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Det här är Futurums första  Hållbarhetsrapport. Det 
är  spännande och viktig läsning, både  eftersom 
vi får berätta om allt bra vi gör, men också för att 
vi fått tänka till själva för att  sammanställa den. 
Hållbarhet är ett stort begrepp. För oss  handlar 
det inte bara om att bygga och förvalta hus på 
ett hållbart sätt. Vi  arbetar också med smarta 
energi lösningar,  miljövänliga  byggnadsmaterial, 
 livscykelanalyser, friskvård, socialt arbete och så 
klart vår framtid - våra barn och  ungdomar. 

Sedan 2012 har vi kommit långt. Idag har vi bra 
pedagogiska miljöer för våra barn och ungdomar, som 
uppfyller de krav som finns. Det har alltid varit, och 
är, vårt primära fokus. Men nu är det dags att börja 
jobba med hållbarhet ur ett annat, längre perspektiv. 

Många barn och ungdomar är idag otrygga i sina 
arbetsmiljöer. Vi vet att skadegörelse, mobbing och 
bråk är saker som de tvingas tampas med dagligen. För 
Futurums del ger det ökade kostnader för slitage, men 
det som är tråkigast är att barn och ungdomar får sämre 
förutsättningar att nå sina drömmar. Vi måste jobba 
tillsammans med skolorna och verksamheterna som 
bedrivs i våra lokaler, för att få ett stopp – innan våra 
barns och ungdomars framtid går förlorad.  Vi måste ha 
fokus på vad vi, utifrån våra bidrag i arbetsmiljön, kan 
göra bättre. Vi kan inte förändra världen, men vi kan 
vara ett föredöme och vara transparanta i det vi gör. 

Studier visar att miljöer med mycket trä har en 
positiv fysisk inverkan på barn och ungdomar. 
Hus byggda i trä, gröna skolgårdar där barn kan 
leka och utforska naturen och interiörer med trä 
ger lägre stressfaktor och gladare barn. Vår am-
bition är att bygga mer hus i trä, men det finns 
 ut maningar som vi måste anta för att komma dit. 

En utmaning som vi, som fastighetsbolag, står inför är 
att branschen är van att jobba med stål, betong och den 
typen av konstruktioner. Jag tror att vi måste återgå till 
gamla kunskaper och börja om. Ofta har byggare ingen 
aning om vad det är för skillnad mellan de olika sätten 
att bygga. Hur ska vi hantera det och hur gör vi för 
att ställa rätt krav? Att kunna väga ihop investeringen 
och kostnaden med ett livscykel analysperspektiv är en 
annan utmaning. Vi måste bli bättre på att analysera 
hur vi bygger våra hus. Ett trähus kanske är lite dyrare 
att bygga idag, men det måste vi kunna hantera, om det 
är hållbart för vår miljö i morgon. Jag är säker på att 
om 20, eller kanske redan om 10 år, kommer en stark 
miljö profil vara viktig för om fastigheten går att hyra 
ut igen. Eller kanske till och med om den går att bo i.

Även om vi är ett fastighetsbolag så är det framtiden 
vi jobbar med. Det handlar också om vad vi lämnar 
efter oss för klimatavtryck. Nu kommer vi satsa på 
att bygga hus i trä som har ett så lågt klimatavtryck 
som möjligt, inom rimliga ramar naturligtvis. 

Jag hoppas, och tror, att en vacker byggnad i fram-
tiden, är den byggnad som är byggd klimatsmart. 
En byggnad där barn och unga känner sig trygga.  

Vad är ett vackert hus? Är det ett hus som, för ögat, har en 

vacker arkitektonisk utformning? Är det ett hus som man 

vet inte innehåller något som  belastar miljön? Jag säger inte 

att man måste välja, men den frågan måste vi ha med oss. 

Hur kommer framtiden att bedöma det vi bygger idag?  

Göran Lunander 
Vd, Futurum Fastigheter i Örebro AB
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Därför heter vi Futurum
Barn och ungdomar är våra kunder. Dessutom 
är de vår framtid. Så även om vi är ett fastig-
hetsbolag, är det framtiden vi jobbar med.  

Det är därför vi heter Futurum.

Futurum Fastigheter 
Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt 

 kommunalt fastighets  bolag med cirka 100 anställda. 

Vi äger och utvecklar  miljöer där våra barn och 

ungdomar tillbringar stor del av sin tid.

Ägarförhållanden
Futurum Fastigheter i Örebro AB ägs till 100 
procent av Örebro kommun via koncernen Örebro 
Rådhus AB, där Futurum är ett av dotterbola-
gen. Vi äger, förvaltar och utvecklar miljöer där 
barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin 
tid. Våra fastigheter består till största delen av 
förskolor och skolor. Det bokförda fastighets-
värdet i bolaget är cirka 4 miljarder (2018) och 
marknadsvärdet betydligt mycket högre. De 
närmsta åren planerar vi att bygga flera skolor, 
förskolor och en brandstation. I dagsläget har 
vi cirka 100 anställda och omsätter cirka 500 
miljoner. Sedan Futurum bildades 2012 har vi 
byggt om och byggt nytt för cirka 2,5 miljarder.

MILJÖER VÄRDIGA VÅRA BARN
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 378 173 
kvadratmeter 

 uthyrningsbar yta

137fastigheter

73 förskolor
44 grundskolor
3 gymnasieskolor
17 övriga fastigheter

Futurum har färdigställt  
investerings projekt för 

682,7 mkr 
under 2018

24 318elevplatser

5607 förskoleplatser
12 311 grundskoleplatser
ca 5200 gymnasieplatser
1200 vuxenelevplatser
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Futurums mål
Affärsidé
Vi ska förvalta, utveckla och bygga kostnads-
effektiva och framtidssäkra miljöer som 
 stödjer våra kunders verksamhet.

Vision
Genom vårt sätt att vara och agera sprider vi 
ett budskap om hur vårt företag är och vad 
våra kunder kan förvänta sig av oss. Vi har en 
 viktigt uppgift, viktigare än vad vi kanske tror!

Mission
Vi har ett tydligt fokus på barn och ungdomar 
och på den personal som arbetar i våra lokaler. 
Vår uppgift är att tillhandahålla miljöer dit de 
beger sig med glädje för att göra ett bra jobb 
och för att skaffa sig ny kunskap för att växa 
och utvecklas. Ju bättre miljöer vi skapar, desto 
mer värde skapar vi för våra kunder. Vi har en 
aktiv roll i våra barns och ungdomars framtid.

Futurms värdeord
Hållbarhet
Vi använder våra resurser klokt, i det stora och 
i det lilla, för att nå en långsiktig hållbarhet.

Omtanke
Vi är lyhörda och utstrålar en positiv attityd. 
När andra ser problem ser vi lösningar.

Örebroare
Vi bidrar till att utveckla Örebro kommun. Barn, 
föräldrar, pedagoger, folkvalda med fler ska 
känna förtroende och trygghet i att  Futurum 
verkar för hela Örebro kommuns bästa.

Utveckling
Vi vill upplevas som en krävande och 
inspirerade samarbetspartner, arbets-
givare och samhällsutvecklare.
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Risker och riskhantering
Futurum har, bland annat inom ramen för sin 
internkontroll, genomfört risk analyser inom de 
 områden som ska omfattas av en hållbarhetsredovis-
ning. Under 2019 kommer en väsentlighets analys att 
göras för att tydliggöra kopplingen mellan Futurums 
affärsmodell och hållbarhetsfrågorna. Det blir också 
en grund för att mer djupgående identifiera risker 
som rör Futurums verksamhet i relation till miljö, 
sociala frågor, anti-korruption, mänskliga rättigheter 
och personal. Dessa risker beskrivs tillsammans med 
övriga identifierade risker och åtgärder för att komma 
till rätta med dem, närmare under respektive avsnitt.

Utifrån Futurums internkontroll 2018 
identifierades ett antal risker. 

Hållbarhet på Futurum
Hållbarhethetsarbete handlar om att ta ansvar 
för det vi gör och de  effekter vår verksam-
het ger. Det är att ta ansvar för de långsiktiga 
ekonomiska, miljö mässiga och sociala resulta-
ten av hur vi omsätter vår verksamhet. Ytterst 
ansvarig för styrningen av hållbarhetsarbetet 
är styrelsen. Varje chef ansvarar för att bolagets 
hållbarhets aspekter är integrerade som en del i 
verksamheten. Alla chefer och medarbetare har 
ett ansvar att följa de policyer och riktlinjer som 
gäller. En hög nivå av ansvarstagande ska vara 
en integrerad del av vår dagliga verksamhet.

🔴 Arbetet mot korruption, 
mutor och bestickning

🔴 Sammanvägning av klimatansvar, 
energikostnad och komfort när vi 
optimerar barnens inomhusklimat

🔴 Myndighetskrav som ställs på 
oss som fastighetsägare

🔴 Efterlevnad av LOU (lagen om 
offentlig upphandling) då rikt linjer 
saknas för direktupphandling

🔴 Arbetet för att vara en attraktiv 
arbetsgivare och samarbetspartner
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Globala mål blir lokala

Futurum Fastigheter berörs av flera av målen,  
men fram för allt de här:

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

God utbildning för alla

Att ge barn och  ungdomar bra 
förutsättningar genom anpas

sade lokaler för att de ska 
kunna hämta in kunskap, så att 

de kan växa och utvecklas. 

Jämställdhet

Att arbeta för mångfald 
utifrån människors lika 

värde oavsett kön, etnisk 
till hörighet, religion, sexuell 

läggning och trosuppfattning. 

Hållbar energi för alla

Att arbeta för hållbara ener
gilösningar och i förläng
ningen en hållbar framtid 
för barn och ungdomar.  

2015 beslutade FN:s medlemsländer om den 

mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar 

 utveckling som hittills antagits: Agenda 2030. 

av Agenda 2030. I denna hållbarhetsredovisning 
knyter bolaget för första gången verksamheten 
till de globala målen på en över gripande nivå, 
vilket vi kommer att fördjupa under 2019. 

I agendan fångas de tre dimensionerna av håll-
bar utveckling i 17 gemensamma, globala mål 
som alla länder ska bidra till. För att lyckas är 
arbetet på en lokal nivå avgörande och kommu-
nerna – och deras bolag - har en nyckelroll. 

Inför 2019 har Futurum tagit de första stegen och 
börjat titta på hur bolaget kan ta sitt fulla ansvar 
och mer  systematiskt bidra till genomförandet 
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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Hållbar konsumtion 
och produktion

Att ställa krav vid upp handling 
och jobba för smartare mate

rialval och tekniker för att 
 minimera klimatavtrycket.  

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Hållbara städer och 
samhällen

Att investera i hållbara sam
hällslösningar som kommer 

barn och ungdomar till gagn. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Bekämpa klimat
förändringarna

Att fortsatt vara en motor för 
minskad  klimatbelastning, 

och därmed bidra till 
en hållbar framtid. 
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Miljöansvar
Barn och ungdomar i Örebro Kommun  tillbringar 

mycket tid i Futurum Fastigheters lokaler.   

 Bolaget har därför ett stort ansvar att minska 

 lokalernas negativa påverkan på miljön.  Futurum 

har valt att ta en ledande roll i arbetet för ett 

resurs effektivt byggande och förvaltning.  

Riskhantering Miljöansvar

Policy  Kommunkoncernen har ett gemensamt miljöprogram, Örebro 
kommuns klimat strategi, med tillhörande styr dokument, vilket 
även gäller Futurum.

 Styrelsebeslut att certifiera enligt  Miljöbyggnad silver (SGBC, 
Swedish Green Building Council) samt nyttja SundaHus databas 
med bra miljöval med klassificering A och B. 

Tillämpning av policy De viktigaste områden som identifi erats och målsatts är 
energieffektivitet,  minskade CO2utsläpp och byggande. 

Väsentliga risker  De största miljöutmaningarna är kopplade till våra 
fokus områden: energieffektivitet,  minskade CO2 utsläpp 
och ansvarsfullt byggande. 

 Därutöver identifierades i internkontrollen att bristande 
verktyg för uppföljningen av klimatansvar, energikost
nad och komfort i relation till barnens inomhusklimat i våra 
lokaler är en risk.

Exempel på aktiviteter för att 
möta riskerna

Åtgärd är att fortsatt arbeta med  kontroll av rutiner och tekniska 
 anvisningar för att utveckla mätmetoder.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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gjort att Futurums intresse för 
batterilager vuxit och målet är 
att i framtiden inte bara nyttja 
elnätet, utan även vara en resurs

Under 2018 byggde Futurum 
Örebros största batterilager 
som togs i drift i december. 
Lagret kommer användas för att 
utvärdera möjlig heterna att sälja 
tjänster till Svenska kraftnät.
Vidare kommer driftorgani-
sationen i större utsträckning 
att driva egna energieffektivi
seringsprojekt för att klara bola-
gets mål för energibesparing. 

Futurums bestånd ligger till 
största delen inom fjärrvärme-
nätet, vilket gör det naturligt 
att nyttja den som huvudsaklig 
värmekälla. Där fjärrvärme inte 
är ett alternativ värms lokalerna 
med el via värmepumpar eller 
biobränsle via pelletspannor. 
Futurum har fortfarande en 
liten andel fossil energi kvar 
i form av olja, som används 
som spets- och reserv-värme 
till pelletspannor. Under 2018 
användes 81 MWh olja (kli-
matkorrigerad), en minskning 
med 61 % jämfört med 2017. 
Prognos för oljeanvändningen 
2019 är cirka 50 MWh.

Energieffektivisering

Målet är att minska energianvändningen med 3 

 procent per år, men att jaga energislukare är tids

krävande. Futurum jobbar hela tiden med att effekti

visera sättet att arbeta. Att mäta är att veta.

Sedan Futurum bildades för sju 
år sedan har bolaget  minskat 
energianvändningen med 8 681 
MWh, vilket ger en genom-
snittlig minskning på 1 240 
MWh/år. 2018 var  99,6  procent 
av inköpt energi till fastighe-
terna förnyelsebar.  Futurums 
 el leveranser kommer i huvudsak 
från vårt syster bolag KumBro 
Vind AB och är till 100 pro-
cent vindkraft. 0,8  procent av 
elen utgörs av solel från tak 
på våra egna byggnader.

Futurums mål är att minska 
energianvändningen med 3 
procent per år, mätt i kWh/m2/
år. 2018 var minskningen 4,4 
procent för el och 3,6  procent 
för fjärrvärme. Bolagets energi-
grupp fortsätter arbetet med 
bland annat ökad funk tionalitet 
i husens tekniska system i 
samband med renovering och 
nybyggnation. Under 2018 har 
driftavdelningen i allt högre 
grad också börjat utnyttja 
digitaliseringen för att förenkla 
arbetet och smarta funktioner 
har börjat flytta in i husen, 
vilket gett goda resultat. 

Futurum förser alla nya byggna
der med solceller, så långt det 
är tekniskt möjligt. Målet är att 
producera 400 MWh solel år 
2020. Vid års skiftet 2018/2019 
kan  Futurum  producera 271,5 
MWh. Under 2019  tillkommer 
268 MWh vilket enligt 

 prognosen innebär en produk-
tion på totalt 539 MWh. En av 
de risker som identifierades i 
årets internkontroll var sam-
manvägning av klimatansvar, 
energi kostnad och komfort när 
vi optimerar barnens inom-
husklimat. Det är viktigt att 
energieffektivisering sker utan 
negativ inverkan på komforten, 
det är därför viktigt att förstå 
hur inomhus klimatet uppfattas 
av de som vistas i lokalerna. 
Konkreta verktyg och rutiner 
för detta saknas delvis idag 
men håller på att arbetas in.

Futurum vill fortsätta vara 
en motor för  minskad kli-
matbelastning inom bran-
schen och  bolaget försöker 
 ständigt utveckla klimatar-
betet. Bygg fasen utgör den 
största klimat belastningen. 
Futurum har därför börjat 
undersöka möjlig heten att, 
via ännu smartare material-
val och tekniker, minimera 
byggnadernas klimatavtryck.

Resultaten från 2018 visar att 
Futurum är på rätt väg och arbe-
tet med mätning och upp följning 
kommer fortsätta. Samtidigt 
är det nöd vändigt med större 
investeringar i energiprojekt i 
 framtiden. Bland annat går det 
att se en växande problematik 
för eldistributionen i Sverige, till 
följd av den stora utbyggnaden 
av vind- och solenergi. Detta har 
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Klimatstrategi
Örebro kommuns klimatstrategi kräver att Futurum 
 Fastigheter bland annat uppfyller följande mål:

🔴 Minska användningen av 
el och fjärrvärme

🔴  Producera 400 MWh  förnybar 
solenergi 2020

🔴  Hela Futurums verksamhet ska 
vara CO2neutral år 2030

🔴 Bygga giftfria miljöer och inte tillföra 
material som innehåller giftiga kemi
kalier och andra giftiga substanser

🔴 Certifiera alla byggnader enligt 
Miljö byggnad Silver när det 
gäller radon, dagsljus, akustik 
och den  generella arbets miljön 
      

Förnyelsebar energi

99,6 %

Solel

0,16 GWh

Vindkraft 

19,2 GWh

2018
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Gröna obligationer

Stora investerare vill allt oftare 
placera sina pengar i långsiktiga 
och hållbara projekt. Därför 
ställer Örebro kommun ut gröna 
obligationer för att finansiera 
klimatsmarta och ekologiskt 
hållbara investeringar. Gröna 
obligationer emitteras inom 
ramen för kommunens hållbar-
hetsarbete. Futurum har idag 
12 projekt kopplade till Gröna 
obligationer. Beviljad Grön upp-
låning uppgår till 973,6 mnkr 

Grunden för projekten är att 
de ska drivas mot energi-
effektivisering och kraven i 
Miljöbyggnad silver. För att 
få ansöka måste man arbeta 
inom områden som förnybar 
energi, energieffektivisering 
samt en god hållbar miljö. En 
extra bonus är att upplåning 
via gröna obligationer ger en 
besparing i några räntepunkter. 

Certifiering

Swedish Green Building 
 Council (SGBC) är Sveriges 
ledande organisation för håll-
bart samhällsbyggande. Som 
medlem har Futurum tillgång 
till Miljöbyggnad — det mest 
använda certifierings systemet 
för byggnader i Sverige. En 
byggnad kan uppnå bety-
get brons, silver eller guld. 
Futurum har vid ett styrel-
sebeslut valt nivån silver. 

Parallellt med Miljöbygg-
nad använder Futurum också 
SundaHus, en organisation 
som  arbetar med att fasa ut 
hälso- och miljöfarliga ämnen 
i en byggnads hela livscykel. 
Det finns en direkt koppling 
mellan Miljöbyggnad/SGBC 
och material databasen Sunda-
Hus. De kompletterar varandra 
på så sätt att Miljöbyggnad 
tar fasta på det fysiska huset 

”Miljöer värdiga våra barn” 
är en vision som  ställer 
krav på att  Futurum bygger 
miljömässigt riktigt och 
 använder byggmaterial som 
inte innehåller farliga ämnen. 

och hur bygg naden uppförs, 
medan  SundaHus säkerstäl-
ler att  Futurum och samtliga 
entreprenörer bygger med 
miljöklassade material. 

Miljöbyggnad består av 15 
indikatorer, och Futurum kvali-
tetssäkrar alla projekt gentemot 
dem. Certifieringen sköts av en 
person från SGBC (Swedish 
Green Building Council), det 
vill säga en tredje extern part 
kontrollerar att alla krav upp-
fylls för en certifiering. Futurum 
har idag 10 certifierade projekt. 

Det finns konkurrerande 
 metoder för att kvalitetssäkra 
byggnader, men Futurum 
har valt Miljöbyggnad och 
 SundaHus efter en utvärderings-
process utifrån vår verksamhet. 

Ansvarsfullt byggande
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Minskat CO2utsläpp
Kunskapen om människans klimatpåverkan 
ökar i allt snabbare takt. För inte länge sedan 
var den allmänna bilden att en byggnads klimat-
belastning enbart var kopplad till den energi 
som användes i fastigheten. Det har förändrats 
och idag ser man mycket vidare på verksamhet-
ens klimatavtryck. Futurum försöker hela tiden 
öka kunskapen och hitta mer resurseffektiva 
lösningar. Utifrån målet för CO2-utsläpp följer 
bolaget upp andelen köpt energi och transporter.

2018 är Futurum Fastigheters mest klimatneu-
trala år hittills. Bolagets klimatbelastning för 
köpt energi till fastigheter uppgick till 432 ton 
CO2-eqvivalenter. 2018 var 99,6 procent av 
den inköpta energin till fastigheterna förnyelse-
bar. Den kvarvarande fossila energin kommer 
från olja till de återstående oljepannor som är 
på väg att bytas ut, samt från fastigheter där 
Futurum inte har möjlighet att påverka vilken 
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Diesel 46 607 l 2,89 kg/l 134,69 ton

Bensin 1 169 l 2,71 kg/l 3,17 ton

Gas kg 11 335 kg 1,05 kg/kg 11,90 ton

HVO100 1 431 l 0,55 kg/l 0,79 ton

Summa 150,55 ton

värme som köps in av andra ägare. Driftav-
delningen fortsätter arbetet med att fasa ut den 
sista andelen fossil energi. Om bolaget följer 
tidsplanen kommer en ännu större andel av 
inköpt energi vara förnyelsebar under 2019. 

Futurum har valt att ta en ledande roll i arbetet 
mot ett resurseffektivt byggande och förvaltning. 
Det har gjort att vi är först i Örebro med att ställa 
krav på CO2effektivitet vid upphandling av byg-
gentreprenörer. Vidare har ekonomiavdelningen 
adderat CO2-utsläpp till ekonomiska investe-
ringskalkyler vilket lett till att mer klimatsmarta 
alternativ premieras. Köpt energi kommer att bli 
CO2-neutral nästa år, men det gör inte att samar-
betet med bolagets leverantörer upphör. Tvärtom 
– det ger en möjligheten att lyfta blicken och sänka 
gränserna för verksamhetens klimatavtryck.

Drivmedel

Futurums klimatbelastning från drivmedel upp-
gick till 151 ton CO2-eqvivalenter. 41 procent av 
bolagets egna bilar hade vid utgången av 2018 
biogasdrift. Till 2020 är målet att 75 procent 
av bolagets egna bilar ska ha biogasdrift. Vid 
inköp av nya bilar väljs biogas i första hand.
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Örebroregionens 
energipris 2017

Futurum Fastigheter tilldelas årets energipris för sitt 
arbete med att energieffektivisera fastighetsbeståndet 
parallellt med strategier för klimatnytta. Futurum Fast-
igheter har genom att ändra driftsorganisationen sparat 
mycket energi och minskat sina klimatutsläpp. Samtidigt 
har det underlättat rekrytering av personer med rätt 
kompetens och lett till ett mer strategiskt och proaktivt 
arbete. Verksamheten är nu koldioxidneutral till 99,2%

Priser för klimat arbete
Under 2018 fick Futurum inte mindre än två priser för sitt klimatarbete. Det är ett bra samarbete inom 
bolaget, i kombination med nytänkande i organisationen och tydliga mål, som är nyckeln till framgången. 

Klimatkommunernas pris  
”Steget före” 2018

På ett strategiskt och glädjefyllt sätt visar Futurum Fastighe-
ter att systematik och samarbete är nyckeln till framgång i 
klimatarbetet. Från visionen ”Miljöer värdiga våra barn” ned 
till åtgärder som resulterat i betydande CO2-minskningar, 
genomsyras bolaget av ett stort engagemang som är inspi-
rerande för kommunala bolag, oavsett storlek och inriktning.
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Energian
vändning 
2018 MWh

CO2utsläpp 
g/kWh

Totalt CO2                       

utsläpp ton
Mål 2018

Olja 81 267,336 22

Residual  fjärrvärme 
E.ON

1 135 94,88 108

Förnybar fjärrvärme 
E.ON 27 760 0 

Solör Garphyttan 366 29,4 11

Solör Odensbacken 726 31,1 23

KumBro Vind 19 223 12 231

Pellets 2 000 16,3 33

Egen solel 162 40 6

Summa 432

Resultatindikatorer Miljöansvar

Till 2020 ska den årliga 

 användningen av el och 

fjärrvärme ha minskat med 2,8 

respektive 4,2 GWh, jämfört 

med 2014. Det innebär en linjär 

minskning med 0,47 respektive 

0,70 GWh/år. 2018 var minsk-

ningen 0,44 respektive 
0,43 GWh. 
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Kundnöjdhet

Det är viktigt för Futurum att kontinuerligt följa upp 
 kundernas nöjdhet, men det är inte självklart hur  bolaget 
gör det bäst och på ett rättvisande sätt. Futurum har 
därför inte genomfört någon kundundersökning under 
2018. Diskussioner pågår kring hur en undersökning 
kan göras för att säkerställa att resultatet blir rättvi-
sande, till exempel kan upp levelsen av en fastighet 
och inomhusklimat påverkas av flera  faktorer som 
Futurum inte har kontroll över.  Futurum avser att 
genomföra kundundersökningar från och med 2019. 

Socialt ansvarstagande
Futurum Fastigheter är ett allmännyttigt bolag som ska 

skapa nytta för ägaren, kunderna, de barn och unga som 

lokalerna är till för, liksom samhället i stort. Grunden för 

att utveckla verksamheten på ett ansvarsfullt och affärs

mässigt sätt, som gynnar alla, är ett gott samspel med 

våra intressenter. I detta avsnitt beskrivs hur Futurum  

arbetar med det  med fokus på socialt ansvars tagande, 

personal, antikorruption och mänskliga rättigheter.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHETBEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Riskhantering Socialt ansvarstagande

Policy  I enlighet med ägardirektivet ska Futurum i  samverkan med kom
munen, föreningar och andra organisationer sträva efter att skapa 
en god uppväxtmiljö för barn och unga. 

 Futurum ska i samarbete med andra aktörer möjliggöra anställ
ningar för personer som står utanför arbetsmarknaden. 

 Vid upphandlingar ställa krav som möjliggöra anställningar för 
personer som står utanför arbetsmarknaden i Örebro

 Lagstadgade myndighetskrav

Tillämpning 
av policy

 Socialt ansvarstagande är en grundsten i Futurums affärsidé. Alla barn 
och ungdomar i Örebro kommun ska ha förskolor och skolor med mil
jöer som ger dem de allra bästa möjligheterna att lära, växa och utveck
las. Samtidigt arbetar  Futurum aktivt för bland annat trygghet i skolmiljön 
samt med åtgärder för att minska skadegörelse. 

 Främja sysselsättning för personer som står utanför arbetsmark
naden.

 Arbeta mot social dumpning av arbetskraft inom transportsektorn.   

 Regelbundna besiktningar för att uppfylla alla myndighet  skrav, exem
pelvis systematiskt brandskyddsarbete (SBA), besiktning av hissar, lek
platser, radon, brandlarm, larm och passersystem med mera. 

Väsentliga risker  Skadegörelse kan motverka trivsel och trygghet för både barn, unga 
och vuxna i våra förskolor och skolor, men också i det omgivande 
samhället.

 Risk för att personer som vistas i våra lokaler utsätts för oönskade 
händelser om inte myndighetskrav/besiktningar har genomförts.

Exempel på akti
viteter för att 
möta riskerna

 Förslag på hur Futurum kan arbeta för minska skadegörelsen i 
 fastig heterna kommer att arbetas fram under 2019.

 Ett system har inhandlats samt personella resurser har avsatts för 
att under 2019 bygga ett kontrollsystem för myndighetskrav. 

 Projekt för ”Gröna skolgårdar” och tillgängliga inom och utomhusmiljöer
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Arbetssökande och praktikanter

Futurum har under året  arbetat med olika projekt för att 
 medverka till ökad sysselsättning för personer som står utanför 
arbetsmarknaden. Ett samarbete har bland annat inletts med 
 Lavigruppen AB. De utbildar arbetssökande inom olika kompe-
tensområden på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

Futurum har löpande under året tagit emot praktikanter som 
 genomgår en trädgårdsutbildning. Några av dessa praktikan-
ter har sedan  erbjudits säsonganställningar på  Futurum efter 
avslutad praktik.

Futurum jobbar för 
människors lika värde 

oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion, 
sexuell läggning och 

trosuppfattning.  
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Mänskliga rättigheter

Under 2018 har Futurum haft fokus på fortsatt utveck

ling inom området mänskliga rättigheter. Arbetet har fort

gått enligt kommunkoncernens jämställdhetsstrategi, 

samt bolagets egna Jämställdhets och mångfaldsplan. 

2017 fördes en diskussion med kommunens jämställdhetsdelegation om ett projekt för att öka intres-
set för tekniska yrken bland flickor i yngre åldrar. Det har dock inte kommit igång eftersom samord-
ning saknas mellan de aktörer i kommunen som skulle behöva ingå: skolan, kommunen och företag.

Riskhantering Mänskliga rättigheter

Policy  Koncerngemensam Jämställdhetsstrategi

 Den av Futurums styrelse antagna 
 Jämställdhets och mångfaldhetsplanen. 

 Myndighetskrav för  personer med funktionsnedsättningar. 

Tillämpning 
av policy

 Futurum har certifierat all personal i HBTQfrågor och utbildar kon
tinuerligt ny personal.

 Futurum jobbar utifrån ett mångfaldsprogram i 12 steg. Där 
förutsätts det att Futurum har en  uppriktig önskan om att 
sluta främja enfald och jobba  utifrån förståelsen att mång
fald är kraften. Programmet har utarbetats av AllBright tillsam
mans med ledare från näringslivet,  idrotten, civilsamhället, 
 kulturen, akademien, politiken och  offentlig förvaltning. 

Väsentliga risker Risk att personer med funktionsnedsättningar, som vistas i våra  lokaler, 
utsätts för oönskade händelser om inte myndighetskrav/besiktningar 
har genomförts.

Exempel på akti
viteter för att 
möta riskerna

 Mångfaldsprogrammet ingår i Futurums ledarskapsutbildning.

 Ett system har inhandlats samt personella resurser har avsatts för att 
under 2019 bygga ett kontrollsystem för myndighetskrav. 



22     FUTURUM FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Upphandling

För att Futurum ska kunna leva upp till målet om ”Miljöer 

värdiga våra barn” behöver det prägla alla led. Som en 

 betydande beställare av både varor och tjänster, är det viktigt 

att Futurum ställer krav på alla leverantörer, stor som liten. 

Under 2018 har bolaget genomfört 26 upphand-
lingar. Det har handlat om allt från att bygga nya 
skolor och renovera befintliga, till rivning av 
byggnader och upphandling av konsulttjänster.

Futurum ställer höga krav när det gäller miljö, både 
vid byggnation, val av material och övriga leve-
rantörer och deras tjänster. Futurum ställer också 
krav på leverantörerna vad gäller socialt ansvar för 
dem som står långt från arbetsmarknaden. Andra 
exempel på krav rör utbildning, referenser och 
internkontroll av entreprenörer och leverantörer.

Futurum har under 2018 tagit ett första steg för 
att minska den sociala dumpningen av arbetskraft 
inom transport sektorn. Bolaget har tydliggjo rt 

Antikorruption

Arbete mot korruption, mutor och bestick
ning är en viktig del av Futurums verksam-
het och  handlar bland annat om att förhindra 
att personal inom bolaget utsätts. Kommun-
koncernen har en över gripande policy för 
mutor, vilken även gäller för Futurum. Dess-
utom finns en whistleblowerfunktion.

Kommunens policy är implementerad i Futurums 
verksamhet och följs upp genom bolagets intern-
kontroll. Vid alla upphandlingar gäller 13  kapitlet 
1§ i LOU, där bland annat regler om mutor och 
bestickning hanteras. Risk för mutor finns inom 
alla områden, i olika omfattning. De områden 
som i riskanalysen bedömts som mest utsatta är 
upphandling/ inköp, samt större entreprenader. 

att alla transporter ska ske enligt gällande lagar 
och bestämmelser. Entreprenörer är skyldiga 
att undersöka om deras transportörer har rätt att 
arbeta för oss, att chauffören har alla tillstånd som 
behövs samt att de arbetsrättsliga kraven uppfylls.

Under 2019 kommer rikt linjer för Inköp och 
upp handling att tas fram. I samband med dessa 
riktlinjer kommer även en etisk kod – Code of 
Conduct – tas fram och implementeras i bolaget

Futurum använder den externa programvaran 
Tendsign/OPIC för hantering av upphandlingar. 
Det minimerar risken för särbehandling så att 
alla entreprenörer behandlas på lika villkor. Det 
gör även upphandlingsprocessen transparent. 

För att säkerställa att personalen har tillräck
lig kunskap om vilka situationer och  händelser 
som riskerar att falla under korruption, mutor 
och bestickning, samt hur de ska agera i sådana 
situationer, är det viktigt med tydliga rutiner 
och policys. En relativt stor andel av  personalen 
har uppgett att de inte känner till kommunens 
visselblåsar funktion och det är heller inte tydligt 
för alla till vem man ska rapportera eventuellt 
oetiskt beteende från kollegor och chefer. För 
att komma till rätta med bristerna ska informa-
tionsåtgärder genomföras i hela organisationen.
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Riskhantering Upphandling och antikorruption

Policy Kommunkoncernen har en övergripande policy 
för mutor, som gäller även för Futurum. Dess
utom finns en whistleblower funktion.

Tillämpning 
av policy

Policyn är implementerad i Futurums verksamhet. 

Väsentliga risker Det finns risk för mutor inom flera områden, främst 
 upphandling/inköp och större entreprenader. Risken för mutor 
inom verksamheten bedöms dock som mycket låg, men konse
kvensen av en eventuell muta skulle bli betydande. Tänkbara 
konsekvenser är förtroendeskada, juridiska och ekono
miska konsekvenser. Risk för korruption, mutor och bestick
ning bedöms främst kunna uppstå på grund av externa 
leverantörers agerande, okunskap eller obetänksamhet. 

Exempel på 
 aktiviteter för att 
möta riskerna

Eftersom all upphandling sker via upphandlingssystemet 
Tendsign/OPIC är sannolikheten mycket liten att anbuden skulle 
kunna bli föremål för påverkan innan anbudsöppning sker. 

Under 2018  genomfördes en enkät  -
undersökning bland medarbetarna 
på  Futurum. Syftet var att följa upp 
efter levnaden och  medarbetarnas 

 kännedom om policyn för  aniti-korruption. 
 Undersökningen visar på vissa brister.
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Resultatindikatorer Socialt ansvarstagande

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets 
kunder som är nöjda

Kundundersökning har inte genom
förts under 2018, se sidan 19. 

Andel större entreprenörsupp
handlingar med social hänsyn

100 % se sidan 22

Företaget arbetar efter en doku
menterad etisk kod

Nej

Företaget har ett riskhanterings
system som inkluderar hållbar
het (riskanalyser och åtgärder)

Nej

Korruption och mutor

Företaget har en policy för att för
hindra korruption och mutor

Ja se sidan 22

Företaget har en 
 whistleblowerfunktion

Ja se sidan 22

Mänskliga rättigheter 

Uppförandekod för entreprenörer Nej

Revision/utvärdering av entre
prenörer, definierar lag
krav eller avtal med facket

Ja/nej Krav på entreprenörer att 
följa angivna lagkrav.
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Personal
Futurums medarbetares motivation, kompetens, 

mångfald och servicekänsla är avgörande för verk

samhetens resultat och kvalitet. Futurum vill ha en 

arbetsorganisation som stimulerar till ett bra samspel 

mellan människor, teknik, ekonomi och andra arbets

förutsättningar som ger ett bra arbetsresultat. 

Riskhantering Personal

Policy Futurum har en rad styrdokument, policys och riktlinjer inom 
personal området, bland annat kring arbetsmiljö och mångfald 
(se nedan). 

Tillämpning av policy Futurums ställer krav, skapar engagemang och ger möj
lighet till personlig och yrkesmässig utveckling i en stän
digt lärande organisation.

Väsentliga risker Futurum har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare, 
vilket är viktigt for att säkerställa kompetensbehovet i 
framtiden, både genom nyrekryteringar men framför allt 
genom att kunna behålla befintlig personal. Om perso
nalen inte trivs på arbetsplatsen riskerar det att leda till 
ohälsa, sjukskrivningar och större personalomsättning.

Exempel på aktiviteter för att 
möta riskerna

Hälsofrämjande arbete och friskvård

JÄMSTÄLLDHETHÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Jämställdhet och mångfald
Jämställdhet syftar till att driva på utveck-
lingen så att kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på 
livets alla områden. På Futurum jobbar vi kon-
tinuerligt med ”aktiva åtgärder”, som ersät-
ter jämställdhetsplanen fr.o.m. år 2017.

Futurums Mångfaldsplan är ett redskap för att 
kunna arbeta för att mångfalden utgår från männ-
iskors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, 
religion, sexuell läggning och trosuppfattning. 
Futurum är sedan 2016 certifierade i HBTQ och 
utbildar kontinuerligt ny personal i dessa frågor

Hälsofrämjande arbete
Futurum vill, som arbetsgivare,stimulera sina 
medabetare att på olika ta ansvar för sin hälsa 
och sitt välbefinnande. Friskvård är en medveten 
satsning som omfattar alla medarbetare. Det är 
ett hälsofrämjande arbete som ger medarbetarna 
möjlighet att ta ett ökat ansvar för sin egen hälsa.

Drygt hälften (55 %) av all Futurums perso-
nal utnyttjade friskvårdsbidraget under 2018 
och 78,5 procent deltog på våra friskvårdstim-
mar, där medarbetarna har möjlighet att träna 
på arbetstid. Utöver detta så har bolaget gjort 
insatser för de som vill sluta röka. Man har 
även uppmuntrat anmälningar till olika lopp 
såsom Vårruset, Gubbracet och Blodomloppet. 
Futurum fortsätter också med en mycket upp-
skattad kontorsmassage. Sedan 2017 erbjuds 
all tillvidareanställd personal cykelförmån.

Personalbokslut
Futurum har gjort Personalbokslut sedan 2013. 
Syftet är att visa de ekonomiska vinsterna 
med en god hälsa och arbetsmiljö, samt utröna 
och analysera till exempel sjukfrånvaro och 
frisknärvaro inom den egna verksamheten. Det 
handlar både om ett synsätt och metoder för 
att göra beräkningar. Allt för att påvisa att per-
sonalen inte bara är en kostnad utan också en 
tillgång värd att vårda, precis som andra till-
gångar. I Personalbokslutet kan man läsa om 
sammanfattande personalfakta, hälsofrämjande 
arbetsmiljöarbete, föräldraskap, aktiva åtgärder, 
mångfaldsplan, kompetens och mycket mer.

 

Sjukfrånvaro

3,83 %
kvinnor 0,8 %  män 6,86 %

Det kan ställas i relation till branschen, där 
snittet för sjukfrånvaro ligger på 4,13 %.
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En attraktiv arbetsgivare ger sina medarbetare 
 arbetsuppgifter som ger frihet under ansvar, 

ställer krav, skapar engagemang och ger 
möjlighet till personlig och yrkesmässig 

utveckling i en ständigt lärande organisation.

Vid nyrekryteringar har Futurum upptäckt att frågor 
kring hållbarhet och företagets värderingar 

väger allt tyngre vid val av arbetsgivare. 
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
 hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Futurum Fastigheter AB, org.nr 556736-6215

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och 
för att den är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lag-
stadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har 
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och om-
fattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sve-
rige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för mitt vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

Örebro den 5 mars 2019

Ernst & Young AB

Gunilla Andersson 
Auktoriserad revisor



FUTURUM FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018     29



30     FUTURUM FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Futurum 
 Fastigheter i Örebro AB för räkenskapsåret   
2018-01-01 - 2018-12-31. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Futurum Fastigheter i Örebro ABs finansiella 
ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
 övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktig heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av  säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller till sammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredo-
visningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slut-
sats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser  sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysning-
arna, och om årsredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Futurum Fastigheter i Örebro AB, org.nr 556736-6215
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för
fattningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Futurum Fastigheter i Örebro AB för räken-
skapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
 ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Futurum Fastigheter i 
Örebro AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att  inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen  garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och vä-
sentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verk-
samheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fatt-
ade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra för-
hållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner 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 aktie-
bolagslagen.

Örebro den  5 mars 2019

Ernst & Young AB  

Gunilla Andersson  
Auktoriserad revisor 
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Ägarförhållanden
Futurum ägs till 100 procent av Örebro Rådhus AB, organisa-

tionsnummer 556005-0006, som i sin tur ägs av Örebro kommun 
till 100 procent.

 Allmänt om verksamheten
Bolagets ändamål är att förvärva, äga, upplåta, utveckla 

och över låta fastigheter för att i första hand tillgodose Örebro 
 kommuns behov av lokaler och anläggningar för verksamheter 
inom barn och utbildning, social verksamhet samt motion och 
rekreation. Bolaget har sitt säte i Örebro.

Fastighetsbeståndet
Futurum äger och förvaltar huvuddelen av  Örebros för-, grund- 

och gymnasieskolbyggnader. 
För närvarande äger Futurum 137 fastigheter. Av dessa 

 är 73 förskolor, 44 grundskolor och 3  gymnasieskolor. I 
fastighetsbeståndetfinnsäven17fastighetermedboenden,
 lokaler, garage och brandstationer.

Den uthyrningsbara ytan uppgick vid utgången av 2018 till 
 378 173 (363 807) kvadratmeter.

Det planenliga restvärdet för byggnader, mark, markanlägg-
ningar uppgick vid årskiftet till 3 805 136 (3 113 804) tkr.

Futurum ansvarar även för förvaltningen av en stor del av 
 Örebro kommuns fastighetsbestånd, vilket betyder att Futurum 
under 2018 förvaltade ytterligare cirka 300 fastigheter. 

Investeringar i nyproduktion, om- och tillbyggnad
Totalt har bolaget under året färdigställt investeringsprojekt 

helt eller delvis till 682,7 (421,7) mkr. Under verksamhetsåret 
 färdigställdes två förskolor Kastanjegården och Blåmesen samt 
sju skolor Brunns, Gumaelius, Tybblelund, Änglanda samt  delvis 
Adolfsberg, Norrby, och Stora Mellösa.

Pågående projekt vid årsskiftet uppgick till 305,0 (601,9) mkr 
vilket främst utgörs av nybyggnation av förskolorna Lillån, Silva 
och Änglanda Idrottshall samt ombyggnation av skolorna Almby, 
Navet och Norrby.

Underhållsåtgärder
Bolaget har under verksamhetsåret genomfört underhålls-

åtgärder för 102 976 (94 218) tkr.  Av dessa underhållsåtgärder 
har 87 745 (73 860) tkr aktiverats.

Värdering av fastighetsbeståndet
Värderingen av bolagets fastigheter per 2018-12-31 uppgår till 

5 401 362 (4 910 547) tkr, att jämföra med det bokförda värdet 
på 3 805 136 (3 113 804) tkr. Extern värdering av i stort sett hela 
beståndet har utförts av V & P, Valuation of properties AB i januari 
2018 med några  kom pletteringar under året. 

Köp och försäljningar under året
Inga köp och försäljningar har skett under året.

Resultat och ställning
Resultatetefterfinansiellaposteruppgicktill72452(52931)

tkr. Resultatet har påverkats positivt av högre hyresintäkter 
genomattflerabyggnationerharfärdigställtsunderåret.

Bolagets synliga egna kapital uppgick till 479 794 (422 362) tkr 
per den 31 december. Soliditeten uppgår till 11,0 (10,9) procent.

Väsentliga händelser under året
Under föregående år uppdagades misstänkta isoleringsfusk i 

bolagetsnybyggdasamtrenoveradefastigheter.Iflertaletprojekt
har bristerna åtgärdats efter Futurums krav som i korthet handlar 
om att ”göra om, göra rätt” vilket bolagets entreprenörer svarat 
upp mot. I dagsläget kvarstår ett ärende där bolaget har anlitat 
entreprenadjuridisk expertis för att klargöra ansvarsfrågan i de 
brister som bolaget uppmärksammat.

Två nya skolor, Änglandaskolan och Tybblelundsskolan, har 
färdig ställts under året och har nu fått sitt viktigaste innehåll då 
över 1 000 barn har börjat sin skolgång i helt nya lokaler. Futurum 
har byggt två skolor som skiljer sig åt i gestaltning och pedago-
gisk idé men där de båda har det gemensamt att de vilar på en 
utformning där bolagets kund, Örebro kommun haft en tydlig 
uppfattning kring hur lokalerna ska stödja verksamhetens mål. 
 Räknar bolaget även in den nya skolan på Norrby så är det ytterli-
gare 400 barn som fått nya lokaler under året.

Två nya förskolor har färdigställts under året.  Kastanjegården i 
Vivalla och Blåmesen i Oxhagen. Kastanjegården står på samma 
plats som den gamla förskolan i Vivalla centrum.  Blåmesen har 
fått en ny lokalisering vid Risbergska skolan där man är ett sten-
kast från Hästhagens fantastiska miljö.
UndervårenfickFuturumsenergigruppmottaprisetsom

årets föredöme, när Örebroregionens energipris delades ut. Pri-
set tilldelades Futurum för ett outtröttligt arbete med att energi-
effektiviserafastighetsbeståndetparallelltmedframtagandeav
strategier för klimatnytta. Sedan bolaget bildades har  Futurum 
minskat den årliga energianvändningen med 808 MWh  samtidigt 
som andelen fossilt i den energi bolaget köper  minskat. Idag är 
inköpt energi förnybar till 99,2 %.
Kortefterdetförstafinaprisetföljdenästa,närdetvardags

för Klimatkommunerna att dela ut sitt nyinstiftade pris ”Steget 
före”, för bästa klimatåtgärd i ett kommunalt bolag. Även detta 
 kammade Futurum hem, för sitt ”Samarbete för att förbättra 
 klimatet”. Futurum hoppas kunna vara en inspiration och före-
bild för andra kommunala bolag i och med priserna och det stora 
engagemang medarbetarna visar.

Förändringstakten är hög just nu. Flera rekryteringar har 
genomförts under året på nya tjänster som tillkommit på grund av 

Förvaltningsberättelse 2018
Styrelsen och verkställande direktören för Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum),  
 organisaionsnummer 556736-6215, får  härmed avge följande berättelse över verksamheten 2018.
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Bolagets förväntade framtida  ut veckling och 
väsentliga risker samt  osäkerhetsfaktorer

Futurum har allt sedan starten 2012 varit inne i en expansiv 
fas och i takt med att Örebro växer kommer bolaget bygga nya 
förskolor och skolor. Två aspekter kommer att vara extremt vik-
tiga. Futurum måste se till att fortsätta bygga med hög kvalitet och 
rimlig produktionskostnad. Till detta måste bolaget även ligga i 
framkant med att i dialog med vår kund säkerställa att vi bygger 
framtidssäkra lokaler som stödjer den pedagogiska vision som 
finnshosdenverksamhetsomskabedrivasiskolan.Underde
kommande fem åren planerar bolaget för en liknande expansion 
som bolaget har haft de senaste sex åren. 
Allabolagetsnybyggnadsprojektcertifierasenligtmiljöbyggnad

silver, vilket bland annat garanterar bra inomhusklimat, låg energi-
förbrukning, dagsljusinsläpp samt sunda byggnadsmaterial.

Till detta kommer även en lång rad ombyggda skolor och 
förskolor där ytan är densamma men där standarden höjts via 
genomförda ombyggnationer. Vid alla nyinvesteringar jämförs hur 
dessa står sig i jämförelse med de externa värderingar som bola-
get låter göra. I de projekt som genomförts överstiger marknad-
svärdet de nya bokförda värdena vilket innebär att bolaget inte 
behövt göra nedskrivningar.

Sammantaget har bolaget således en sund utveckling av 
sina fastighetsvärden. Då marknaden är sådan där kundens 
betalnings vilja ytterst avgör om projekten är konkurrenskraftiga 
och kan genomföras eller inte, måste bolaget möta det högre 
kostnadsläget med ett större fokus på att bygga billigare men med 

bolagets tillväxt. Organisationen har förstärkts med nya tjänster 
framförallt inom digitalisering och kommunikation.

Regeringen införde år 2015 statsbidrag för upprustning av skol-
lokaler i syfte att ge elever en förbättrad lärmiljö och arbetsmiljö 
samt att minska lokalernas miljöpåverkan. Bidrag har lämnats för 
enellerfleraåtgärdersomuppfyllernågonavdetrepunkterna
nedan: 

• Förbättra lärmiljön 
• Förbättra tryggheten 
• Främja fysisk aktivitet 

Under året har bolaget erhållit 19 585 tkr i statsbidrag för att 
rusta skollokaler.

Bolaget har även erhållit bidrag på 6 333 tkr från Naturvårdsver-
ket gällande klimatinvesteringsstöd för åtgärden ”Bygga bort olje-
pannor” för minska utsläpp av växthusgaser.

Flerårsöversikt

 2018 2017 2016 2015 2014

Nettoomsättning, tkr 457 046 388 883 363 950 332 709 308 575
Hyresintäkter, tkr 449 418 376 664 348 432 318 228 295 388
Driftkostnader, tkr -185 159 -160 576 -152 106 -143 150 -135 702
Underhållskostnader, tkr -26 586 -24 129 -37 763 -38 713 -27 517
Driftnetto 245 301 204 178 174 081 150 846 145 356
Finansiella kostnader, tkr -39 710 -37 136 -29 282 -33 755 -35 560
Resultat efter finansiella kostnader, tkr 72 452 52 931 33 387 48 739 57 311
Redovisat resultat, tkr 57 432 41 190 26 025 37 376 50 924
Balansomslutning, tkr 4 356 878 3 868 795 3 107 732 2 762 344 2 382 726
Soliditet % 11,01 10,92 12,32 12,86 13,34
Direktavkastning % 7,09 6,99 6,77 6,82 7,88

Nyckeltalsdefinitioner framgår av redovisningsprinciperna. 
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bibehållen kvalitet. Bolaget kan därför inte bara analysera själva 
byggkostnaden utan ett stort fokus måste även läggas på att 
analysera förvaltningskostnaderna för bolagets byggnader så att 
dessa hamnar på en nivå som de långsiktigt är kalkylerade för.

Bolagets räntekostnad uppgår till 39,7 (37,1) mkr. Av bolagets 
upplåningsportfölj på 3 524 mkr är 65,3 (65,8) procent säkrat i 
räntederivat, med en genomsnittlig räntebindningstid på 4,2 (3,9) 
år.Ambitionenärattbibehållabrakassaflödengenomattinte
överstiga en räntenivå på 2 procent de närmsta fem åren. Dess-
utom ska bolaget arbeta för att öka den genomsnittliga ränte-
bindningstiden till minst 6 år.

Av bolagets hyresintäkter utgör 94 (92) procent hyror från 
 kommunala hyresgäster. Hyreskontraktens längd varierar mellan 
3-10 år. Vakansgraden i beståndet är väldigt låg, då det råder 
brist på både skol- och förskolelokaler i kommunen.  Bolagets 
hyreskontrakt är idag reglerade enligt KPI. Då KPI:s ökning inte 
motsvarar driftkostnadernas ökning per år (2-3 procent) kan detta 
på lång sikt riskera bolagets ekonomi. 

Finansiering och användning av finansiella  instrument
BolagetsupplåningfinansierasviaÖrebrokommunsoman

svarar för att säkerställa bolaget det lånebehov som föreligger. 
Säkringavränteriskgörsgenomränteswaparsomeffektivtsäkrar
kassaflödesriskiräntebetalningar(senot1).

Räntekostnaderna uppgår till 39 710 (37 136) tkr och bolaget 
låneskuld per 2018-12-31 uppgår till 3 524 000 tkr, och utgörs 
av lån hos Örebro kommun. Lånen är upptagna enbart i svensk 
valuta och till rörlig ränta. Räntekostnaden är en stor post i bola-
gets resultaträkning och kostnaden kan förändras kraftigt vid 
förändringar i marknads räntor. För att hantera ränterisken har 
ränte swapar använts. I bolagets Riktlinjer för Finanshantering 
angesansvarsfördelning,reglerochriktlinjerförfinansierings-
verksamheten. Ränteswapar bokförs med mellanskillnaden av 
betalnings strömmars netto som räntekostnad.

Av bolagets låneskuld har 65,3 procent säkrats med ränte-
derivat, vilket motsvarar ett nominellt belopp om 2 300 000 tkr. 
Marknadsvärdet på derivaten uppgår per 2018-12-31 till -125 699 
(-102 190) tkr. Marknadsvärdet är det pris marknaden är villig att 
betalaförswaparnapåbalansdagenjämförtmedanskaffningspri-
set. Negativt belopp visar undervärden, det vill säga  orealiserade 
förluster på swaparna. Förändringar i marknads värdet redovisas 
varken i resultatet eller i balans räkningen utan endast här som en 
upplysning. 

Den vägda genomsnittliga räntan beräknas till 1,42 procent 
och genomsnittlig räntebindningstid 4,2 år. Förfallotidpunkten för 
dessa sträcker sig mellan 2022-2029.

Mål och måluppfyllelse
Ägarensuppdragochbolagetsvisionharviabolagetsaffärs-

plan översatts till strategier, verksamhetsmål och aktiviteter inom 
de sju målområdena:

• Barn och ungas behov
• Hållbar tillväxt
• Människors egenmakt
• Trygg välfärd
• God ekonomi
• Personal och organisation
• Kund och marknad

Styrelsen bedömer att bolagets verksamhet stämmer väl över-
ens med bolagets ändamål och att bolaget har levt upp till äga-
rens direktiv.

Styrelsens presidium och bolagsledningen har haft två ägar-
dialog   möten där avstämning skett av aktuell verksamhet, aktuella 
uppdrag samt hur måluppfyllelsen av budget direktiv och indika-
torer ser ut. Styrelsen bedömer att i den mån  bolaget själva har 
rådighet över uppdrag som bolaget  erhållit har bolaget levt upp 
till ägarens direktiv. I de fall upp dragen är avhängiga beslut hos 
andra aktörer kan tidplaner och genomförande möjligheter ha 
 ändrats. Bolaget har klarat av att uppnå alla uppställda indikatorer 
från ägaren.

Riskbedömning och intern kontroll
Omfattning och bedömning av riskhantering i sin helhet, och 

fördenfinansiellarapporteringenisynnerhet,görskontinuerligt
av bolagsledningen, styrelse och revisorer. Ekonomi-, förvaltning- 
och projektavdelning arbetar sida vid sida och gör fortlöpande 
uppföljningar och analyser på fastighetsnivå på resultat-, balans- 
och projektnivå för att säkerställa att riktlinjer följs. Översyn av 
attest- och behörighetsordning ses regelbundet över och ändras 
vid behov.
Bolagetsverksamhet,finansiellahanteringochförvalt-

ning  revideras årligen av bolagets revisorer som rapporte-
rar  iakttag elser och eventuella synpunkter direkt till styrelsen. 
 Styrelsen utvärderar regelbundet den information som bolags-
ledningen och revisorerna lämnar.

Ekonomisk uppföljning sker tertialvis mot budget och prognos. 
Rapportering sker till bolagsledning, styrelse, revisorer och ägare.

Principer för redovisning, rapportering och revisionssynpunkter 
gås igenom vid ordinarie revision av årsbokslut.

Det pågår en ständig ändamålsenlig utveckling av processer 
och rutiner. Bolaget har under året påbörjat arbete med process-
kartläggningochdokumenthanteringsomberäknaspågåfleraår
framåt.

Styrelsen har haft sju protokollförda möten under verksamhets-
året och styrelsen består av sju ledamöter samt tre suppleanter 
utsedda av Örebros kommunfullmäktige.

Styrelsens bedömning med anledning av ovan är att den 
interna kontrollen i och av bolaget är god.
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Förändring av eget kapital

Hållbarhetsrapport 
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Bolaget valt att upprätta den 

lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen 
skild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn 
samtidigtsomårsredovisningen.Rapportenfinnstillgängligpå
www.futurumfastigheter.se.

Tkr Aktiekapital   Överkursfond
Fritt eget 

kapital

Enligt fastställd balansräkning föregående år 77 550 157 450 187 362

Årets resultat - - 57 432

Belopp vid årets utgång 77 550 157 450 244 794

 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel
187 361 810 kr     

Överkursfond 157 450 000 kr

Årets vinst  57 431 786 kr

402 243 596 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 
till aktieägare utdelas 9 000 000 kr

i ny räkning överförs 393 243 596 kr

402 243 596 kr

 

Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång  framgår i övrigt av efterföljande 
resultaträkning,balansräkningochkassaflödesanalysmedtillhörandenoter.
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RESULTATRÄKNING

Tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 4 457 046 388 883
Driftskostnader 5 -185 159 -160 285
Underhållskostnader -26 586 -24 129
Fastighetsskatt -369 -291
Av- och nedskrivning i förvaltningen 6 -116 638 -104 405

Bruttoresultat 128 294 99 773

Administrations- och försäljningskostnader 7, 8 -13 022 -11 139
Resultat vid försäljning av fastigheter och inventarier 83 4 246
Övriga rörelsekostnader 9 -3 192 -2 812

Rörelseresultat 10, 11 112 163 90 068

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter -1 -1
Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -39 710 -37 136

Resultat efter finansiella poster 72 452 52 931

Skatt på årets resultat 13 -15 020 -11 741

Årets resultat 57 432 41 190
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BALANSRÄKNING

Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 14, 15, 16 3 805 136 3 113 804

Inventarier 17 13 371 8 143

Pågående nyanläggningar, om-/tillbyggnader 18 304 976 601 908

4 123 483 3 723 855

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 19 5 480 10 758

Summa anläggningstillgångar 4 128 963 3 734 613

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 141 48

Kortfristiga fordringar 20

Kundfordringar 14 132 12 836

Skattefordringar 742 733

Övriga kortfristiga fordringar 205 412 112 933

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 4 381 4 448

224 667 130 950

Kassa och bank 3 107 3 184

Summa omsättningstillgångar 227 915 134 182

SUMMA TILLGÅNGAR 4 356 878 3 868 795
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Tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 22 77 550 77 550

Fritt eget kapital

Överkursfond 157 450 157 450

Balanserade vinstmedel 187 362 146 172

Årets resultat 57 432 41 190

402 244 344 812

Summa eget kapital 479 794 422 362

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 23 69 950 54 930

Summa avsättningar 69 950 54 930

Långfristiga skulder

Långfristig skuld Örebro kommun 24, 25 3 529 615 3 185 010

Övrig långfristig skuld 13 609 -

Summa långfristiga skulder 3 543 224 3 185 010

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 78 388 77 688

Övriga skulder 19 673 15 569

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 165 849 113 236

Summa kortfristiga skulder 263 910 206 493

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 356 878 3 868 795
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Tkr Not 2018 2017

28

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 72 452 52 931

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet (avskrivningar)
119 260 106 312

Andra poster som inte påverkar kassaflödet -557 -9 751

Kassaflöde från den löpande  verksamheten 
före  förändringar av rörelsekapital

191 155 149 492

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -93 -48

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -88 430 -50 333

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 65 622 -62 593

Kassaflöde från den löpande verksamheten 168 254 36 518

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -518 454 -823 758

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 123 4 601

Kassaflöde från investeringsverksamheten -518 331 -819 157

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 350 000 785 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 350 000 785 000

Årets kassaflöde -77 2 361

Likvida medel vid årets början 3 184 823

Likvida medel vid årets slut 3 107 3 184

 

KASSAFLÖDESANALYS
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen för 2018 har upprättats med tillämpning av 

Årsredovisningslagen och Bokförings nämndens  allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och  koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper
Tillgångar,avsättningarochskuldervärderastillanskaffnings-

värde om inte annat anges.

Intäkter
Hyresintäkter

Bolaget redovisar hyresintäkter för lokaler i den period de anses 
tillhöra. Kvartalshyror periodiseras och bokförs per månad.

Övriga intäkter
Utförda förvaltningsuppdrag faktureras på löpande  räkning i den 

takt arbetena utförs. Försäkringsersättningar har tagits upp till det 
beräknade värdet efter avdrag för kostnader, t ex självrisk.

Offentliga bidrag
Offentligabidragredovisassomintäktdådenframtidapre-

station som krävs för att erhålla bidraget utförs. I de fall bidraget 
erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i 
balansräkningen.Offentligabidragvärderastilldetverkligavärdet
avvadsomerhållitsellerkommeratterhållas.Offentligabidrag
relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att 
bidragetreducerartillgångensanskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som 

bolaget lämnar till de anställda. Bolagets ersättningar innefattar 
bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, arvoden m.m. 

Bolagets pensionsplan utgörs av avgiftsbestämda avtal. Vid 
avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till försäk-
ringsföretag och bolaget har inte längre någon förpliktelse till den 
anställde när avgiften är betald. Av  gifterna för avgiftsbestämda 
planer redovisas som kostnad och obetalda avgifter redovisas 
somskuld.Övrigaplanerklassificerassomförmånsbestämda
pensionsplaner.

Inkomstskatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 

skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomskatt som ännu inte har 
redovisats. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-
ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga tempo-
rära 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-
heter att i framtiden använda skattemässiga underskotts avdrag. 
Värde ringen baseras på hur det redovisade värdet för motsva-
rande tillgång eller skuld förväntas återvinnas  respektive regleras. 
Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas. Uppskjuten skatt 
beräknasutifrångällandeskattesatspåbalansdagen.Effekterav
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period för-
ändringen lagstadgats. Uppskjutna skatte fordringar reduceras till 
den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran 
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiellaanläggningstillgångarredovisastillanskaffnings-

värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningarmedtilläggföreventuellauppskrivningar.Ianskaff-
ningsvärdet ingår förutom inköps priset 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 vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skill-
naden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara 
väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter 
vilket skrivs av separat.

Pågående arbeten
Kostnaden för nyproduktion och större om- och tillbyggnads-

produktion aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten 
påförs kostnader för internt nedlagt tid. Varje projekt värderas indi-
viduellt och projekt som inte fullföljs kostnadsförs omgående då 
detta fastställs.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjande -

period eftersom det återspeglar den för väntade förbrukningen av 
tillgångens framtida  ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nytt-
jandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen 
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod 
bedömssomobegränsad.Byggnadenbeståravflerakomponen-
ter vars nyttjandeperiod varierar. Nyttjandeperioden kan komma 
att justeras då statusbesiktningar av byggnaderna sker löpande. 
Följandehuvudgrupperavkomponenterharidentifieratsoch

  ligger till grund för avskrivningen för byggnaderna:

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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Byggnadskomponent Livslängd år

Markanläggning 15-50
Markinventarier 5-20
Stomme och grund 50-100
Takbeklädnad och tätskikt 20-50
Fasadbeklädnad 35-100
Stomkomplement 20-40
Byggnad invändigt 20-30
VVS installationer 15-50
El och Tele 20-40
Transporter 25
Styr & regler 20
Byggnadsinventarier 5-15
Hyresgästanpassning Kontraktstid
Restpost 50

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan 
beräknatpåursprungligaanskaffningsvärdenochbaseraspåtill-
gångarna bedömda nyttjandeperiod (3-10 år).

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Vidvarjebalansdagbedömsomdetfinnsnågonindikationpå

att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådanindikationfinns,beräknastillgångensåtervinningsvärde.
Om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet görs en 
nedskrivning som kostnadsförs.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdetberäknasnuvärdetavdeframtidakassaflöden
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 till-
gången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Leasing
Leasing där väsentlig del av riskerna och fördelarna med 

ägandebehållsavleasegivarenklassificerassomoperationell
leasing. Betalningar som görs under leasingtiden kostnadsförs i 
resultat räkningen linjärt över leasingperioden. Finansiell leasing 
före     ligger då de ekonomiska riskerna och fördelarna som är för-
knippade med ägandet överförda till leasetagaren. Tillgångar som 
förhyrsenligtfinansiellaleasingavtalredovisassomanläggnings-
tillgång och avskrivningar görs under leasingperioden. Förpliktel-
sen att betala framtida leasingavgifter redovisas som långfristig 
och kortfristig skuld. Leasingbetalningarna redovisas som ränta 
och amortering av skulden.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapi-

tel11(Finansiellainstrumentvärderadeutifrånanskaffningsvär-
det) i BFNAR 2012:1.

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till 

anskaffningsvärde,inklusiveeventuellatransaktionsutgiftersom
är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kundfordringar och 
övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas indivi-
duellttilldetbeloppsomberäknasinflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovis-
ningstillfällettillanskaffningsvärdemedavdragföreventuellaned-
skrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Finansiella skulder  
Finansiellaskuldervärderastillanskaffningsvärde.Räntekost-

nader periodiseras och resultatförs över löptiden. Då samtliga lån 
frånkommunenvidförfallotidpunktförlängsklassificeraslåneni
sin helhet som långfristiga skulder.   

Säkringsredovisning 
Säkringsredovisningtillämpasendastdådetfinnsenekono-

misk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten 
som överensstämmer med företagets mål för riskhantering. Dess-
utomkrävsattsäkringsförhållandetförväntasvaramycketeffektivt
underdenperiodförvilkensäkringenharidentifieratssamtatt
säkringsförhållandet och företagets mål för riskhantering och risk-
hanteringsstrategi avseende säkringen är dokumenterade senast 
när säkringen ingås.

Säkring av ränterisk
Ränteswapparsomeffektivtsäkrarkassaflödesriskiräntebe-

talningar 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 
effektivomdenekonomiskainnebördenavsäkringenochskulden
är densamma som om skulden i stället hade tagits upp till en fast 
marknadsränta när säkringsförhållandet inleddes.    

Varulager
Varulagret består av inköpta varor avsedda för förbrukning och 

harvärderatstilldessanskaffningsvärde. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 

legalellerinformellförpliktelsetillföljdaveninträffadhändelse
ochdetärsannoliktattettutflödeavresurserkrävsföraattreg-
lera 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 
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att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningen omprövas 
varje balansdag.

Kassaflödesanalys
Kassaflödenfråndenlöpandeverksamhetenredovisasgenom

tillämpning av den indirekta metoden, vilket innebär att nettore-
sultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- och utbetal-
ningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader 
somhänförtstillinvesteringsellerfinansieringsverksamhetens
kassaflöden.

Nyckeltalsdefinitioner
Driftnetto: Nettoomsättning minus drifts- och underhålls-

kostnader samt fastighetsskatt
Soliditet: Synligt eget kapital i förhållande till balansomslutning
Direktavkastning: Driftnetto delat med genomsnittligt värde på 

fastigheterna.

Not 2 Koncernuppgifter 
Företaget är ett helägt dotterföretag till Örebro Rådhus AB, org 

nr 556005-0006 med säte i Örebro. Örebro Rådhus AB ägs av 
Örebro kommun 100 %. 

Örebro Rådhus AB upprättar koncernredovisning för den 
översta koncernen.

Köp och försäljningar mellan Futurum och företag som ingår i 
koncernen Örebro Rådhus AB uppgår till 6,2 % respektive 0,1 %

Not 3 Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper 

baseras på bedömningar och uppskattningar om framtiden. Anta-
ganden som innebär en risk för väsentliga justeringar under kom-
mande år har gjorts avseende materiella anläggningstillgångar, 
fastigheter. För materiella anläggningstillgångar, fastigheter, har 
uppdelning i komponenter gjorts i de fall skillnaden i nyttjandepe-
rioden mellan de olika komponenterna är väsentlig. Det bokförda 
värdet på fastigheten har, vid ingången till K3, fördelats enligt 
respektive komponents andel av det bedömda värdet. I samband 
medårsbokslutetbedömshuruvidadetfinnsnågonindikationpå
att en tillgångs verkliga värde understiger det bokförda värdet. Om 
ensådanindikationfinns,beräknastillgångensåtervinningsvärde.
I de fall det inte går att beräkna en tillgångs återvinningsvärde 
beräknas återvinningsvärdet för hela den kassagenererande 
enheten som tillgången tillhör. Återvinningsvärdet är det högsta av 
verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjan-
devärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av 
deframtidakassaflödensomtillgångenväntasgeupphovtilliden
löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 

Den diskonteringsränta som används är före skatt och åter-

speglar 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 återvin-
ningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Not 4 Nettoomsättning
2018 2017

Hyresintäkter 449 418 380 540

Outhyrt/vakant -4 260 -3 876

Ersättningar förvaltningsavtal 2 981 3 232

Aktiverat arbete för egen räkning 3 386 7 045

Övriga intäkter 5 521 1 942

Summa 457 046 388 883

Not 5 Driftskostnader
2018 2017

Fastighetsskötsel 57 887 45 885
Mediaförbrukning 55 390 49 675
Avskrivningar av inventarier och bilar 1 696 1 365
Fastighetsadministration 67 356 60 476
Fordonskostnader 2 830 2 884
Summa 185 159 160 285

Not 6 Av- och nedskrivningar i förvaltningen
2018 2017

Markanläggning 6 441 4 798
Byggnader 103 345 95 711
Byggnadsinventarier 3 212 2 030
Markinventarier 2 641 1 517
Maskiner och tekniska anläggningar 999 349
Summa 116 638 104 405
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Not 7 Administrations- och försäljningskostnader
2018 2017

Reklam & PR 295 293
Datakostnader 401 232
Avskrivning inventarier 925 542
Övriga administrativa kostnader 2 270 2 212
Personalkostnader Företagsledning 
och Styrelse 9 131 7 860

Summa 13 022 11 139

Not 8 Ersättning till revisorer
I administrations- och försäljningskostnader ingår arvoden och 

kostnadsersättningar till revisionsföretag.

2018 2017

Ernst & Young AB enligt avtal 70 74
Skatterådgivning och övriga tjänster 
Ernst & Young AB 58 110
Biträde till Lekmannarevisorerna 78 21
Summa 206 205

Not 9 Övriga rörelsekostnader
2018 2017

Utrangering av komponenter 2 911 1 540
Förgävesprojektering 281 72
Kostnader av engångskaraktär - 1 200
Summa 3 192 2 812

Not 10 Operationella leasingavtal
2018 2017

Leasingavtal där företaget 
är leasetagare
Årets leasing-/hyreskostnader avse-
ende operationella leasingavtal 11 265 11 087

Framtida minimileaseavgifter, som 
ska erläggas avseende ej uppsäg-
ningsbara operationella leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år 10 434 10 656
Förfaller till betalning senare än ett 
men inom fem år 16 326 28 030
Förfaller till betalning senare än fem år 2 375 4 344

Leasingkontrakten hänför sig till 
 leasing av bil samt hyra av pavil-
jonger och förhyrda lokaler. 

Leasingavtal där företaget är 
leasegivare
Årets leasing/hyresintäkter avseende 
operationella leasingavtal (hyra för 
lokaler) 448 696 376 664

94 % av bolagets hyresavtal har en 
löptid på 1-5 år och omförhandlas 
regelbundet vartefter hyresgrun-
dande anpassningar och underhåll 
sker. 
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Not 11 Löner, andra ersättningar och sociala 
 kostnader

2018 2017

Styrelse och verkställande 
direktör
Löner och andra ersättningar 1 963 1 835
Sociala kostnader 1 302 1 167
Varav pensionskostnader och förplik-
telser 724 tkr (593 tkr)

Övriga anställda
Löner och ersättningar till övriga 
anställda 39 670 35 917
Sociala kostnader 16 887 14 746
Varav pensionskostnader och förplik-
telser 3432 tkr (2759 tkr)
Summa löner och andra 
ersättningar 59 822 53 665

För styrelsen finns inga avtal om pension. Avtalsenlig pension 
för Vd utgår från 65 års ålder. För styrelsen finns inga avtal om 
avgångsvederlag. Vd har ett års uppsägningstid och tolv månaders 
avgångsvederlag. Övriga ledande befattningshavare i bolaget har 
sex månaders uppsägningstid, men inga avtal avseende avgångs-
vederlag. 

2018 2017

Medelantal anställda
Män 73 75
Kvinnor 29 24
Totalt 102 99

Könsfördelning i företagsledningen 
och styrelsen
Kvinnor 6 6
Män 7 7
Totalt 13 13

Not 12 Räntekostnader
2018 2017

Räntekostnader fastighetslån, 
 Örebro kommun 2 083 2 328
Ränta på derivatinstrument (swap) 
netto 37 396 34 808
Övriga finansiella kostnader 231 -
Summa 39 710 37 136

 

Not 13 Skatt på årets resultat
2018 2017

Aktuell skatt - -
Förändring av uppskjuten skatt avse-
ende temporära skillnader -33 035 -39 193

Förändring av uppskjuten skattefor-
dran avseende underskottsavdrag 18 015 27 453

Summa redovisad skatt -15 020 -11 740

Redovisat resultat före skatt 72 452 52 931

Skatt beräknad enligt gällande skat-
tesats (20,6 resp 22%%) -15 939 -11 645

Skatteeffekten av:
Bokföringsmässiga avskrivningar på 
byggnader -24 153 -22 112

Skattemässiga avskrivningar på 
byggnader 20 594 16 673

Övriga ej avdragsgilla kostnader -493 -434
Utnyttjat underskottsavdrag -19 239 -27 453
Direktavdrag utvidgade 
reparationsbegreppet 39 230 44 971

Redovisad skatt 0 0

Not 14 Finansiella leasingavtal
I bolagets materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som innehas 
enligt finansiella leasingavtal enligt följande:

Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31

Anskaffningsvärden 31 723 -
Ackumulerade 
avskrivningar -427 -

31 296 0

Framtida minimileaseavgifter har följande förfallotidpunkter:

Nominella värden
Inom ett år 9 465 -
Senare än ett men inom 
fem år 13 609 -

23 074 0

Nuvärden
Inom ett år 9 280 -
Senare än ett men inom 
fem år 13 003 -

22 283 0

Leasingkontrakten hänför sig till paviljonger.
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Not 15 Förvaltningsfastigheter

Byggnader 2018-12-31 2017-12-31

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början 2 982 654 2 522 747
Nyanskaffning 716 875 462 817
Avyttringar och 
utrangeringar -3 559 -2 910

Vid årets slut 3 695 970 2 982 654

Ack avskrivning enligt plan
Vid årets början -337 235 -243 059
Avyttring och utrangering 648 1 535
Årets avskrivning -103 345 -95 711
Vid årets slut -439 932 -337 235

Planenligt restvärde 3 256 038 2 645 419

Mark

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början 289 508 286 576
Nyanskaffning - 3 253
Avyttring och utrangering - -321
Vid årets slut 289 508 289 508

Planenligt restvärde 289 508 289 508

Markanläggningar

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början 143 669 127 003
Nyanskaffning 56 915 16 666
Vid årets slut 200 584 143 669

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets början -12 626 -7 828
Årets avskrivning -6 441 -4 798
Vid årets slut -19 067 -12 626

Planenligt restvärde 181 517 131 043

Byggnadsinventarier 2018-12-31 2017-12-31

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början 33 511 26 446
Nyanskaffning 18 845 7 065
Vid årets slut 52 356 33 511

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets början -4 553 -2 523
Årets avskrivning -3 212 -2 030
Vid årets slut -7 765 -4 553

Planenligt restvärde 44 591 28 958

Markinventarier

Ack anskaffningsvärden

Vid årets början 21 460 15 741
Nyanskaffning 17 247 5 719
Vid årets slut 38 707 21 460

Ack avskrivning enligt plan

Vid årets början -2 584 -1 067
Årets avskrivning -2 641 -1 517
Vid årets slut -5 225 -2 584

Planenligt restvärde 33 482 18 876

Bokförda värden
Byggnader 3 256 038 2 645 419
Mark 289 508 289 508
Markanläggning 181 517 131 043
Byggnadsinventarier 44 591 28 958
Markinventarier 33 482 18 876

3 805 136 3 113 804
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Not 16 Upplysning om verkligt värde på förvaltnings fastigheter
2018-12-31 2017-12-31

Marknadsvärde efter 
värdering

5 401 362 4 910 547

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering i 
programmet Datscha. Vid värdebedömningen har använts faktiska hyror, faktisk 
vakans, faktiska mediakostnader och schabloniserade kostnader för adminis-
tration, försäkring och fastighetsskötsel samt uppskattade underhållskostnader. 
Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp.

Not 17 Inventarier
2018-12-31 2017-12-31

Ingående 
anskaffningsvärde 17 032 14 497

Inköp under året 8 889 3 297
Avyttring och utrange-
ring under året -466 -762

Utgående ack-
umulerat 
anskaffningsvärde

25 455 17 032

Ingående ack 
avskrivningar -8 890 -7 196

Årets utrangering 426 563
Årets avskrivning -3 620 -2 256
Summa ackumulerade 
avskrivningar -12 084 -8 889

Utgående planen-
ligt restvärde 13 371 8 143

Not 18 Pågående nyanläggningar
2018-12-31 2017-12-31

Pågående nybyggnad 
och förskott 162 280 366 700

Pågående 
om-tillbyggnad 129 519 58 882

Pågående 
hyresgästanpassningar 10 287 170 190

Aktiverat eget arbete 2 890 6 136
Utgående bokfört 
värde pågående 
nyanläggningar, 
om-tillbyggnader

304 976 601 908

Not 19 Långfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Skatteverket, momsfor-
dran jämkningsmoms 5 480 10 758

Summa lång-
fristiga fordringar 5 480 10 758

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar
2018-12-31 2017-12-31

Kundfordringar 14 132 12 836
Förskottsmoms, hyror 26 741 18 529
Skatteverket, momsfor-
dran jämkningsmoms 5 279 7 107

Övriga fordringar* 173 392 49 682
Summa kort-
fristiga fordringar 219 544 88 154

*Bolaget är anslutet till ett koncernkonto hos Örebro Kommun. Saldot på kon-
cernkontot redovisas som en kortfristig fordran mot Örebro kommun 2018 (154 
118 tkr) 2017 (36 638 tkr)

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda 
hyreskostnader 3 466 3 624

Övriga förutbetalda 
kostnader och upplupna 
intäkter

915 824

Summa 4 381 4 448

Not 22 Antal aktier
Aktiekapitalet består av 38 775 (38 775) aktier.

Not 23 Uppskjuten skatt
2018-12-31 2017-12-31

Ingående uppskjuten 
skatt 54 930 43 189

Justering av uppskjuten 
skatt på skattemässiga 
underskottsavdrag

15 020 11 740

Summa 
avsättningar 69 950 54 929
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Not 24 Långfristiga skulder
2018-12-31 2017-12-31

Låneskuld Örebro 
kommun 3 524 000 3 174 000
Örebro kommun, 
momsjämkning 5 615 11 010
Summa lång-
fristiga skulder 3 529 615 3 185 010

Förfaller mellan två 
och fem år efter 
balansdagen 5 615 11 010
Förfaller senare än fem 
år efter balansdagen 3 524 000 3 174 000

Not 25 Finansiella instrument och riskhantering

Säkringsredovisning
IFuturumfastigheters”Riktlinjerförfinanshantering”slåsfastatt
räntederivat”syftartillatthanteraränterisker”samtattfinansför-
valtningen ska ske utifrån de förutsättningar som Futurum fast-
igheters rörelseresultat visar. Denna strategi förutsätter en aktiv 
ränteriskhantering som bl. a innebär att säkringsinstrumenten 
kanersättaselleröverflyttastillandrasäkringsdokumentmed
syfte att åstadkomma en jämn och stabil räntekostnad över tiden 
i balans med rörelseresultatet. Aktiv ränteriskhantering innebär 
att räntebindningen kan förlängas eller förkortas genom olika säk-
ringsinstrument. All användning av säkringsinstrument sker mot 
den underliggande låneportföljen inkl. planerade framtida nya lån 
alt.refinansieringavbefintligalån.Säkringenseffektivitetbedöms
kontinuerligt genom den aktiva skuldhanteringen som bl. a inne-
bär att säkringsinstrumenten marknadsvärderas och att Futurum 
fastigheters rörelseresultat möts i förhållande till ränterisken.

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Förskottshyror från 
hyresgäst 134 264 93 203
Upplupna 
räntekostnader 5 344 4 785
Övriga upplupna kost-
nader och förutbetalda 
intäkter 26 241 15 248
Summa upplupna 
 kostnader och 
förut betalda 
intäkter 165 849 113 236

Not 27 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Bolaget har inga ställda säkerheter på balansdagen eller vid 
 föregående års balansdag. Bolaget har inga eventualförpliktelser 
på balansdagen eller vid föregående års balansdag.

Not 28 Upplysningar till kassaflödesanalysen
2018 2017

Justeringar för poster som inte ingår i kas-
saflödet m.m.

Avskrivningar 119 260 106 312
Aktivering av projektledartid -3 385 -7 045
Realisationsresultat -83 -4 246
Utrangeringar 2 911 1 540
Summa justeringar 118 703 96 561

Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i lik-
vida medel:
Kassamedel - 7
Banktillgodohavanden 3 107 3 177

3 107 3 184

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med 
utgångspunkten att:
Deharenobetydligriskförvärdefluktuationer
- De kan lätt omvandlas till kassamedel
- De har en löptid om högst 3 månader från 
anskaffningstidpunkten.

 Not 29 Händelser efter räkenskapsårets utgång
Ingaväsentligahändelserharinträffatefterräkenskapsåretsslut.

Not 30 Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande 
vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 187 361 810
Överkursfond 157 450 000
Årets vinst 57 431 786

402 243 596

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att
till aktieägare utdelas 9 000 000
i ny räkning överförs 393 243 596

402 243 596
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019  767 91 00

info@futurumfastigheter.se
www.futurumfastigheter.se
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701 35 Örebro

Produktion: Liz Hultgren, ekonomichef, och Emma Melkersson, kommunikatör, Futurum Fastigheter 
Foto: Futurum Fastigheter, Susanne Flink, Magnus Wahman  

Tryck: Trio Tryck AB



52     FUTURUM FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

Miljöer värdiga våra barn
Futurum är ett fastighetsbolag som utvecklar,  förädlar och 

 förvaltar skolor, förskolor, brandstationer och  energi lösningar. 
Vi gör vårt yttersta för att göra miljöerna  värdiga de som 

befinner sig i dem. Så att de beger sig dit med glädje. Och 
 inspireras att skaffa ny kunskap, utvecklas och blomma. 

Vi har en aktiv roll i våra barn och ungdomars framtid.


