravida Arena ger fotbollspubliken en bra kontakt med
spelet. Det finns inga löparbanor och det är bara nio rader med
sittplatser, så alla är nära planen.

– Arenan har plats för 6 500 åskådare, berättar Henrik Witt,
Higabs projektledare för bygget. Ytterligare stolsrader med
plats för upp till 800 personer kan tillföras om man utnyttjar
den platå som finns längst upp under taket. De 2 000 stå
platserna är fördelade på kortsidorna.
VIP-avdelningen på huvudläktaren har 500 platser i anslutning till en lounge och servering. Där finns också 50 platser för
media. Lättillgängliga åskådarplatser för funktionshindrade
finns mitt emot huvudläktaren.
Genom konstgräset håller planen en hög standard oavsett
väder. Fyra mil värmerör gör att den kan användas året runt.
– Vi påbörjade själva bygget 2014 och var klara enligt tidsplanen sommaren 2015. Också kostnaderna höll enligt vår plan.

Fantastiskt tillskott
Higab äger arenan och hyr ut den till Got Event, Göteborgs
Stads evenemangs- och arenabolag. Got Event driver arenan
och hyr ut till BK Häcken, andra föreningar och skolor.
– Det här är ett fantastiskt tillskott både för Hisingen och
Göteborg som helhet, säger Got Events VD Lotta Nibell. Vi har
inte bara fått en ny allsvensk arena med bra läge utan också en
högmodern och publikvänlig plats för breddidrott. Arenan kan
även användas till olika event och andra aktiviteter.
Både BK Häcken och Got Event har varit med under hela
processen från planering till färdigställande.
– Samarbetet med Higab har varit mycket värdefullt, säger
Lotta Nibell. Vi har haft en ömsesidig och öppen dialog, vilket
bidragit till att det blivit så lyckat.
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Lotta Nibell och Dennis Andersson

Bildades 1940
BK Häcken bildades 1940 av ett gäng tonårsgrabbar som ville
börja spela seriespel. Man fick en bra start och har sedan dess
noterat framgång efter framgång.
– Att vi idag är ett av topplagen förändrar inte vår ursprungliga kultur, säger Dennis Andersson. För oss är det viktigt att
behålla småklubbsmentaliteten. Att vara en bred klubb med en
stor ungdomsverksamhet. Det ska vara kul att spela och kul för
publiken. Vi spelar en positiv och passningsinriktad fotboll.
Dennis Andersson betonar vikten av en god stämning, vilket
gör att man gärna tar med sig familjen på matcherna.
– Vi gör exempelvis mycket för att också bortalagets publik
ska känna sig hemma. Bland annat döper vi kiosken vid deras
ståplatssektion efter någon av deras egna profiler och skyltar
upp den med deras färger under matchen.

Foto: Anna Sigvardsson

6 500 åskådare

ARENOR OCH IDROTTSLOKALER

Pjäshallen

Full fart på Parasporten i Pjäshallen
Där militären tidigare tränade hästar och förvarade kanoner finns nu en av landets
modernaste hallar för parasport.
I den före detta Pjäshallen på Kvibergs gamla regementsområde pågår en intensiv
verksamhet med rullstolsbasket, elhockey, goalball och andra sporter för den som har
någon funktionsnedsättning.

Pjäshallen är centrum för Parasport Göteborg, ett av de 22
distriktsförbunden inom Svenska Parasportförbundet.
– Pjäshallen byggdes om för vår verksamhet 2007 och har 
utvecklats genom ett nära samarbete mellan oss, idrotts- och
föreningsförvaltningen och Higab, berättar Parasport Göteborgs
ordförande Gunilla Bernhardsson.
Svenska Parasportförbundet har 500 medlemsföreningar med
sammanlagt omkring 37 000 medlemmar. Cirka 2 000 av dessa
är verksamma i någon av de 32 föreningar som ingår i Para
sport Göteborg.
För att få bästa förutsättningar för träning och tävling delas

utövarna inom parasport in i tre huvudgrupper efter typ av
funktionsnedsättning: Rörelsehinder, synnedsättning och
utvecklingsstörning.
– Vår värdegrund är allas rätt att idrotta utifrån sina egna
förutsättningar och behov, säger Gunilla Bernhardsson.
Pjäshallen har två idrottshallar som kan slås ihop till en. Dess
utom finns gym, konferensrum, kontorslokaler och ett Sporto
tek, där man kan hyra specialutrustning för parasport. Lokalerna
används förutom av parasportklubbar även av skolor och andra
föreningar. Här hålls också utbildningar, konferenser och mässor.

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015
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ARENOR OCH IDROTTSLOKALER

Shingo Ohgami och Thomas Svensson i Valhalla Sport

Nya lokaler för brottning och
karate i Valhalla Sport
Efter många år på Åvägen 17 i Gårda flyttade ÖIS Brottningsförening och Karateklubb
Samurai-Dojo i våras till Valhalla Sport.
Klubbarna delar entré, men har egna specialutformade träningshallar, omklädningsrum,
kök och kontorsrum.

Både de gamla och de nya lokalerna ägs och förvaltas av Higab.
– Efter en inledande tveksamhet ser vi nu att de nya lokalerna
innebär fördelar för oss, säger ÖIS Brottningsförenings ordför
ande Thomas Svensson. Vi har bland annat blivit mer synliga utåt
och lättare att hitta. Vi har flera fönster mot stråket mellan Scand
inavium och Valhallabadet där vi exponerar vårt klubbnamn.
Örgryte IS bildades 1887. Det är en av Sveriges äldsta idrottsföreningar och troligen den allra äldsta inom brottning. Idag är
brottningen organiserad i en egen klubb – Örgryte Brottnings
förening. Klubben har haft många segerrika medlemmar med
Mikael Ljungberg som största namn. Under sin karriär tog han
ett OS-guld, två VM-guld, två EM-guld och mängder av andra
medaljer.

14
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Samurai-Dojo tillhör de första karateklubbarna i Sverige.
Grundaren och chefsinstruktören Shingo Ohgami kom från
Japan till Göteborg som gästforskare på Chalmers 1969.
Klubben tränade sedan på flera platser innan man flyttade in
i lokalen på Åvägen i Gårda.
– Det var ett stort uppbrott för oss att lämna den efter så lång
tid, men nu trivs vi bra i Valhalla Sport, säger Shingo Ohgami. Vi
har en funktionell lokal med centralt läge och Higab tog väl vara
på våra önskemål vid ombyggnaden.

ARENOR OCH IDROTTSLOKALER

Sveriges bästa lag
spelar på Sveriges mest
utnyttjade arena

På Valhalla Idrottsplats spelas landets bästa damfotboll. Här
drabbar Kopparbergs Göteborg FC samman med de andra
lagen i allsvenskan.
– Arenan har ett toppläge i centrala Göteborg och det är en
viktig tillgång när vi ska öka publiksiffrorna, säger klubbens
affärsutvecklare Peter Schramm.

”Publiken uppskattar
den vänliga stämningen,
vilket bland annat gör att
många familjer kommer
till våra matcher.”

Laget har varit med om en händelserik framgångsresa. Klubben
grundades 1970 och hette från början Landvetter IF. Hemma
plan var Landvetter IP. I samband med att klubben flyttade till
Göteborg 2004 fick den sitt nuvarande namn.
Första åren i Göteborg spelade man på Slottsskogsvallen. På
Valhalla IP fick man en mer central och välutrustad spelplats.
Arenan är anlagd 1963 och graderades för några år sedan upp
för att fylla kraven för Damallsvenskan och Superettan. Tack
vare det uppvärmda konstgräset kan planen användas året
runt och Valhalla IP är den idrottsplats som utnyttjas flest
timmar i Sverige.
– Vi känner en rejäl medvind nu, säger Peter Schramm. Vi
har ett starkt lag med många förstklassiga spelare. Och allt fler
upptäcker vilken spännande och finessrik fotboll som elit
damerna bjuder på. Publiken uppskattar också den vänliga
stämningen, vilket bland annat gör att många familjer kommer
till våra matcher.
– Vi har också ett växande samarbete med sponsorer och
andra och vi engagerar oss i aktuella sociala frågor. I vårt integrationsprojekt ”Shake Hands” använder vi fotbollens enande
kraft för att skapa sammanhang, nya vänner och gemenskap
för nyanlända och asylsökande.
Valhalla IP är för närvarande också hemmaplan för herr
fotbollslaget Qviding FIF, som spelar i Division 1. Den används
även av andra föreningar och skolor.

PETER SCHRAMM

Valhalla Idrottsplats

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015
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Hotel Eggers

16

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Utveckling av lokaler och service
utifrån våra kunders behov

Effektiva och anpassade lokaler med god fastighetsservice är
en viktig resurs för varje verksamhet. Genom en nära samverkan
anpassar vi våra lokaler och tjänsterna kring dessa utifrån
våra kunders behov.

Hotel Eggers
Under 2015 har vi genomfört en förstudie om en tillbyggnad
samt ombyggnad och modernisering av den befintliga bygg
naden. Den nya hotelloperatören vill utöka rumskapaciteten
och därmed skapa förutsättningar för bättre lönsamhet.
Tillbyggnaden planeras på den tomtbit vid hotellet som vetter
mot Nordstan. Där finns redan en byggrätt enligt detaljplanen.
Genom ombyggnad av vinden med bland annat en höjning av
taket kan dessutom ännu fler rum tillskapas. Eggers har för
närvarande 69 rum. Totalt beräknas till- och ombyggnaden ge
ytterligare cirka 36 rum. Förstudien omfattar även en möjlig
ombyggnad av innergården.
Under året har också samtliga fönster på hotellet bytts ut
mot nya. Dessa har tillverkats på ett hantverksmässigt sätt
och är kopior av de ursprungliga.

Gathenhielmska Reservatet
Kulturreservatet i Majorna innehåller byggnader från 1700- och
1800-talen. Ett omfattande underhållsarbete har pågått de
senaste åren och håller nu på att slutföras. Under 2015 har vi
rustat upp husfasaderna. Tillsammans med park- och natur
förvaltningen i Göteborgs Stad ser vi också över den yttre miljön
i parkområdet. Det innebär bland annat röjning av buskar och
träd och bättre belysning. Planering av arbetena har gjorts
under 2015 och de kommer att bli klara under 2016.

Hagabadet
Den föråldrade och delvis utslitna vattenreningsanläggningen
i Hagabadet har ersatts med modern vattenreningsutrustning.
Alla rör under bassängerna har bytts ut liksom samtliga filter.
All teknik är ny. Badet uppfyller därmed kraven på modern
vattenreningskvalitet. Det omfattande arbetet har berört
samtliga bassänger.
Under året har också en restaurering av det kulturhistoriskt
värdefulla ytskiktet i Hagabadet påbörjats. I samband med det
har vi bland annat fått fram den ursprungliga ornamentmålningen från 1876, vilken nu varsamt återställs av konservatorer.

Ullevi
Vi har under 2015 genomfört ett omfattande planerat underhåll av Ullevi. På grund av extra underhållsbehov hos den snart
60-åriga arenan har vi fått ett särskilt tillskott av pengar från
Göteborgs Stad för perioden 2013 – 2017. Det vi utfört under
2015 är bland annat en etapp av ett pågående takbyte, markarbeten och målning.

Kronhuskvarteret
Tre nya butiker har tillkommit i Kronhuskvarteret, vilka bidrar
till att göra området ännu mer levande och attraktivt för besök
arna. Det är tidigare kontorslokaler som gjorts om till butiker
och hantverkslokaler.

Göteborgs konstmuseum
Fasaderna på museet har renoverats under året. Fogar har
bytts ut, liksom betongkonsollerna vid takfoten. I samband
med fasadarbetena har plåtarbeten utförts och särskilt utsatta fönster renoverats.

Åvägen 17
På Åvägen 17 J i Gårda har vi hösten 2015 börjat bygga om
och anpassa lokaler med en yta på sammanlagt 1 400 m2 för
Göteborgs Stads Parkerings AB. Ombyggnationen beräknas
vara klar under våren 2016.
Parkeringsbolaget samordnar all kommunal parkering,
bygger parkeringsanläggningar och utvecklar hållbara park
eringslösningar och andra mobilitetstjänster.

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015
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Utveckling av framtidens Göteborg
Higab är ett av Göteborgs Stads strategiska verktyg. Med våra nuvarande och framtida
projekt bidrar vi inom en rad områden till stadens utveckling.

Projekt i tidiga skeden

Pågående projekt

Göteborgs konstmuseum

Högvakten

För att få mer yta och skapa bättre funktion för museets verksamhet planeras en större om- och tillbyggnad. Under 2015 har
vi genomfört en förstudie, där vi sett över samtliga ytor när det
gäller logistik, arbetsmiljö, flexibilitet, klimat, säkerhet och tillgänglighet. Byggnaden vid Götaplatsen färdigställdes 1923 och
två år senare invigdes museet. Idag finns utöver Göteborgs konst
museum också Hasselblad Center samt två restauranger i huset.

Under 2015 inleddes det omfattande grundförstärkningsprojektet
i kvarteret Högvakten med provborrningar samt en arkeologisk
förundersökning utförd av Göteborgs stadsmuseum. Bygg
naderna i kvarteret är Börshuset, Stadshuset, Wenngrenska Huset
och Strömska Huset, varav de tre förstnämnda är byggnadsminnen. Samtliga har betydande sättningar.
Vid den arkeologiska undersökningen har man hittat rester från
tidiga byggnader på platsen, bland annat bjälkar och golv från
1600-talets första hälft. På grund av fynden har undersökningen
utökats och starten för grundförstärkningsåtgärderna fördröjts.

Samlokalisering Kretslopp och vatten
Kretslopp och vatten är Göteborgs Stads förvaltning för vatten
försörjning och avloppshantering. Förvaltningens verksamhet
är idag utspridd på åtta olika platser i staden. En projektering
för samlokalisering till Alelyckan pågår. Den nya anläggningen
beräknas stå klar våren 2018.

Stora Tullhuset
Under året har vi gjort en förstudie avseende Stora Tullhuset
för att utreda möjligheterna att skapa bättre entréförhållanden
för Casino Cosmopols verksamhet samt förbättra logistiken
och upplevelsen ur ett besökarperspektiv. Studierna väger
också in de stadsbyggnadsmässiga förändringar som sker
i Stora Tullhusets närhet.

Higabs största kunder (m2)
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En förstudie om upprustning och utveckling av Feskekôrka har
bedrivits under året. I arbetet ingår också att se på utvecklingen
av byggnadens möjligheter i samspel med dess kringliggande
miljö. Feskekôrka invigdes 1874. Den tillkom för att handeln
med fisk och skaldjur som då bedrevs utomhus skulle bli mer
hygienisk. Handeln i byggnaden har pågått för fullt sedan dess
och den är sedan länge Sveriges mest kända fiskhall.

Kundfördelning (%)

Göteborgs universitet

84 294

Got Event AB

75 123

Göteborgs Stad kulturförvaltningen

47 767

Folktandvården Västra Götaland

32 000

Göteborgs Spårvägar AB

31 189

Göteborgs Stad idrott och förening

19 269

Räddningstjänsten Storgöteborg

15 573

Göteborgs Stadsteater AB

15 166
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Feskekôrka

nämnder,
• Kommunala
bolag och förvaltningar
• Staten
Västra Götalands• regionen
• Övriga kunder

38,5
16,3
9,2
36,0
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Stora Tullhuset

Billdals Gård

Ny fotbollsarena
Den nya arenan på platsen för gamla Rambergsvallen färdigställdes enligt tidsplanen och kostnaden höll sig inom budget.
Invigningen skedde i somras och verksamheten med allsvensk
fotboll, breddfotboll, skolidrott och andra aktiviteter har varit i
full gång sedan dess. Den nya arenan är, liksom den gamla, BK
Häckens hemmaplan och bär namnet Bravida Arena. Läs mer
om den nya arenan på sidorna 10 – 12.

Billdals Gård
Under året har stomme, fasad och fönster på huvudbyggnaden
på Billdals Gård rustats upp. Huset byggdes på 1860-talet som
sommarbostad. Byggnaden är mycket välbevarad med både
ursprungliga ytskikt och fast inredning. Sedan slutet av 1990talet har huset stått tomt.
En förstudie för ny verksamhet, ombyggnation och interiör
restaurering på Billdals Gård har också genomförts.

Bravida Arena

Uthyrningsbar area (m2)

Totalt uthyrd lokalarea (%)

• Utbildning
• Kultur
• Kontor
• Idrott
• Hantverk och industri
• Omsorg
• Livsmedel
• Hotell och restaurang
• Lager
• Detaljhandel
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Vakansgrad (%)

2014

2015

568 753

558 019

37 170

45 608

19
18

Totalt uthyrd area

12
9

Outhyrd area

8
5
4
2
2

Uthyrningsbar area

605 923

603 627

(100)
15
10
5
0

5,9

6,3

7,4

2011

2012

2013

6,1

2014

7,6

2015

* 4,8 % av ovanstående är yta som p g a pågående
projekt inte var uthyrningsbar (2015).
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–H
 igabs kulturmiljöer tillgång
för besöksnäringen

I det pågående arbetet att lyfta fram och tillgängliggöra våra
kulturbyggnader för göteborgarna och stadens besökare, har
en ny tjänst som projektledare för kulturmiljöer inrättats.
– Higab är en viktig aktör i utvecklingen av destinationen
Göteborg, säger Cina Gasparini, som tillträdde tjänsten under
året. I vårt bestånd finns inte mindre än 26 byggnadsminnen
plus flera andra kulturbyggnader.

Cinas uppdrag är att driva och ansvara för arbetet att utveckla
och levandegöra kulturmiljöer i samverkan med lokala och
regionala aktörer.
– Ser man till hela miljön kring kulturbyggnaderna och tar
med grannfastigheter och omgivningarna i övrigt får man en
helhet som ofta gör upplevelsen av dem ännu mer givande. Man
öppnar också för en konstruktiv samverkan med andra aktörer.

Breda samarbeten
– Med breda samarbeten kan det skapas olika event, tjänster
och produkter kopplade till miljöerna, säger hon. För ett par år
sedan gjorde Higab en studie tillsammans med Göteborg & Co,
där vi undersökte utvecklingsmöjligheterna. Ett bra exempel
från den är Feskekôrka, som skulle kunna bli ett stimulerande
nav i en typiskt göteborgsk miljö, med anslutande aktiviteter
på Rosenlundskanalen, i hamnen och på havet.
– Feskekôrka och verksamheten där har en personlig karaktär,
laddad med historia och starkt knuten till Göteborg och Västkusten. När man ser på en byggnad på det här sättet och börjar
arbeta med dess möjligheter föds lätt nya idéer och aktiviteter.
Man får igång en kreativ energi som också kan sprida sig och
inspirera andra att haka på.

Sockerbruket och Kronhuskvarteret
De miljöer som närmast är aktuella är Sockerbruket och Kron
huskvarteret. Det gamla sockerbruket och porterbryggeriet
från 1850 bjuder på intressant industrihistoria med självklara
kopplingar till handel och sjöfart. I området vid Klippan finns
det bostads- och magasinsbyggnader från Ostindiska Kom
paniets dagar och nere i marken gömmer sig rester av gamla
fartyg. Här finns också ruinerna av Älvsborgs slott.
– Sockerbruket sjuder av liv idag. Här finns en rad verksamheter inom konst, hantverk och småindustri. Olika samarbeten
pågår redan och dessa fortsätter vi att stödja samtidigt som vi
vill samla de olika aktörerna till en gemensam vision för den
fortsatta utvecklingen.

En tydlig miljö
Kronhuset och Kronhusbodarna är grupperade i en tydlig miljö
mitt i Göteborgs historiska hjärta. En minut från Nordstans
moderna köpcentrum kliver man rakt in i 1600- och 1700-talen.
– I Kronhuskvarteret utvecklar vi i bred samverkan handel,
hantverk och andra aktiviteter och har under året skapat fler
lokaler för butiker och hantverkare.
En vision som Cina gärna siktar mot är att aktivera det gamla
emigrantstråket från Centralstation till Stora Tullhuset i hamnen.
– Här finns en stor potential för upplevelser, kunskap, hantverk, mat och handel. Det handlar om ett stycke historia som
berör hela Sverige och som man kan se paralleller till idag. Från
mitten av 1800-talet till 1930-talet lämnade över en miljon
svenskar landet.

Destinationsutveckling
Cina drivs av ett starkt kulturintresse och är inriktad på destin
ationsutveckling. Hon kommer närmast från en tjänst som VD för
Bagahus AB, Kungälv kommuns driftbolag för Bohus fästning.
– Det är fantastiskt spännande att nu få medverka i Higabs
arbete med att levandegöra våra kulturhistoriska miljöer och
göra dem mer öppna och tillgängliga. Att få ta nästa steg med
Higabs ambitioner och mål och de möjligheter som undersöktes i kulturmiljöstudien.

Kronhusbodarna
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Cina Gasparini vill lyfta kulturmiljön Sockerbruket
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MEDARBETARE

Nya tjänster breddar och
ökar kompetensen

För att svara upp mot vår ökande uppdragsmängd och de nya
utmaningar vi möter, har vi utvecklat vår kompetens och ökat
vår kapacitet med nya tjänster och medarbetare.
Helt nya tjänster under 2015 är en verksamhetsutvecklare, en
förvaltningsassistent och en projektledare inom kulturmiljöer.
Vi har dessutom ökat vår kapacitet genom att inrätta ytterligare
fyra projektledartjänster och en kundansvarigtjänst.

75 medarbetare
Under året anställde vi sammanlagt tretton nya medarbetare,
varav nio män och fyra kvinnor. Nio slutade sina anställningar.
Den totala personalstyrkan är nu 75 personer.

Förhållningssätt och mål
Vi arbetar enligt Göteborgs Stads fyra förhållningssätt till hur
vi bäst ska verka för göteborgarna:
• Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
• Vi bryr oss
• Vi arbetar tillsammans
• Vi tänker nytt
Varje medarbetare har personligt anpassade mål, vilka utgår
från Higabs mål. Medarbetarmålen följs upp två gånger per år.

Dessa dialogträffar innehåller exempelvis nyheter och informat
ion om fastigheter, projekt och uppdrag. Kännedom om våra
olika byggnader är ett återkommande tema, där studiebesök
finns på programmet.

Utbildning
Vi har genomfört flera individuella utbildningar och gemensamma kurser för olika yrkesgrupper under året. Dessutom har
planering för en utbildning i affärsmannaskap påbörjats.

Fokus på elbilar
I enlighet med Göteborgs Stads målsättning förflyttar vi oss
i första hand genom att gå, cykla eller åka kollektivt. När bil
krävs används fordon ur Higabs pool med miljöbilar, där el
bilarna dominerar. Våra servicebilar drivs nu enbart med el.

Fler aktiviteter på Kulturkalaset
Vi fortsätter att ta vara på de möjligheter som Kulturkalaset
ger oss att förbättra kännedomen om Higab. 2015 ökade vi
vårt engagemang ytterligare och fler medarbetare deltog
under kalasdagarna. Vi hade också fler aktiviteter än tidigare
år. Nytt för i år var stadsvandring från Lagerhuset till Stora
Saluhallen och visning av Wernerska Villan och de arkeologiska
utgrävningarna i Stadshuset.

Gemenskap och kunskap
Med månatliga frukostmöten där alla medarbetare möts vill vi
öka kunskapen, engagemanget och gemenskapen i bolaget.

Yrkeskategorier

Åldersfördelning
2012

22

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Projektledare

10

10

13

17

20 – 29 år

0

2

2

2

Administration / stöd

15

15

16

16

30 – 39 år

9

5

8

10

Kundansvariga

8

9

10

12

40 – 49 år

30

35

37

37

Företagsledning / chefer

7

12

12

11

50 – 59 år

12

14

17

20

Fastighetstekniker / skötare

19

19

20

19

60 – 69 år

8

9

7

6

Summa

59

65

71

75
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Framstegsstipendier
Higabs framstegsstipendier till hantverkselever som uppvisat
goda resultat och är goda föredömen delades 2015 ut till två
elever på Bräckegymnasiet och två på Burgårdsgymnasiet.

Gesällstipendier
Sju nyblivna hantverkare fick 2015 motta stipendier av Higab
för erövrade kunskaper och gjorda framsteg inom hantverks
yrken i samband med Företagarna Göteborgs utdelning av
gesäll- och mästarbrev. Stipendierna gick till hantverkare inom
bagar- / konditoryrket, frisöryrket, herrskräddaryrket, modist
yrket och målaryrket.

2 500
Foto: Anna Sigvardsson

Under Kulturkalaset erbjöd vi
2 500 biljetter till Higabs husvisningar, stadsvandringar
och föredrag.

Maritha Enström tillträdde under året tjänsten
som verksamhetsutvecklare

Antal anställda

•

•

Kvinnor
Män
Medelantal anställda

80

Genomsnittsålder

•

•

Kvinnor
Män
Samtliga anställda

55

Antal årsarbetare
80
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70

60

45

60

40

50

35

40

30

30

25

20

50
40
30
20
10
0
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Partihallarna

Dicksonska Palatset
Esperantoplatsen
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HÅLLBARHET

Hållbarhetsarbete med utgångspunkt
i Göteborgs Stads prioriterade mål
Higab började att redovisa hållbarhetsarbetet i en separat hållbarhetsredovisning 2014.
Vi använder oss av den internationella standarden GRI-G4. För att öka trovärdigheten
ytterligare har redovisningen för 2015 även tredjepartsgranskats av våra revisorer.

Utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete är de prioriterade
målen i stadens budget. Utifrån vårt uppdrag har vi sedan formul
erat sex prioriterade hållbarhetsområden anpassade efter vår typ
av verksamhet. Dessa är energianvändning, avfallshantering,
miljöanpassad byggprocess, resor och transporter, mötesplatser
för mångfald samt socialt ansvarstagande i inköpsprocessen.

Energianvändning
Under året har vi tagit fram en ny anvisning för energieffektivisering. Till anvisningen hör en strategihandlingsplan
som revideras årligen inför kommande år.

Avfallshantering
Det viktigaste vi som fastighetsägare kan göra när det gäller
resurshushållning är att se till att våra hyresgäster har möjlighet att hantera avfall på ett kretsloppsanpassat sätt. Detta gör
vi genom att tillhandahålla miljöstationer med möjlighet till
sortering i de fraktioner som krävs för olika verksamheter.
Under 2015 har vi särskilt arbetat med Partihandelsområdet
och dess avfallshantering. Ett gemensamt projekt med de
andra fastighetsägarna i området har startats med syfte att
skapa ett hållbart Partihallarna.

Mötesplatser för mångfald
Inom vårt uppdrag kan vi bidra till att bryta segregationen
genom att skapa förutsättningar för mötesplatser som är tillgängliga, trygga, välkomnande och öppna för alla. Platser där
människor från olika kulturer och religioner kan mötas. Genom
detta tror vi att vi kan bidra till att skapa en dialog som leder till
att gemenskap och kunskap ökar.

Socialt ansvarstagande i inköpsprocessen
Arbetslöshet är en betydande orsak till segregation, utanförskap och sociala och ekonomiska problem. Samtidigt utgör
de arbetslösa en stor potential av kompetens, erfarenhet
och arbetslust.
Med socialt ansvarstagande i inköpsprocessen kan vi bidra
till att skapa sysselsättningsmöjligheter för dem som av olika
skäl befinner sig långt från arbetsmarknaden. Detta gör vi
genom att ställa krav på entreprenörer och leverantörer att
engagera personer som tillhör dessa grupper.
Läs mer om Higabs arbete med hållbarhetsfrågor
i Hållbarhetsredovisning 2015, som finns att ladda
ner på higab.se.

Miljöanpassad byggprocess
Att driva arbete med en miljöanpassad byggprocess påverkar
flera av stadens prioriterade mål. Genom att ställa krav på bland
annat energibehov, materialval och fuktsäkerhetsarbete, kan vi
bygga hus som påverkar miljön minimalt under hela deras livstid.

Resor och transporter
Higab följer Göteborgs Stads riktlinjer för resande i tjänsten
fullt ut.
Styr & Ställ-cyklar finns i nära anslutning till arbetsplatsen.
Våra servicebilar drivs med el och vi har även en bilpool med
el- och gasbilar. Längre tjänsteresor görs med tåg.
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Lokalklustret
Göteborgs Stads bolag ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB. Inom koncernen är bolagen
indelade i sju underkoncerner eller kluster efter olika politikområden. Higab AB är moderbolag inom
Lokalklustret med dotterbolagen Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB
och Älvstranden Utveckling AB.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

GÖTEBORGS STADSHUS AB

NÄRINGSLIV

TURISM &
EVENEMANG

BOSTÄDER

ENERGI

HAMN

LOKALER

KOLLEKTIVTRAFIK

Uppdrag
De fyra bolagen i Lokalklustret har många gemensamma berör
ingspunkter men arbetar utifrån olika uppdrag. Higab äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter inom näringsliv, utbildning,
kultur och idrott. Ägardirektivet betonar framför allt uppgiften
att vårda och utveckla stadens kulturfastigheter.
GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik,
kontor och kommunal verksamhet. Här ligger tonvikten på
stadens torg då uppdraget är att skapa lokala och levande
handels- och mötesplatser i Göteborg.
Parkeringsbolaget bidrar till stadens utveckling och förändrade resvanor genom att erbjuda och driva utvecklingen av
parkerings- och mobilitetslösningar. Bolaget bedriver parker
ingsverksamhet, som skötsel och övervakning, på egna ytor
samt på andra fastighetsägares parkeringsområden.
Älvstranden Utveckling har i uppdrag att förverkliga Vision
Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads planerande förvaltningar och näringslivet utvecklar bolaget en inkluderande,
grön och dynamisk innerstad runt älven.
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Nyckeltal för Lokalklustret
		2015
Lokalyta, m2		1 445 033
Parkeringsplatser, antal*		42 427
Uthyrningsgrad, %		91,3
Marknadsvärde, alt bokfört värde, mnkr		

18 492, 9 297

Hyresintäkter, mnkr		1 075
Fastighetsinvesteringar, mnkr		

434

Årets resultat, mnkr		310
* Parkeringsbolaget, egna och förvaltade parkeringsplatser.

LOKALKLUSTRET

Röhsska Museet
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Higabs 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 lyhört för de värden som präglar göteborgssamhället.
Higab äger och förvaltar fastigheter med en uthyrningsbar yta
om totalt 603 627 m2 (605 923 m2). Fastighetsbeståndet 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. Styrelsen
och verkställande direktören bedömer att verksamheten är i linje
med kommunens ändamål med sitt ägande av bolaget och att
bolaget har följt de principer som framgår i bolagsordningen.
Vidare arbetar Higab utifrån en målbild som syftar till att infria
mål inom fyra övergripande områden för år 2015. Målen ligger
inom områdena Kund, Medarbetare, Fastighet och Ekonomi. Mål
uppfyllelse ska nås genom ständig förbättring av verksamheten.

Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Nettoomsättning

2015

2014

2013

2012

700 691

713 016

680 500

638 652

Rörelsemarginal %

23

negativ

37

32

Balansomslutning

6 354 624

6 268 380

4 953 736

4 393 173

Soliditet %

21

19

14

13

Antal anställda

75

71

65

50

Definitioner: se not 31

Ägarförhållanden och koncernstruktur
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB
(organisationsnummer 556537-0888) med säte i Göteborg och som
ägs av Göteborgs Stad. Inom Stadshuskoncernen är bolagen in
delade i sju underkoncerner / kluster efter olika politikområden.
Higab AB är moderbolag inom Higabkoncernen, även kallad
Lokalklustret, med fem helägda dotterbolag. Dessa är Förvaltnings
AB GöteborgsLokaler, Göteborgs Stads Parkerings AB, Idrottsoch Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB, Fastighets AB
Rantorget samt Älvstranden Utveckling AB med dotterbolag.

Väsentliga händelser
Vid årsstämman i mars fick bolaget till stor del en ny styrelse.
Årsstämman hölls för första gången gemensamt för hela Lokal
klustret och för första gången har också ägardialoger inom
klustret genomförts.
I samband med bildandet av Lokalklustret fick Higab ett antal
uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Rapporten kring uppdraget avseende renodling av
fastighetsbestånden inom klustret är planerad att tas upp i kommun
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styrelsen under första kvartalet 2016. Uppdraget kring att hitta en
långsiktig hyressättning, som återremitterades från Stadshus för
att även innefatta dotterbolagen inom lokalklustret, kommer att
levereras för beslut i kommunstyrelsen under våren 2016. På
Stadshus styrelsemöte den 14 december 2015 återrapporterade
Higab Parkeringsbolagets uppdrag gällande framtagande av en
långsiktig plan för parkeringsverksamheten. Higab inväntar nytt
ägardirektiv från Göteborgs Stadshus AB innan översyn av dotterbolagens ägardirektiv sker.
I början av mars driftsatte Higab, som första bolag inom staden,
stadens inköpssystem och fakturahanteringssystem, Winst 2.0.
Målsättningen är att få en mer effektiv och kvalitetssäkrad inköpsprocess. En effekt bolaget märkt av är en förbättring av följsamheten gentemot stadens ramavtal.
I juni var Bravida Arena färdigställd. Arenan förhyrs av Got Event
AB och är BK Häckens hemmaplan. Arenan kommer att användas
under Gothia Cup-spel och nyttjas av breddfotbollen via föreningar
och skolor.
Två större byggprojekt har pågått under året. I projekt Högvakten
erhölls i slutet av 2015 tillstånd att arbeta i fornminnesskyddad
mark. För projekt Samlokalisering kretslopp och vatten är förfråg
ningsunderlag utskickat och anbuden ska vara lämnade i början
på februari. Projektet omfattar projektering och uppförande av
kontor, lager, verkstad och garage vid Alelyckans vattenverk. Den
totala ytan för byggnaderna kommer att bli cirka 15 000 m2 och
utöver detta tillkommer utelager och parkeringsplatser. Mark
överföringar håller också på att genomföras och avser i ett första
skede mark från kretslopp och vatten till fastighetskontoret vilket
beslutats i kommunstyrelsen.
På Billdals Gård påbörjades exteriör upprustning under året.
Fastigheten Skeppsbron 4 förvärvades från Älvstranden Utveckling
AB enligt uppdrag från Göteborgs Stad. Större förstudier under
året har varit Kulturhus i Bergsjön och Göteborgs konstmuseum.
Byggnaden på Sankt Sigfridsgatan 85 har rivits inför kommande
markförsäljning till fastighetskontoret.

Fastigheternas värde
Higabs fastighetsbestånd internvärderas årligen och i år har även
externvärdering skett. 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 direktavkastningskrav per fastighet.
Utgångspunkterna i värderingen har varit:

• Förväntade hyresintäkter och driftskostnader för de
kommande åren.
• I driftskostnaderna ingår eventuella tomträttsavgälder
samt interna administrationskostnader med 40 kr / m².
• Underhållskostnaderna som legat till grund för beräkningen
har schabloniserats till:
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– 110 kr / m² där ansvaret och kostnaden för såväl yttre som
inre underhåll åvilar Higab.
– 70 kr / m² där enbart ansvaret för det yttre underhållet ligger
på Higab.
• A
 vkastningskravet som använts vid beräkning av fastighetsvärde
har differentierats beroende på fastighetens läge och kategori.
Dessa avkastningskrav varierar mellan 4,75 % och 10,25 %.
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.
Av tidigare avsättning avseende nedskrivningsbehov inom projekt om 229,6 mnkr har 3,0 mnkr nyttjats i projektet och 1,6 mnkr
reverserats under året.
Tidigare gjorda nedskrivningar prövas vid varje bokslutstillfälle. Om det visar sig att en fastighet som varit föremål för nedskrivning 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
konstateras att inga reverseringsbehov föreligger.

Miljöredovisning
Inom Higab pågår löpande arbete med att minimera vår inverkan
på miljön. Under året har arbetet med hållbarhetsplanen fortsatt,
vilket redovisas separat i en hållbarhetsrapport framtagen enligt
GRI4 standard.
Vid förvärvet av Fastighets AB Rantorget reglerades miljö
åtaganden avseende eventuella markföroreningar som kan finnas
i bolaget. Enligt avtalet står säljaren för de kostnader som kan
komma att uppstå vid en framtida sanering.			
						

Personal						
I bolaget finns en av styrelsen fastslagen likabehandlingsplan,
vilken revideras årligen. Alla anställda ska under året ha ett utveck
lingssamtal med närmsta chef samt ett uppföljningsmöte avseende
satta mål i utvecklingssamtalet.
Sjukfrånvaron har för året minskat och uppgår till 3,0 % (4,7 %).
Orsaken är att antalet längre sjukskrivningar har minskat. Bolaget
arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. Bland annat erbjuds
alla anställda aktivitetsstöd för regelbunden motion.			
						

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer			
Higabs vakanta ytor är fortfarande relativt små i förhållande
till marknaden, cirka 8 % (6 %). De flesta vakanta ytorna finns på
Biotech Center, Kvibergsområdet och i kvarteret Högvakten. Av
de uthyrda ytorna hyrs cirka 64 % (64 %) ut till offentliga kunder,
resterande avser privata kunder. Higabs hyreskontrakt har en fördelning avseende löptid där 21 % (34 %) förfaller inom ett år, 75 %
(64 %) inom två till fem år och 4 % (2 %) om fem år eller mer.
Eventuella kostnadsökningar avseende drift som belastar
bolaget förs i huvudsak över till kund. Hur detta sker beror på
vilken avtalskonstruktion som finns.
Bolaget utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella
risker, som effekterna av förändringar på priser och räntesatser på
Naturhistoriska Museet
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ränte- och kapitalmarknaden, vilket beskrivs under Finansiell
riskhantering.
Bolaget har även mandat att göra transaktioner med derivatinstrument, såsom ränteswappar och räntetak, vilka använts
under året.

Per den 31 december uppgår den genomsnittliga räntebindningstiden för de lån som ska övergå i finansiell samordning enligt ovan
till 1,42 år (1,76 år) samt den genomsnittliga räntenivån till 2,11 %
(2,30 %).

Ränterisk förvärv av aktier i dotterbolag

Finansiell riskhantering					
Bolagets inriktning är att den genomsnittliga räntebindningstiden
Bolaget 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 finansiell
anvisning, vilken eftersträvar att minimera ogynnsamma effekter
på bolagets finansiella resultat. Styrelsen har också fastslagit en
anvisning för kredithantering 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 den finansiella anvisningen. I anvisningen
framgår principer för såväl 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 den
finansiella anvisningen.

Valutarisker
Enligt fastslagen finansiell anvisning får bolaget ej ta några
valutarisker.
Ränterisk
Inom Göteborgs Stad har man tagit beslut i kommunstyrelse respektive kommunfullmäktige om finansiell samordning, handling
2013 nr 213. Detta beslut innebär att man inom staden överför
ansvaret för all upplåning och ränteriskhantering till stadens övergripande finansfunktion. Inom finansfunktionen kommer bolaget
att ha ett konto som ersätter nuvarande lånereverser, och som
räntebelastas med en årlig fast ränta. Detta gör att bolaget självt
enbart kan påverka kommande räntekostnader genom förändring
av sin lånevolym. I och med att bolaget idag har avtal kring ränterisker i form av befintliga ränteswappar, räntetak/-golv etc kommer
förändringen träda i kraft i den takt som är möjlig utifrån de finansiella förutsättningarna. Den nya ordningen innebär därför att
bolaget under en övergångsperiod kommer att ha kvar befintliga
ränteswappar tills dessa löper ut.
Den delen av låneportföljen som finansierat förvärv av aktier
i dotterbolag är för närvarande undantagen från finansiell sam
ordning enligt ovan.
Ränterisk fastighetsrelaterade tillgångar
I Higabs verksamhet är det två huvudsakliga poster som påverkar
det finansiella nettot; ränta på likvida medel och ränta på låneskulder. Förutom detta påverkas det finansiella nettot av att några
hyresavtal är av karaktären självkostnadsavtal där kunden betalar
faktisk låneränta på ett belopp motsvarande fastighetens bokförda
värde. Detta gör att kunden indirekt står för såväl betalning som
risk på de medel som tagits i anspråk för att uppföra fastigheten.
Ränterisken för denna finansiella nettolåneskuld hanteras av
stadens övergripande finansfunktion.
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på den delen av låneportföljen som finansierat förvärv av aktier i
dotterbolag, enligt nedan, långsiktigt ska matchas mot den genomsnittliga löptiden på dessa bolags genomsnittliga intäktsflöden.
I den finansiella instruktionen framgår att i år räknat ska riktvärdet
vara 2,55 år för den genomsnittliga räntebindningstiden. En
avvikelse från denna får dock göras på ± 1 år.
För dessa förvärvslån uppgår den genomsnittliga räntebindningstiden till 1,62 år (2,62 år) och den genomsnittliga räntenivån
till 0,81 % (0,81 %).

Derivatinstrument
Derivatinstrument nyttjas i syfte att erhålla önskad ränterisk
i låneportföljen.
Ränteswappar
De nominella beloppen på bolagets ränteswappar per 31
december uppgick till 2 350 mnkr (2 600 mnkr).
Kreditrisker
Bolaget 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 utgångspunkt,
vilket innebär att bibehålla likvida medel och tillgänglig finansiering
genom tillräckliga kreditmöjligheter samt möjligheten att stänga
marknadspositioner. På grund av den föränderliga beskaffenheten
i den underliggande rörelsen strävar finansavdelningen mot att
bibehålla flexibiliteten i finansieringen genom att upprätta avtal
om lyftningsbara krediter.
På balansdagen fanns en beviljad checkkredit på 50 mnkr, varav
0 mnkr (0 mnkr) utnyttjats av bolaget.

Förväntad framtida utveckling				
Bolagets förväntningar på 2016 är att bibehålla den höga uthyrningsgraden samt ytterligare förstärka den i de fastigheter som är
under ombyggnad och upprustning. Resultatet för kommande år
bedöms hamna i linje med 2015 års nivå.		

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat, utöver den ordinarie verksamheten, efter räkenskapsårets utgång.
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Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsens yttrande:

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 1 234 728 tkr, 
disponeras enligt följande:
1 234 728

Balanseras i ny räkning, tkr

Koncernbidrag har lämnats till Göteborgs Stadshus AB med
154 800 tkr (114 300 tkr) och aktieägartillskott har erhållits
med totalt 80 800 tkr (563 080 tkr).
Koncernbidrag har erhållits från dotterbolagen (tkr):
Göteborgs Stads Parkerings AB

173 700

Fastighets AB Rantorget

9 200

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Gbg AB

4 190

Älvstranden Utveckling AB

9 120

Koncernbidrag har lämnats till dotterbolagen (tkr):
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Styrelsen har föreslagit en värdeöverföring i form av koncern
bidrag uppgående till 154 800 tkr till moderbolaget Göteborgs
Stadshus AB. Aktieägartillskott har erhållits från Göteborgs
Stadshus AB om totalt 80 800 tkr. Nettoeffekten av koncern
bidrag och aktieägartillskottet uppgår till -74 000 tkr. Genom
värdeöverföringarna kommer fritt eget kapital att förändras på
det sätt som framgår enligt tabellen. Bolagets och koncernens
ställning är god. Föreslagen värdeöverföring ryms inom fritt eget
kapital. På grund av vad som framgår av förvaltningsberättelsen
samt vad som i övrigt är känt för styrelsen, är det styrelsens be
dömning att den föreslagna värdeöverföringen är försvarlig med
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker
ställer på storleken av bolagets egna kapital liksom bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efter
följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

10 650

Anteciperad utdelning från dotterbolagen (tkr):
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

10 310

Lämnat aktieägartillskott till dotterbolagen (tkr):
Göteborgs Stads Parkerings AB

108 490

Älvstranden Utveckling AB

7 120

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 lönsamhet och är ett viktigt instrument för att
analysera företagets framtid. Resultat
räkningen är en uppställning av ett företags
intäkter och kostnader. Skillnaden däremellan utgör företagets vinst eller förlust.

Balansräkningen
Balansräkningens syfte är att beskriva
företagets finansiella ställning vid en viss
tidpunkt. Balansräkningen beskriver
bolagets tillgångar, eget kapital och skulder.
På balansräkningens ”tillgångssida” redovisas 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 verksamhet medför kapitalbehov eller ger kapital
överskott. Kassaflödesanalysen redovisar
hur kassaflödena sett ut för den löpande
verksamheten (bland annat hyresintäkter
och driftskostnader), investeringsverksamheten (bland annat investeringar och försäljningar av byggnader och mark) samt
finansieringsverksamheten (bland annat
upptagna lån och amortering av skulder).
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Resultaträkning

BELOPP I TKR

NOT			

2015

2014

700 691

713 016

Rörelsens intäkter
Hyresintäkter				
Övriga intäkter

3			

708

15 698

Summa intäkter				

701 399

728 714

Rörelsens kostnader
Driftskostnader

4, 5			 -205 627

-195 812

Underhållskostnader				 -169 649

-169 014

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-343 981

2			 -129 402

Försäljnings- och administrationskostnader				

-33 053

-33 642

Rörelseresultat

6			

163 668

-13 735

Resultat från andelar i koncernbolag

7			

10 310

29 800

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8			

322

525

Räntekostnader och liknande resultatposter

9			 -104 150

-122 333

Resultat från finansiella poster

Resultat efter finansiella poster				

70 150

-105 743

Bokslutsdispositioner						
196 210

169 811

Koncernbidrag, lämnade				 -165 450

Koncernbidrag, erhållna				

-147 000

Bokslutsdispositioner, övriga

10			

625

625

Resultat före skatt				

101 535

-82 307

Skatt på årets resultat

11			

-20 948

23 623

			

80 587

-58 684

Årets resultat
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Balansräkning

BELOPP I TKR

NOT			 2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
Varumärken

12			

40

60

Summa immateriella anläggningstillgångar				

40

60

Materiella anläggningstillgångar
13, 14			

4 194 438

4 081 926

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader, markanläggningar och mark

15			

9 672

829

Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

16			

90 374

168 307

Summa materiella anläggningstillgångar				

4 294 484

4 251 062

17			

1 980 707

1 865 097

Andra långfristiga värdepappersinnehav				

859

12

43 437

64 384

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Uppskjuten skattefordran

19			

Andra långfristiga fordringar				

100

300

Summa finansiella anläggningstillgångar				

2 025 103

1 929 793

Summa anläggningstillgångar				

6 319 627

6 180 915

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar				

12 737

8 755

Fordringar på dotterbolag				

-

39 570

Aktuell skattefordran				

1 354

199

Övriga fordringar				

11 261

30 750

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

36

20			

9 406

7 951

Summa kortfristiga fordringar				

34 758

87 225

Kassa och bank				

239

240

Summa omsättningstillgångar				

34 997

87 465

SUMMA TILLGÅNGAR				

6 354 624

6 268 380
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Balansräkning

BELOPP I TKR

NOT			 2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

21

Bundet eget kapital

Aktiekapital (98 000 aktier à kvotvärde om 1 000 kr)				

98 000

98 000

Reservfond				

19 600

19 600

Summa bundet eget kapital				

117 600

117 600

Fritt eget kapital

Överkursfond 				

99 000

99 000

Balanserat resultat 				

1 055 141

1 033 025

Årets resultat				

80 587

-58 684

Summa fritt eget kapital				

1 234 728

1 073 341

Summa eget kapital				

1 352 328

1 190 941

Obeskattade reserver					
Ackumulerade överavskrivningar

22			

3 068

3 693

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23			

7 027

7 450

Övriga avsättningar

24			

236 747

241 886

Summa avsättningar				

243 774

249 336

Långfristiga skulder

18, 25

Övriga skulder till kreditinstitut				

1 190 000

1 190 000

Skulder till Göteborgs Stad				

1 737 000

1 929 998

Övriga skulder				

4 340

1 366

Summa långfristiga skulder				

2 931 340

3 121 364

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder				

44 777

88 649

26			

1 570 596

1 452 228

Skulder till dotterbolag				

24 517

–

Övriga skulder				

2 084

1 834

Skulder till Göteborgs Stad

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

27			

182 140

160 335

Summa kortfristiga skulder				

1 824 114

1 703 046

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER				

6 354 624

6 268 380

62 270

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar				

62 270

Tomträttsinteckningar				

6 500

6 500

Summa ställda säkerheter				

68 770

68 770

Ansvarsförbindelser

28				

Övriga ansvarsförbindelser				

673

594
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

NOT			2015

2014

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster				70 150

-105 743

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

30			120 550

304 822

				
190 700

199 079

Betald inkomstskatt				 555

-829

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital				191 255

198 250

Förändringar av rörelsekapital				
Ökning(-) / minskning(+) av rörelsefordringar				-30 036

322 568

Ökning(+) / minskning(-) av rörelseskulder				-337 756

-726 612

Kassaflöde från den löpande verksamheten				-176 537

-205 794

Investeringsverksamheten
Lämnat aktieägartillskott				-74 100

–

Lämnade koncernbidrag				-32 700

–

Erhållna koncernbidrag				199 611

–

Förvärv av materiella anläggningstillgångar				-174 384

-277 657

Avyttring av förvaltningsfastigheter				

–

15 520

Förvärv av dotterbolag				

–

-1 109 953

Förvärv och avyttring av övriga finansiella tillgångar				-647

200

Kassaflöde från investeringsverksamheten				-82 220

-1 371 890

Finansieringsverksamheten
–

11 811

Lämnade koncernbidrag				-114 300

Erhållna koncernbidrag				

-124 200

Erhållet aktieägartillskott				563 080

383 015

Upptagna lån				5 327 000

4 490 002

Amortering lån 1				-5 519 997

-3 190 000

Förändring deponering				2 973

236

Kassaflöde från finansieringsverksamheten				258 756

1 570 864

Årets kassaflöde				 -1

-6 820

Likvida medel vid årets början				 240

7 060

Likvida medel vid årets slut 2				 239

240

1)
2)
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Lånen refinansieras löpande med samma ägare.
Bolagets likvida medel utöver ovan, utgörs av koncernkontofordran hos Göteborgs Stad.
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Noter (Belopp i tkr om inget annat anges)
Not

1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

komponenter vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och
ligger till grund för avskrivningen på byggnader:		
Nyttjandeperiod
Stomme och grund
Yttre ytskikt; yttertak, fasader, fönster

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

100 år
25 – 100 år

Installationer; hiss, ventilation, övrigt

15 – 40 år

Inre ytskikt; stomkompletteringar

25 – 50 år

Låneutgifter
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den
kan användas eller säljas inkluderas i tillgångens anskaffningsvärde.

Varumärken

Nedskrivningar – materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För fastigheternas byggnader har skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar
har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande
period eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen
av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
Byggnader
Markanläggningar
Maskiner och inventarier

15 – 100 år
20 – 50 år
3 – 10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader, markanläggnignar och
mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande
period bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det
inte går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas
återvinningsvärdet för hela den kassagenererande enhet som tillgången hör till.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som
låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 				
				

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasing
avgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasegivare
Bolagens hyreskontrakt utgör operationella leasingkontrakt.
Intäkter från operationella leasingkontrakt redovisas i enlighet
med avsnittet Intäkter.
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Noter
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel
11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet)
i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. En fin
ansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga
rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats.
Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade med
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell
skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till
anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättnings
tillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redo
visningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella
nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka
säkringsredovisning inte har tillämpats värderas efter det första
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Pedagogen – Gamla Latin
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Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas utifrån anskaffningsvärde.
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkrings
redovisning inte tillämpats (se nedan) redovisas som finansiella
skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast då det finns en ekonomisk
relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten som
överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dessutom
krävs att säkringsförhållandet förväntas vara mycket effektivt
under den period för vilken säkringen har identifierats samt att
säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och riskhanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast
när säkringen ingås.
Säkring av ränterisk
Ränteswappar som effektivt säkrar kassaflödesrisk i räntebetalningar på skulder värderas till nettot av upplupen fordran på rörlig
ränta och upplupen skuld avseende fast ränta och skillnaden redovisas som räntekostnad respektive ränteintäkt. Säkringen är effektiv om den ekonomiska innebörden av säkringen och skulden
är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast
marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som
antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett
annat bolag, normalt ett försäkringsbolag, och bolaget har inte
längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning
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Noter
är beroende av de avgifter som har betalats och den kapital
avkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har bolaget en förpliktelse att
lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare
anställda. Bolaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att
avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är
överförda till ett annat bolag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad.
Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i
BFNAR 2012:1.
Planer för pensionspremier betalas och redovisas som avgifts
bestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. I de fall förmånsbestämda pensionsplaner finansieras
i egen regi redovisas pensionsskulden till det belopp som erhålls
från KPA och SPP.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte
ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas
endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande,
eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för
att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har
en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk
möjlighet att annullera planen.

rande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras.
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på inne
varande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen
omprövas varje balansdag.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och
det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den
bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna
omprövas varje balansdag.

Kassaflödesanalys
Kassafödesanalyserna upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört 
in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar bolaget kassamedel.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns:
• E
 n möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser
och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets
kontroll, inträffar eller uteblir, eller
• En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek kan inte beräknas
med tillräcklig tillförlitlighet.

Intäkter
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har
redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig
till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjlig
heten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsva-

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Hyresintäkter
Hyresintäker aviseras i förskott och periodisering av hyror sker
därför så att endast den del av hyrorna som belöper på perioden
redovisas som intäkter.
Reavinster
Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att risker och
förmåner som förknippas med äganderätten övergår till köparen,
vilket normalt sker på kontraktsdagen. Realisationsvinsten redo
visas bland övriga intäker.
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Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknipp
ade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget
samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen
har säkerställts. Eftersom moderbolaget innehar mer än hälften
av rösterna för samtliga andelar i dotterbolagen redovisas ut
delning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Bolaget upprättar ingen koncernredovisning med hänsyn till ÅRL
1995:1554 7 kap 2§, vilken upprättas av moderbolaget Göteborgs
Stadshus AB.

Verksamhetsområden och geografiska områden
Bolaget bedriver sin verksamhet inom Göteborgs Stad med
kunder inom samma geografiska område. Verksamheten omfattar
uthyrning och förvaltning av fastigheter. Bolagets primära segment är det som redovisas i resultat- och balansräkning. Någon
sekundär indelningsgrund har inte bedömts vara aktuell.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncern
bidraget påverkar företagets aktuella skatt.
Aktieägartillskott, som lämnas utan att emitterade aktier eller
andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte, redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.
Aktieägartillskott som erhållits utan att emitterade aktier eller
andra egetkapitalinstrument lämnats i utbyte redovisas direkt
i eget kapital.

Not

2 Uppskattningar och bedömningar

Bolagets viktigaste antaganden om framtiden och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar finns i viss mån inom
bolagets nedskrivningsprövningar av fastighetsvärden och aktievärden samt avsättningar för garantiarbeten inom projekt.
Se även avsnittet om fastigheternas värde i förvaltningsberättelsen samt not 24.

Not

42

3 Övriga rörelseintäkter
			
2015

2014

Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar					
488

14 790

Övriga intäkter					
220

908

Summa					
708

15 698
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4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Deloitte AB

			

2015

2014

Revisionsuppdrag					

256

270

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget					

11

79

Skatterådgivning					

14

40

Andra uppdrag					

–

5

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB						
Revisionsuppdrag					

275

–

Utöver ovanstående arvode till valda revisionsbolag har arvode utgått för lekmannarevision med 183 tkr (191 tkr).
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not

5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
varav män

2014

varav män

Sverige			

Medelantalet anställda			 2015
75

60 %

71

62 %

Totalt			

75

60 %

71

62 %

			

2015-12-31

2014-12-31

					

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelsen					

46 %

54 %

Övriga ledande befattningshavare					

50 %

37 %

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar					

2015

2014

37 192

35 329

Sociala kostnader					

18 309

17 449

(varav pensionskostnad) 1					

(5 556)

(5 027)

1)

Av företagets pensionskostnader avser 404 tkr (382 tkr) företagets VD.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl
och övriga anställda
			

2015

2014

			
Styrelse och VD Övriga anställda
Löner och andra ersättningar			
1 712

35 480

Styrelse och VD

Övriga anställda

1 538

33 791

Något bonussystem finns ej inom bolaget. VD äger rätt till en premiebestämd tjänstepension på 30 % av ordinarie lön.
Övrig ledande befattningshavare 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 3 och 18 månader.
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6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare				

2015-12-31

2014-12-31

Inom ett år				

302

302

Mellan ett och fem år				

–

–

Senare än fem år				

–

–

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter				

302

302

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal			

Efter avtalens utgång finns inga möjligheter att förvärva tillgångarna.
Leasingavtal där företaget är leasegivare				

2015

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal			
Inom ett år				

657 178

Mellan ett och fem år				

1 339 604

Senare än fem år				

1 126 769

Summa				

3 123 551

De avtal där bolaget är leasegivare, avser fullt ut hyresavtal vilka följer praxis inom fastighetsbranschen.

Not

7 Resultat från andelar i koncernbolag
			
2015

2014

Utdelning från dotterbolag					
10 310

29 800

Summa					
10 310

29 800

Not

8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
			
2015

2014

Ränteintäkter, övriga					
322

525

Summa					
322

525

Not

9 Räntekostnader och liknande resultatposter
			
2015

2014

Räntekostnader, Göteborgs Stad					
-80 054

-94 518

Räntekostnader, övriga					
-19 806

-24 840

Övrigt, Göteborgs Stad					
-2 975

-2 975

Övrigt					
-1 315

–

Summa					
-104 150

-122 333

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015

45

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Noter

Not

10		Räntekostnader och liknande resultatposter
			
2015

2014

Upplösning av direktavskrivning byggnader					
625

625

Summa					
625

625

Not

11 Skatt på årets resultat

		

			

2015

2014

Uppskjuten skatt					
-20 948

23 623

Summa					
-20 948

23 623

Avstämning av effektiv skatt

			

			
Procent

2015

2014
Belopp

Procent

Belopp

Resultat före skatt			

101 535		-82 307

Skatt enligt gällande skattesats			
22,0 %

-22 338

22,0 %

Ej avdragsgilla kostnader			
0,4 %

-360

0,0 %

-813

Ej skattepliktiga intäkter			
2,7 %

2 758

8,3 %

6 857

18 108

Övriga poster			
1,0 %

-1 008

-0,6 %

-529

Redovisad effektiv skatt			
20,6 %

-20 948

29,7%

23 623

Not

12 Varumärken

		

			2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början					
100

100

Vid årets slut					
100

100

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början					
-40

46

-20

Årets avskrivning					
-20

-20

Vid årets slut					
-60

-40

Redovisat värde vid årets slut					
40

60

HIGABS ÅRSREDOVISNING 2015

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Noter

Not

13 Byggnader, markanläggningar och mark

		

			2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början					
6 087 746

5 672 238

Nyanskaffningar					
3 861

2 274

Avyttringar och utrangeringar					–

-5 291

Omklassificeringar					
238 790

418 525

Vid årets slut					
6 330 397

6 087 746

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början					
-1 602 518

-1 456 923

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar					
1 301

4 787

Årets avskrivning					
-144 023

-150 382

Vid årets slut					
-1 745 240

-1 602 518

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början					
-403 302

-417 890

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar					–

1 182

Under året återförda nedskrivningar					
12 583

14 500

Årets nedskrivningar					–

-1 094

Vid årets slut					
-390 719

-403 302

Redovisat värde vid årets slut					
4 194 438

4 081 926

Varav mark
Ackumulerade anskaffningsvärden					
365 978

363 766

Årets nyanskaffningar					
1 649

2 212

Ackumulerade nedskrivningar					
-6 329

-6 329

Redovisat värde vid årets slut					
361 298

359 649

Not

14 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

		

			2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade verkliga värden						
Vid årets slut					
9 056 025

8 238 449

Verkliga värdet baseras till 100 % på värderingar av externa oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med
aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med de lägen som är aktuella. Se även text om fastigheternas
värde i förvaltningsberättelsen samt not 2 ovan för ytterligare information ombolagets värdering av verkligt värde.
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15 Inventarier, verktyg och installationer

		

			2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden						
Vid årets början					
9 033

9 033

Nyanskaffningar					
144

–

Omklassificeringar					
9 521

–

Vid årets slut					
18 698

9 033

Ackumulerade avskrivningar						
Vid årets början					
-8 204

-8 031

Årets avskrivning på anskaffningsvärden					
-822

-173

Vid årets slut					
-9 026

-8 204

Redovisat värde vid årets slut					
9 672

829

Not

16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

		

			2015-12-31

2014-12-31

Vid årets början					
168 307

310 355

Omklassificering / aktivering					
-248 312

-418 525

Investeringar					
170 379

276 477

Redovisat värde vid årets slut					
90 374

168 307

Not

17 Andelar i koncernbolag

		

			2015-12-31

2014-12-31

Ackumulerade avskrivningar						
Vid årets början					
1 865 097

755 144

Förvärv					–

1 035 853

Aktieägartillskott					
115 610

74 100

Vid årets slut					
1 980 707

1 865 097

Redovisat värde vid årets slut					
1 980 707

1 865 097

Spec av företagets innehav av andelar i koncernföretag

			2015-12-31

			
Antal andelar
Andel i % 1

48

2014-12-31

Redovisat värde

Redovisat värde

Fastighets AB Rantorget, 556772-3654, Göteborg		1 000

100,0

233 959

233 959

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, 556082-4897, Göteborg		10 000

100,0

376 685

376 685

Göteborgs Stads Parkerings AB, 556119-4878, Göteborg		5 400

100,0

727 282

618 792

Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB,
556125-8616, Göteborg			331

100,0

114 476

114 476

Älvstranden Utveckling AB, 556659-7117, Göteborg		2 000 000

100,0

528 305

521 185

Summa					 1 980 707
			
1)
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

1 865 097
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18 Finansiella instrument och riskhantering

		

			2015-12-31

Skulder			
Nominellt värde

2014-12-31

Verkligt värde

Nominellt värde

Verkligt värde

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas			
Ränteswappar			2 350 000

2 514 978

2 600 000

2 829 470

Summa			2 350 000

2 514 978

2 600 000

2 829 470

Ränteswappar värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till ett nuvärde baserat på noterade
marknadsräntor för aktuell löptid.

Not

19 Uppskjuten skatt

				
2015-12-31
			
Redovisat värde
Skattemässigt värde

Temporär skillnad

Väsentliga temporära skillnader
Fastigheter			3 969 438

4 166 878

-197 440

Summa			3 969 438

4 166 878

-197 440

Uppskjuten skatteskuld

Netto

			
Uppskjuten fodran
Väsentliga temporära skillnader
Fastigheter			 43 437

–

43 437

Uppskjuten skattefordran / skuld			 43 437

–

43 437

				
2014-12-31
			
Redovisat värde
Skattemässigt värde

Temporär skillnad

Väsentliga temporära skillnader
Fastigheter			3 852 347

4 144 172

Övriga temporära skillnader		
–

-291 825

832

-832

4 145 004

-292 657

Uppskjuten skatteskuld

Netto

Fastigheter			 64 202

–

64 202

Skattemässigt underskottsavdrag			

183

–

183

Uppskjuten skattefordran / skuld			 64 385

–

64 385

			2015-12-31

2014-12-31

Summa			3 852 347
			
Uppskjuten fodran
Väsentliga temporära skillnader

Not

20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

		

50

Upplupen hyresintäkt					
3 939

4 590

Upplupen parkeringsintäkt Higabkoncernen					
2 268

2 060

Upplupen mediaintäkt					–

200

Övriga poster					
3 199

1 101

Summa					
9 406

7 951
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21 Eget kapital
Bundet eget kapital		

Fritt eget kapital

				Balanserat resultat
2014-12-31
Aktiekapital
Reservfond
Överkursfond
inkl årets resultat
Ingående balans

98 000

19 600

99 000

Summa eget
kapital

469 945

686 545

Årets resultat				-58 684

-58 684

Aktieägartillskott erhållna				563 080
Vid årets utgång

563 080

98 000

19 600

99 000

974 341

1 190 941

98 000

19 600

99 000

974 341

1 190 941

Årets resultat				80 587

80 587

2015-12-31
Ingående balans

Aktieägartillskott erhållna				80 800
Vid årets utgång

Not

98 000

19 600

99 000

80 800

1 135 728

1 352 328

22 Ackumulerade överavskrivningar

		

			2015-12-31

2014-12-31

Byggnader och mark					
3 068

3 693

Summa					
3 068

3 693

Not

23 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
			2015-12-31

2014-12-31

Avsättning vid periodens ingång					
7 450

		

7 771

Periodens avsättningar					
65

155

Periodens utbetalningar					
-488

-476

Avsättning vid årets slut					
7 027

7 450

Göteborgs Stad har gått i borgen för ett värde om 7,0 mnkr avseende bolagets pensionsavsättningar.

Not

24 Övriga avsättningar

		

			2015-12-31

2014-12-31

Avsättning för nedskrivning av projekt					
225 000

229 578

Garantiåtaganden					
11 747

12 308

Summa					
236 747

241 886

Större delen av de övriga avsättningarna avser åtaganden i samband med projekt och beräknas tas i anspråk inom tre år.
Åtgärderna som genomförs genererar inget förbättrat driftsnetto i fastigheten och investeringen kan således inte försvaras.
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24 Övriga avsättningar (forts)

		

			2015-12-31

2014-12-31

Redovisat värde vid årets början					
241 886

29 366

Avsättningar som gjorts under året1					
668

232 260

Periodens utbetalningar					
-2 936

-656

Periodens återföringar					
-2 871

-17 989

Omklassificering till pågående projekt					–

-1 095

Redovisat värde vid årets slut					
236 747

241 886

1)

Inklusive ökningar av befintliga avsättningar.

Not

25 Långfristiga skulder
			2015-12-31

2014-12-31

Övriga skulder till kreditinstitut					
1 190 000

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen

1 190 000

Skulder till Göteborgs Stad					
1 737 000

1 929 998

Övriga räntebärande skulder					
4 390

1 366

Inga skulder förfaller senare än fem år från balansdagen. Alla belopp redovisas till nominella värden.

Not

26 Checkräkningskredit

		

			2015-12-31

2014-12-31

Beviljad kreditlimit					
50 000

50 000

Outnyttjad del					
-50 000

-50 000

Utnyttjat kreditbelopp					–

–

Beloppet avser den kredit bolaget har inom Göteborgs Stads koncernkonto.

Not

27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		

			2015-12-31

2014-12-31

Förskottsbetald hyra Göteborgs Stad					
48 166

42 497

Förskottsbetald hyra					
66 641

55 175

Upplupen kostnad räntor Göteborgs Stad					
32 266

36 123

Upplupen kostnad räntor					
4 549

2 704

Upplupen kostnad semesterlöner					
1 812

1 930

Upplupen kostnad sociala avgifter					
567

591

Upplupen kostnad el och värme					
5 915

5 055

Övriga poster					
22 224

16 260

Summa					
182 140

160 335
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28 Ansvarsförbindelser

Beloppet avser ett borgensåtagande mot Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (Fastigo).

Not

29 Transaktioner med närstående

Moderbolag där Higab AB är dotterbolag är Göteborgs Stadshus AB, organisationsnummer 556537-0888, med
säte i Göteborg. Bolaget står under bestämmande inflytande från moderbolaget samt från moderbolagets ägare
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
skattemässigt värde.
Intäkter och kostnader inom koncernen					
2015

1%

Intäkter inom Göteborgs Stad					
39 %

39 %

Summa					
41 %

40 %

Kostnader inom Göteborgs Stad					
15 %

15 %

Not

30 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m					
2015

2014

Avskrivningar, nedskrivningar och reverseringar					
130 981

343 981

Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar					–

-14 790

Anticiperad utdelning från dotterföretag					
-10 310

-29 800

Övriga avsättningar					
-2 131

7 260

Reglering av föregående års periodiserade räntekostnad					
2 010

-1 829

Summa					
120 550

304 822

Not

31 Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar

54

2014

Intäkter inom Higabkoncernen					
2%
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Higab AB. Organisationsnummer 556104-8587

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Higab AB för
räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 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 yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 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 upprättar årsredovisningen 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Higab ABs finansiella ställning per den 31
december 2015 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2014 har utförts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 10 februari
2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen 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 2015-01-01 – 2015-12-31.

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
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 granskat väsentliga beslut, åt
gärder 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
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 15 februari 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bror Frid
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till årsstämman i Higab AB
Org.nr. 556104-8587
Vi, av fullmäktige i Göteborgs kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat Higab AB:s
verksamhet under år 2015.
Styrelse och verkställande direktör ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar
och föreskrifter, bolagsordning samt ägardirektiv.
Vårt 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.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente,
god revisionssed i kommunal verksamhet och med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och
årsstämman fattat. En sammanfattning av utförd granskning har överlämnats till bolagets styrelse
och verkställande direktör i en granskningsredogörelse. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för vår bedömning.
Vi bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Göteborg den 15 februari 2016

Sven R Andersson				Torbjörn Rigemar
av kommunfullmäktige 			av kommunfullmäktige
utsedd lekmannarevisor			utsedd lekmannarevisor
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Flerårsöversikt
2015

2014

2013

2012

2011

701
-206
-15
-170
2
-131
131
-94
70
81

713
-196
-15
-169

681
-183
-15
-143

659
-180
-15
-139

636
-176
-15
-144

-137
20
-92
-106
-59

-129
275
-73
175
55

-117
243
-103
111
70

-113
115
-109
-21
-15

4 285
90
2 035
35
0
1 352
244
4 427
328

4 251
168
1 931
87
0
1 191
249
4 746
505

4 108
310
797
49
7
687
37
3 945
281

4 375
317
55
187
6
541
42
3 665
369

4 188
101
70
162
4
486
132
3 506
294

-177
-82
259
0
7
0

-206
-1 372
1 571
-7
7
0

217
-661
445
1
6
7

291
-410
120
2
4
6

242
-201
-39
2
2
4

1 732
1 013
603 627
174

1 700
1 003
605 923
278

1 742
1 023
607 356
285

1 722
1 125
633 849
416

1 722
1 126
632 521
202

1 120
-341
-281
326
7,6

1 141
-323
-279
404
6,1

1 084
-301
-256
452
7,4

1 043
-284
-220
537
6,3

1 010
-279
-228
501
5,9

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, mnkr

21,3
2,9
3,3
2,1
1,4
191

19,0
3,1
4,0
2,3
1,8
196

13,9
3,9
5,7
2,8
3,8
211

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

11,0
2,8
7,2
3,1
3,9
202

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

41,7
7,9
2,7
6,9

45,3
8,8
0,3
-11,3

51,8
9,3
5,7
25,4

48,9
8,3
4,7
21,6

46,6
7,8
2,0
-4,1

75

71

65
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Resultatposter, mnkr
Hyresintäkter
Driftskostnader
- varav fastighetsskatt
Underhållskostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar i fastighetsförvaltningen
Bruttoresultat
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat efter skatt
Balansposter, mnkr
Bokfört värde fastigheter
– varav pågående projekt
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
– varav likvida medel inklusive kortfristiga placeringar
Eget kapital
Avsättningar
Räntebärande skulder
Ej räntebärande skulder
Kassaflödesanalys, mnkr
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning /minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Fastigheterna
Taxeringsvärde, mnkr
Antal lokaler
Förvaltad yta, m2
Fastighetsinvesteringar, mnkr
Förvaltning
Medelhyra lokaler, kr / m²
Driftskostnader, kr / m²
Underhållskostnader och lokalanpassningar, kr / m²
Driftnetto, kr / m²
Vakansgrad lokaler brutto, %

Medarbetare
Medelantal anställda

2011 – 2012 inkluderar dåvarande koncernens jämförelsesiffror.
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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, mnkr

Genomsnittlig räntebindningstid för nettolåneskulden,
vid årets utgång, år

Årets sammanlagda investeringar i byggnader, mark
och markanläggningar

Den genomsnittliga räntebindningstiden beräknad utifrån olika tillgångars / 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 drifts- 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 jämförelsestörande 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
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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 2015
har vakanserna för lokaler varit fortsatt fallande i Göteborg och
var i slutet av året 6,1 %. Higabs totala vakansgrad var 7,6 %.
Vakansgraden justerat för fastigheter som är under ombyggnad uppgick till 2,8 %
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.
Under året har den svenska ekonomin fortsatt att utvecklas
i rätt riktning och kan betecknas som stark. Trots detta har den
Svenska Riksbanken vid två tillfällen under året sänkt sin reporänta från -0,10 % till -0,35 %. Anledningen till detta är att infla
tionen fortfarande är långt under Riksbankens inflationsmål på
2 %. Riksbanken själva anger bland annat som förklaring till den
låga inflationen att företagen haft svårt att föra över sina kostnadsökningar till högre priser när efterfrågan varit svag och
osäker. Men också på att prisökningarna hållits tillbaka av
strukturella faktorer så som en ökande konkurrens.
Kostnaden för att låna pengar är därför historiskt mycket
låg, vilket innebär att Higabs räntekostnader har kunnat
hållas på en tillfredsställande nivå.
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 fastighetsbranschens 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 hyresgästerna vill
vi vara en tilltalande hyresvärd för kunder inom en rad skilda
områden. Vi har också väl upparbetade rutiner för marknads
föring och uthyrning då en lokal blir ledig.
Varje år omförhandlas cirka 6 % av hyresavtalen vilka i genom
snitt löper över tre till fem år.
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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 bedömer vi kreditrisken som relativt begränsad.
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 28 % av våra
totala fastighetskostnader, kan vi kontrollera genom ett plan
erat och kontinuerligt underhåll vilket begränsar kostnadsrisken.
Investeringsrisken
Higab gör varje år stora investeringar i olika typer av fastighetsprojekt. Ny- eller ombyggnation medför alltid en investeringsrisk. Framtida uthyrningsmöjligheter kan minska. Hyresbetal
ningarna 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 investerings
risken 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 sidan 32.
Känslighetsanalys
I tabellen till höger visas hur stor påverkan på Higabs resultat
de olika riskerna har.
Värdena speglar effekter på helårsbasis av en förändring
beräknad på utgående siffror för 2015. I flera fall innebär
förändringar av riskfaktorerna även en påverkan på värdet av
Higabs fastighetstillgångar.

RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS

Parameter

Förändring +/-

Effekt mnkr +/-

Hyra lokaler, resultat
förändring inom 12 mån

25 kr / m 2

3,8

Hyra lokaler, över tiden

25 kr / m 2

15,1

Vakansgrad lokaler

1%

6,7

Underhåll

5%

8,5

Värme

5%

0,4

El

5%

0,8

Renhållning

5%

0,3

Fastighetsskatt

5%

0,2

Räntekostnader, resultatförändring inom 12 mån

1%

5,7

Räntekostnader, över tiden

1%

7,1

Förändring av risk
Konjunkturrisk
Kreditrisk
Kostnadsrisk
Investeringsrisk
Ränterisk
Refinansieringsrisk

Sannolikhet

Påverkan på Higab

•••
••
••
•••
•••
••

••
••
•
•••
••
•••

• = Liten risk •• = Mellanrisk ••• = Stor risk

Åvägen 17
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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 Stadshus 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”. Ägar
direktivet 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 uppdrag 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 ett generellt ägardirektiv, bolagsordning,
anvisningar till delårsbokslut och årsbokslut. Aktiebolagslagen
gäller i sin helhet med tillägget att ägaren har krav att verksamheten ska bidra till Göteborgs Stads utveckling.
Kommunfullmäktige
Utöver vad som redan nämnts utser kommunfullmäktige
styrelse och revisorer samt fastställer bolagsordning.
Kommunfullmäktige utser också en representant att föra
ägarens talan vid årsstämman.

Stadsteatern
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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 2015. Då närvarade styrelsen, den fackliga represen
tanten samt Tord Karlsson, som av kommunfullmäktige utsetts
till ägarrepresentant. Årsstämman fastställde bl a resultat- och
balansräkningar samt valde ny styrelse.
Styrelsen
Sammansättningen i Higabs styrelse motsvarar mandatfördelningen 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 presidium efter
riktlinjer från Göteborgs Stad och som årligen revideras. Arbets
ordningen 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 ägar
direktivet uppfylls, samt för bolagets organisation och förvaltning. Därtill ska styrelsen utöva tillsyn av VD samt granska att
bolagets ekonomiska förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska även fastställa verksamhetsplan och
policydokument. Styrelsen har under 2015 haft sju samman
träden fram till upprättandet av denna årsredovisning. Vid
dessa styrelsemöten har styrelsen behandlat de frågor som
anges i bolagsordningen.

ÄGARSTYRNING

Huvudpunkterna på styrelsens möten under året:
10 februari

Årsbokslut

5 mars

Konstituerande styrelsemöte

22 april

Delårsbokslut

3 – 4 juni

Strategikonferens inkl styrelsemöte

24 september

Delårsbokslut

21 oktober

Affärsplan

26 november

Utvärdering

På styrelsesammanträdenas dagordning finns alltid
följande punkter:
• VDs lägesrapport
• Ekonomisk rapport
• Finansiell rapport
• Rapport om uthyrningsläget
• Personalrapport
• Beslutsärenden
Linda Widenström, Markus Landahl, Ela Skorupska, Stefan
Lundqvist och Karin Lange har under året varit styrelsens
sekreterare.

Ordföranden
Vid konstituerande möte valdes Stefan Kristiansson som
styrelsens ordförande med Jöran Fagerlund som förste vice
ordförande och Margita Björklund som andre vice ordförande.
Styrelseordföranden ska genom kontakter med VD följa
bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt svara för att
styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som
krävs för att kunna fullfölja uppdraget. Därutöver ska ordföranden leda styrelsens arbete. Ordförande tillsammans med förste
och andre vice ordförande utgör också presidium, vilket bland
annat har till uppgift att förbereda styrelsesammanträden.
VD och företagsledning
Den dagliga verksamheten leds av VD. VD ansvarar även för
att ta fram informations- och beslutsunderlag inför styrelse
mötena samt vara föredragande vid dessa möten. Till sin hjälp
har VD framför allt företagsledningen som består av vice
VD / finanschef, fastighetsutvecklingschef, affärsområdes
chefer, HR-chef, kommunikationschef, ekonomichef och sedan
1 augusti 2015 även verksamhetsutvecklare. Företagsledningen
sammanträder en gång i månaden. Mötena leds av VD, som fattar
beslut efter samråd med företagsledningens medlemmar.

Revisorer
Granskningen av räkenskaperna samt styrelsens och verkställ
ande direktörens förvaltning har utförts av Öhrlings Price
waterhouseCoopers AB med Bror Frid som revisor. Revisorerna
utses av årsstämman för en tid på fyra år. Nuvarande mandat
period inleddes 2015 där nyval 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 Göte
borgs Stads revisionsreglemente. Lekmannarevisorerna utses
av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorernas arbete utmynnar
i en granskningsrapport och en granskningsredogörelse som
behandlar bolagets verksamhet och interna kontroll. Gransk
ningen redovisas till kommunfullmäktige genom rapport
sammandrag och kortrapporter, vilka även finns att tillgå på
www.goteborg.se. Under 2015 har granskningen utförts av
Sven R Andersson och Torbjörn Rigemar. Suppleant har varit
Lars-Ola Dahlqvist och Annbrith Svensson.
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 7 079 kronor.
Ordförande

56 630

kronor

Vice ordförande

42 473

kronor

Ledamot

21 236

kronor

Suppleant

10 618

kronor

Policyer
Kommunfullmäktige har beslutat att anta nya regler för styrande
dokument i Göteborgs Stad. Stadens antagna policyer gäller för
alla stadens bolag och förvaltningar.
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Övre raden från vänster: Stefan Kristiansson, Morgan Johansson, Ingela Tuvegran, Ewa Andinsson, Gunilla Almgren, Anders Sundberg
Nedre raden från vänster: Jöran Fagerlund, Margita Björklund, Catrin Bengtsson, Olle Nordbäck
På bilden saknas Mats Arnsmar, Virpi Ring, Daniel Szirányi och Jack Rolka.
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Bilden är tagen på Åvägen 17

Higabs styrelse 2015

Stefan Kristiansson

Olle Nordbäck

Ordförande (MP)

Ledamot (Företagarna)

Född 1952, invald i styrelsen 2015

Född 1986, invald i styrelsen 2015

Jöran Fagerlund

Virpi Ring

Förste vice ordförande (V)

Suppleant (S)

Född 1972, invald i styrelsen 2015

Född 1967, invald i styrelsen 2011

Margita Björklund

Daniel Szirányi

Andre vice ordförande (L)

Suppleant (M)

Född 1945, invald i styrelsen 2011

Född 1975, invald i styrelsen 2015

Anders Sundberg

Jack Rolka

Ledamot (M)

Suppleant (S)

Född 1960, invald i styrelsen 2015

Född 1979, invald i styrelsen 2015

Ingela Tuvegran

Ewa Andinsson

Ledamot (S)

Suppleant (M)

Född 1951, invald i styrelsen 2015

Född 1965, invald i styrelsen 2015

Catrin Bengtsson

Gunilla Almgren

Ledamot (M)

Suppleant (Företagarna)

Född 1963, invald i styrelsen 2015

Född 1955, invald i styrelsen 2015

Mats Arnsmar

Morgan Johansson

Ledamot (S)

Personalrepresentant

Född 1963, invald i styrelsen 2009

Född 1966
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Företagsledning

68

Johan Carlsson

Kicki Johanson

Affärsområdeschef

Kommunikationschef

Född 1973

Född 1958

Anställd sedan 2007

Anställd sedan 2000

Maritha Enström

Stefan Lundqvist

Verksamhetsutvecklare

Vice VD, finanschef

Född 1956

Född 1962

Anställd sedan 2014

Anställd sedan 2000

Lena Erlandsson

Fredrik Setterberg

HR-chef

Ekonomichef

Född 1969

Född 1973

Anställd sedan 1988

Anställd sedan 2000

Ann-Christin Håkansson

Göran Sylvesten

Affärsområdeschef

VD

Född 1963

Född 1954

Anställd sedan 2005

Anställd sedan 2010
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Bilden är tagen på Hotel Eggers

Övre raden: Stefan Lundqvist, Fredrik Setterberg
Mellersta raden: Johan Carlsson, Lena Erlandsson, Göran Sylvesten
Nedre raden: Ann-Christin Håkansson, Kicki Johanson, Maritha Enström
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Visste du att Barken Viking är det största segelfartyget
som byggts i Norden?

Fastighetsförteckning

2016 är det 110 år sedan den fyrmastade barken sjösattes. Viking
seglade som skolfartyg i många år innan hon 1951 köptes av
Göteborgs Stad för att användas som sjömans- och kockskola.
Sedan dess är fartyget en karaktäristisk silhuett i staden.

		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

Alelyckegatan 1-7

Alelyckegatan 1-7A-D

4

1920

679

0

679

Allégården

Södra Allégatan 4

1

1897

1 671

0

1 671

Angered Arena

Högaffelsgatan 15

1

2013

12 600

0

12 600

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
10 602

Annedal - Seminariet

Seminariegatan 1A-F

5

1910, 2007

10 602

0

Annedalspojkars Hus

Brunnsgatan 14

2

1876

335

0

335

Arbetarinstitutet

Magasinsgatan 23

2

1882

1 625

0

1 625

Bagaregårdens Landeri

Bagaregårdsgatan 2

1

1650-talet

640

0

640

Barken Viking

Lilla Bommens Torg 10

1

1906

2 550

0

2 550

Bergums Kyrkskola

Bergums Källegårdsväg 1

2

1848

164

0

164

Billdals Gård

Billdals Allé 50

1

1860

1 085

0

1 085

Biotech Center

Arvid Wallgrens Backe 20

1

2003

8 789

0

8 789

Biskopsvillan

Alelundsgatan 4

1

1815

476

0

476

Blomstergatan 5

Blomstergatan 5

1

1966

5 102

0

5 102

Brewhouse

Åvägen 24

5

1935

6 017

0

6 017

Bravida Arena

Inlandsgatan 48

3

2015

3 198

0

3 198

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

1 782

0

1 782

Fiskhamnen - Fiskhall F

Fiskhamnen 17-19

1

1910

3 296

0

3 296

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

1

2008

3 817

0

3 817

Gathenhielmska Reservatet

Allm. Vägen, Pölg., Stigbergst.

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

19 840

0

19 840

Gullbergsbrohemmet

Garverigatan 2

3

1741

1 475

0

1 475

Gårdavägen 2

Gårdavägen 2-4

1

1987

6 377

0

6 377

Göta Källare

Hotellplatsen 2

1

1812

2 350

0

2 350

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

600

0

600

Hantverkshuset Stampen

Norra Ågatan 10

1

1970

11 131

0

11 131

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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FASTIGHETSFÖRTECKNING
Visste du att Biskopsvillan flyttats två gånger?
2001 flyttades den så kallade Biskopsvillan från Getebergsäng till Örgryte för
att ge plats för Universeum. Det var dock inte första gången huset flyttades.
Ursprungligen tillhörde det egendomen Wilhelmsberg i Örgryte. 1870 upp
rättades en stadsplan för villor vid Getebergsäng och Biskopsvillan monterades
ner och flyttades till Södra Vägen.

		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

9 025

Härlanda Park

Kålltorpsgatan 2

11

1907

8 856

169

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

4 054

0

4 054

Kajskjul 205

Lilla Bommens Torg 2

1

1924

660

0

660

Kajskjul 207

Lilla Bommens Torg 6

1

1924

660

0

660

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

1 645

0

1 645

Kronhuset

Kronhusgatan 1D

1

1642-54

1 522

0

1 522

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

25

1895

37 078

0

37 078

Kviberg - Tygförråd

Tyghusvägen 4

1

1930

1 085

0

1 085

Kvibergsnäs Landeri

Kvibergsnäs Allé 20-24

3

1690

632

196

828

Lagerhuset

Heurlins Plats 1

1

1921

5 151

0

5 151

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
3 611

Lorensbergsteatern

Berzeliigatan 4

1

1916

3 611

0

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
1 200

Mariagården

Stampgatan 1A-C

2

1767

1 200

0

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

4 080

0

4 080
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
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
Visste du att Gunnar Gren gjorde första målet på Ullevi?
Ullevi byggdes inför fotbolls-VM i Sverige 1958. Vid invigningen spelades en
match mellan landslaget och Göteborgs stadslag och Gunnar Gren blev den
som gjorde första målet på den nya arenan. Senare samma år knockade
Ingemar Johansson den dittills obesegrade amerikanen Eddie Machen på
Ullevi inför 53 000 åskådare.

		Antal
Fastighet
Adress
byggnader

Byggnadsår

Lokaler m 2

Bostäder m 2

Summa m 2

8 111

Otterhällegatan 5 / Stora Badhusgatan 6

Stora Badhusgatan 6

1

1994

8 111

0

Partihallarna - Torghallen

Blomstergatan 11

1

1967

3 311

0

3 311

Pedagogen

Västra Hamngatan 25

3

1855, 1862, 2006

30 920

0

30 920

Postgatan 10

Postgatan 10-14

1

1900

6 739

0

6 739

Postgatan 16

Postgatan 16

1

1902

1 231

0

1 231

Postgatan 4

Postgatan 4

1

1760-talet

407

0

407

Påvelundstorpet

Påvelundsgatan 24

1

1770

65

0

65

Redbergsskolan

Örngatan 6

2

1880

2 381

0

2 381
2 045

Remfabriken

Åvägen 15

3

1891

2 045

0

Restaurang Trädgår´n

Nya Allén 11

1

1998

2 420

0

2 420

Rådhuset

Gustaf Adolfs Torg 1

1

1672

7 155

0

7 155
8 400

Röhsska Museet

Vasagatan 39

1

1916

8 400

0

Sahlgrenska Huset

Norra Hamngatan 14

1

1753

3 886

0

3 886

Saluhall Briggen

Nordhemsgatan 28

1

1891

2 884

0

2 884

Sankt Eriksgatan 4

Sankt Eriksgatan 4

1

1810, 1871

2 365

0

2 365

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

832

0

832

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

Skeppsbron 4

Skeppsbron 4

1

1914

3 038

0

3 038

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

12 026

0

12 026

Stadsteatern

Götaplatsen 4

1

1934

15 100

0

15 100

Stora Katrinelund

Levgrensvägen 7

3

1700-talet

857

0

857

Stora Saluhallen

Kungstorget 15-18

1

1888

2 279

0

2 279

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

Valhalla Idrottsplats

Valhallagatan

1

1963

1 000

0

1 000

Valhallabadet / Valhalla Sport

Valhallagatan 3

3

1956, 1967

29 863

0

29 863

Wernerska Villan

Parkgatan 25

1

1886

1 366

95

1 461

Vidkärrs Herrgård

Helleforsgatan 1A-C

3

1800

660

0

660

Villa Belparc

A O Elliots Väg 10

1

1936

1 400

0

1 400

Åvägen 17

Åvägen 17A-K

6

1896

14 783

0

14 783

Ängås Gård

Ängås Gård 1

2

1880-talet

395

0

395

Östra Skärvallsgatan 1

Östra Skärvallsgatan 1

1

1925

500

0

500

600 080

3 547

603 627

Totalt Higab		

72
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