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Skolfastigheter i Stockholm
AB SISAB
Intern kontroll och delårsbokslut
T2
Oktober 2021

Till VD, ledning, styrelse och lekmannarevisorer
Vi har utformat revisionen för att kunna avge en revisionsberättelse för årsredovisningen 2021. I enlighet
med god revisionssed har vi i vår revision bedömt den interna kontrollmiljön kopplat till den finansiella
rapporteringen för att kunna planera revisionen och bestämma utformning, tidpunkt och omfattning av
specifika granskningsåtgärder. Omfattningen av vår granskning av den interna kontrollmiljön varierar och
våra noteringar täcker inte in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll.
Vi har i denna rapport sammanfattat väsentliga iakttagelser från vår översiktliga granskning av
delårsbokslutet per augusti och intern kontroll.
Denna rapport är primärt avsedd för information till VD, ledning, styrelse, lekmannarevisorer samt
koncernrevisionsteamet.

Med vänlig hälsning

Camilla Norell och Åsa Felton
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01
Sammanfattning

Sammanfattning
Genomfört arbete

Slutsats

Granskning av delårsbokslutet

Översiktlig granskning av delårsbokslutet

• Vi har genomfört en översiktlig granskning av delårsbokslutet för
perioden 2021-01-01 – 2021-08-31

• Grundat på vår översiktliga granskning har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att bifogat rapportpaket
inte, i allt väsentligt, är upprättat i enlighet med koncernens
redovisningsprinciper.

Granskning av intern kontroll
• Vi har genomfört granskning av intern kontroll avseende bolagets
väsentliga processer för den finansiella rapporteringen.

Intern kontroll
• Vår granskning av intern kontroll har inte påvisat några väsentliga brister.
Vi har lämnat ett fåtal rekommendationer som ytterligare kan förstärka
processerna.
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02
Delårsgranskning

Resultaträkning
Område (tkr)
Intäkter

2021-08-31

2020-08-31

Skillnad

Skillnad %

1 735 389

1 744 203

8 814

-1%

Driftkostnader

622 312

580 863

41 449

7%

Reparation och hyresgästanpassningar

247 817

269 595

21 778

-8%

Personalkostnader/Centrala
administrationskostnader

198 313

192 008

6 304

3%

Driftnetto

666 948

701 737

34 789

-5%

Av- och nedskrivningar

625 786

624 049

1 737

0,3%

Resultat från finansiella poster

-77 181

199 581

276 761

-139%

Årets resultat innan skatt

-36 019

277 791

-313 288

-113%
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Kortfattade kommentarer till resultaträkning
Område

Iakttagelser och kommentarer

Intäkter

Intäkterna har minskat med 1% mot tidigare år till 1 735 (1 744) mkr. Bolaget hade budgeterat för för ca 1 758 mkr men
prognostiserat för 1 786 vilket de underskrider. Den främsta anledningen hänför sig till tidsmässiga skillnader i utförande
av beställningar från hyresgäster samt dessa kostnaders vidarefakturering till hyresgästerna.

Driftkostnader

Driftkostnader har ökat mot föregående år med 7% till 622 (581) mkr. Ökningen är hänförlig till ökade el och
värmekostnader samt reparationer och snöröjning. Även ökade avgifter hänförliga till omförhandlade tomträtter
påverkar.

Reparationer och
hyresgästanpassningar

Posten har minskat mot föregående år med 8% till 248 (270) mkr. Minskningen är främst hänförlig till att det förekom
större vattenskador föregående år. Byggnadsarbeten ligger I nivå med tidigare år.

Personalkostnader

Kostnaderna för administration ligger i linje med föregående år, ökat med 3% till 198 (192) mkr. Den mindre ökningen
beror främst på att kostnaderna för löner har ökat, detta då SISAB anställt ett flertal personer under året,

Av- och nedskrivningar

Avskrivningarna ligger i linje med föregående, ökat med 0,3% till 626 (624) mkr. SISAB har stora investeringar som
aktiveras årligen varför avskrivningarna för dessa fortsatt får genomslag över hela räkenskapsåret. Inga nedskrivningar
per T2.

Resultat från finansiella poster

Posten har minskat mot föregående år till -77 (200) mkr. Minskningen avser främst att bolaget föregående år sålde
aktierna i fastighetsportföljen Ajerf Fastigheter i Stockholm AB. Hela beloppet innevarande år avser räntekostnader på
checkräkningskrediten, vilka minskat mot föregående år på grund av lägre genomsnittlig ränta.
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Balansräkning
Område (mkr)
Immateriella anläggningstillgångar

2021-08-31

2020-12-31

Förändring

Förändring %

12

9

3

33

Materiella anläggningstillgångar

18 682

18 108

574

3

Finansiella anläggningstillgångar

42

31

11

35

314

482

-168

-35

19 050

18 629

421

2

Eget kapital

573

573

0

0

Avsättningar

200

200

0

0

Kortfristiga skulder

18 314

17 856

-458

3

Summa skulder och eget kapital

19 087

18 629

458

2

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Kortfattade kommentarer till balansräkning
Område

Iakttagelser och kommentarer

►Bolaget

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

har under året ca 2,45 mdkr investerat i pågående projekt. Aktiveringar av projekt uppgår till 451 mkr där de
större aktiveringarna avser nybyggnation av skolor. Den största aktiveringen, som uppgår till 46,6 mkr avser ny förskola
på personnevägen 78. Bolaget har en fortsatt hög investeringstakt och förväntas nå den budgeterade
investeringsvolymen om 1,9 mdkr under helåret. De största pågående projekten är Skolan Brandstegen (ombyggnation),
och Rödabergsskolan (nybyggnation).

►Posten

består av Uppskjuten skattefordran avseende temporära skillnader på fastigheterna. Bolaget skriver i snitt av
kring 3 % både skattemässigt och bokföringsmässigt varför skatteeffekten av den temporära skillnaden är liten.

►Omsättningstillgångarna

Omsättningstillgångar

Avsättningar

har minskat med 168 mkr sedan årsbokslutet. Periodens förändring hänförs till största delen
till direktfakturering som sker vid årsskiftet.
►Ytterligare en förklaring är att bolaget aviserar kvartalsvis vilket gör att posten vid årsbokslutet normalt är högre till
följd av att samtliga hyresaviseringar ej har reglerats.

►Bolagets

avsättningar avser främst överavskrivningar och är hänförliga till maskiner och inventarier, vilka inte justeras
under året utan endast i bokslutet. Avsättningen till ersättningsfonden om ca 29 mkr är oförändrad under året.

►Kortfristiga

Kortfristiga skulder

skulder består främst av den koncerninterna checkräkningskrediten från Stockholms Stadshus AB.
Checkräkningskrediten har ökat med ca 950 mkr vilket beror på den höga investeringstakten.
►I posten återfinns även högre förutbetalda periodiserade intäkter vilket är normalt för ett fastighetsbolag som aviserar
kvartalsvis och upprättar tertialbokslut.
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Redovisnings- och revisionsfrågor delårsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar

Bolagets kommentar

Effekter av covid-19

•

SISAB följer folkhälsomyndighetens råd angående Covid-19. Endast
kritiska funktioner befinner sig på kontoret heltid. Krav om ökad
ventilation har drivit på elkostnader. I övrigt har inte verksamheten
påverkats väsentligt.

•

Beskrivning av vår bedömning

Värderingar/nedskrivningar

•

Nedskrivningsprövning görs av bolaget i T3. Värderingar kommer därför
följas upp i samband med bokslutsrevisionen.

•

Beskrivning av vår bedömning

Tvister

•

Inga väsentliga tvister kommunicerade eller noterade.

•

Beskrivning av vår bedömning

Försäljningar

•

Inga väsentliga försäljningar under T2. Följs upp i bokslut.
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Identifierade avvikelser
Nedan beskrivs väsentliga avvikelser som vi har noterat under vår delårsbokslutsgranskning
samt dess påverkan på det redovisade resultatet.
Korrigering ökar (minskar) redovisat resultat
(MSEK)

Avvikelser
Korrigerade avvikelser

0

Faktiska, ej korrigerade avvikelser

0

Bedömda ej korrigerade avvikelser

0

Summa ej korrigerade avvikelser före skatteeffekt

0

Skatteeffekt

0

Summa ej korrigerade avvikelser efter skatteeffekt

0
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05
Intern kontroll

Revisionsrisker fokusområden
Riskbedömning
Vi har uppdaterat vår förståelse för väsentliga risker och fokusområden och vår bedömning av risker och fokusområden är oförändrad

Högre
Andra väsentliga revisionsområden
1. Pågående projekt/investeringar

Väsentlighet

6

2. Fastighetsförvärv/-försäljningar
3. Inkomstskatt
4. Väsentliga avtal
5. Fastighetskostnader

1

2

5

Andra fokusområden i revisionen
6. Förvaltningsfastigheter
7. Intäkter
8. Löner
9. Legala tvister
10. IT-säkerhet
11. Bokslutsprocessen

3
4

7
11
9

8

10

Lägre

Sannolikhet av inträffande

Högre
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Övergripande bedömning av den interna kontrollen
Process

Övergripande bedömning
I år

Föregående år

Bokslutsprocessen

Investerings- och underhållsprocessen

Intäktsprocessen

Projektprocessen

Inköpsprocessen

Omedelbara åtgärder behövs för att förbättra den interna kontrollen
Förbättringsmöjligheter finns
Den interna kontrollen bedöms tillräcklig
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Investeringar

Kontroll

Bedömning

Befogenheter och ansvar/roller för investeringar framgår på ett tydligt sätt i styrelsens arbetsordning och vd-instruktion. En
tydlig koppling finns också till regelverket för beslut om investeringar i kommunfullmäktige och koncernstyrelsen.
Attestinstruktioner omfattar specifikt hanteringen av investeringsprojekt.
Det finns ändamålsenliga och effektiva IT-system för att hantera investeringar.
Vid beslut om investeringar finns tydliga underlag i form av ekonomiska kalkyler bifogade till protokollen.

Det finns en kontinuerlig uppföljning av investeringsprojekt med tydliga avvikelseanalyser som dokumenteras. Styrelsen följer
löpande upp utfallet i projekten mot budget.
Slutredovisning av projekten sker i nära anslutning till att projekten avslutats. Slutredovisningen återkopplar till tidigare budget
och kalkyler.
Attest av fakturor i projekten sker enligt attestinstruktion.
Den som attesterar fakturorna har tillgång till samtliga avtal och andra relevanta underlag som behövs för att kontrollera pris och
kvantiteter.
Avstämning av projektens utfall sker kontinuerligt mot huvudboken.
Bolaget gör en kontinuerlig uppföljning av utfallet av investeringar i förhållande till budgeterad tidplan och mäter och följer upp
detta på såväl projektnivå som totalnivå. Följsamheten till tidplanerna är god.

Ineffektiv kontroll, åtgärd behövs snarast
Förbättringsmöjligheter finns
Effektiv kontroll
16
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IT - Agresso
Kontroll

Bedömning

Generellt
Finns dokumenterad rutinbeskrivning och/eller policy för hantering av behörigheter

Tillägg och borttag av behörigheter

Tillägg/ändring av användare/behörigheter görs baserat på godkänd anmälan/blankett
Tillägg av användare/behörigheter är begränsat till fåtal användare

Periodisk genomgång av användare i Agresso
Periodisk genomgång av användare i Agresso genomförs årligen
Lista över Agressoanvändare är komplett och innefattar samtliga medarbetare/konsulter med tillgång till Agresso
Den periodiska genomgången är dokumenterad och spårbar (exempelvis att respektive användare har bockats av i lista eller
liknande)
Det finns dokumentation på att ändringar har genomförts (antingen genom sparandet av ändringar eller genom kontroll i
efterhand att användarlista är uppdaterad)
Medarbetare som utför periodisk genomgång är lämplig
Det finns endast någon enstaka/fåtal medarbetare som har super access rights
Ändringar av behörigheter loggas i systemet

Ineffektiv kontroll, åtgärd behövs snarast
Förbättringsmöjligheter finns
Effektiv kontroll
17
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16

Nya iakttagelser från vår granskning
Vi har som ett led i revisionen identifierat och kommenterat områden där vi bedömer att förbättringar kan genomföras
i syfte att förbättra den interna kontrollmiljön. Omfattningen av vår granskning av den interna kontrollmiljön varierar och våra noteringar
täcker inte in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. Våra väsentligaste iakttagelser framgår nedan tillsammans med
rekommenderade åtgärder och status.

Område

Iakttagelse

Rekommendation

►Vi

har vid vår granskning av
internkontroll inte noterat något
nytt som avviker väsentligt från
gällande policy och rutiner.

Bedömning

Bolagets kommentarer
• …

Omedelbar åtgärd behöver genomföras för att förbättra den interna kontrollen
Förbättringsmöjligheter finns
18
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Uppföljning av tidigare års rekommendationer
Vi har som ett led i revisionen identifierat och kommenterat områden där vi bedömer att förbättringar kan genomföras
i syfte att förbättra den interna kontrollmiljön. Omfattningen av vår granskning av den interna kontrollmiljön varierar och våra noteringar
täcker inte in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. Våra väsentligaste iakttagelser framgår nedan tillsammans med
rekommenderade åtgärder och status.

Område

Iakttagelse

Rekommendation

Projektprocessen

►Vi

►SISAB

har tidigare år noterat att
avstämning direkt mellan
projektutfall och huvudbok inte är
möjligt. SISAB har under september
2021 implementerat en månatlig
kontroll för att säkerställa att
differenser mellan HB och Antura
fortsatt inte uppkommer.

rekommenderas att fortsätta
sitt arbete med implementering och
rutiner gällande avstämning av
projektutfall mot huvudbok för att
säkerställa en korrekt uppföljning av
projektredovisning. Fortsatt
uppföljning kommer att ske från
revisionen.

Bedömning

Bolagets kommentarer
Arbetet kring arbetssätt
gällande ANTURA pågår.

Omedelbar åtgärd behövs för att förbättra den interna kontrollen
Fortsatta förbättringsmöjligheter finns
Rekommendation åtgärdad
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