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FINANSPOLICY FÖR KUNGSÖRS FASTIGHETS AB

Finanspolicyn är indelad i tre huvudavsnitt:

1. Huvuddokument – normalt görs inga förändringar i detta avsnitt efter fastställandet.
2. Reglemente – här definieras vilka risker som skall hanteras, hur man skall se på dessa
och vilken hantering som skall tillämpas – fastställande av vilka strategier och vilka
typer av nyckeltal som gäller.
3. Riskinstruktion – här fastställs godkända/tillåtna nivåer på nyckeltal, volymer,
motparter, limiter, upplåningsformer, instrument mm
Reglementet och riskinstruktionen skall enkelt kunna ändras efter styrelsebeslut
(huvuddokumentet berörs inte).
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1. Inledning
Finanspolicyns syfte och mål.
Det är företagets och styrelsens målsättning att den finansiella verksamheten skall drivas
och regleras utifrån tydligt definierade mål och risknivåer.
Syftet med finanspolicyn är att definiera enhetsliga riktlinjer och ramar för de finansiella
aktiviteter inom företaget som uppkommer i samband med upplåning, skuldförvaltning
och likviditetshantering. Riktlinjerna skall ligga till grund för att en god kontroll och
kostnadseffektiv hantering av finansiella flöden och risker uppnås, samt att
ansvarsfördelning påverkan på företagets resultat främjas.
Finanspolicyn är ett övergripande dokument som i första hand berör VD och
ekonomifunktionen. Policyn inkluderar ej hantering av de risker som uppstår i samband
med företagets fastighetsförvaltning. Dessa risker regleras separat.
Finanspolicyn är utarbetad av företagsledningen och fastställd av styrelsen i företaget.
Policyn kompletteras med de av styrelsen antagna och vid varje tid gällande reglemente
och riskinstruktion. Policyn, reglementet och riskinstruktionen, skall revideras, och vid
behov justeras, kontinuerligt för att upprätthålla en löpande anpassning till de
omvärldsförändringar som uppkommer, samt att tillse att en väl avvägd riskprofil
upprätthålls. Syftet med reglementet är att ge instruktioner och riktlinjer om vilka
nyckeltal som skall användas, vilka begränsningar som skall göras och hur befogenheter
skall fördelas. Syftet med riskinstruktionen är att kvantifiera de instruktioner och riktlinjer
som upptas i reglementet. Varje del kan ändras var för sig.
Alla avsteg från denna policy´s riktlinjer får enbart vara av riskbegränsande karaktär.
Finanspolicyns omfattning
Finanspolicyn definierar företagets:
•

Finansiell organisation och styrning

•

Principer för finansiell riskhantering

•

Regler för rapportering, sammanställning och kontroll

2. Finansiell organisation, styrning och ansvarsfördelning.
Styrelsens uppgift är att:
•
•
•

ansvara för innehållet i policyn
följa upp och vid behov förändra policyn
ta del av information om förvaltningens resultat som tillhandahålls av bolagets VD.
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Verkställande direktören eller den han väljer att delegera uppgifterna till, vanligtvis
företagets Finans- eller Ekonomiavdelning, har huvudansvaret för att verka på ett
professionellt och kostnadseffektivt sätt i enlighet med policyn för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

praktiskt hantera in- och utbetalningar, kassaförvaltning och kontohantering.
Praktiskt hantera bolagets upplåning, uppföljning och kontroll av låneförfall, samt
nyupptagning och registrering av lån.
Praktiskt hantera likviditets- och placeringsverksamheten.
Se till att tillräcklig tillgång till likvida medel finns i bolaget för den löpande
verksamheten samt för beslutade investeringar.
agera för företagets räkning på den finansiella marknaden.
aktivt hantera de finansiella riskerna.
ge ledning och styrelse förslag på förändringar av policyn.
löpande uppföljning och kontroll av egen och eventuellt extern förvaltares agerande.
samla, verifiera och rapportera utfall av det finansiella resultatet, aktuella nyckeltal.
tillse att en fungerande organisation och ansvarsfördelning finns.

3. Hantering av finansiella risker
Företaget utsätts kontinuerligt för ett antal finansiella risker. Dessa är främst likviditetsrisk
och betalningsberedskap, kapitalanskaffning, kredit-, ränte- och valutarisk.
Företaget har valt att aktivt hantera och kontrollera/begränsa dessa.
Det åligger VD och Ekonomi- /finansfunktionen att tillse att beslutad riskprofil
upprätthålls.
Riskhantering bör omfatta och hantera följande för bolaget viktiga exponeringar:
•
•
•
•
•
•

Ränte- och likviditetsrisk i förfalloprofilen.
Ränterisk i skuldportföljen
Likviditetsrisk
Kreditvärdighetsrisk vid refinansiering och nyupplåning.
Tillgång på kapital vid oförutsedda förändringar i omvärlden.
Förändringar på kredit- och kapitalmarknaden, dess sätt att fungera, ev. upphörande,
marknadssegment och upplåningsformer.

3.1 Likviditet och betalningsberedskap
Företaget skall kontinuerligt upprätthålla en likviditetsreserv för att vid varje tillfälle
kunna sköta sina betalningsförpliktelser. Nivån på likviditetsreserven skall baseras på
hyresintäkter, kostnader för drift och underhåll, låneförfall räntebetalningar samt
investeringar och avyttringar. Nivån regleras i riskinstruktionen.
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3.2 Kapitalanskaffning
Företagets verksamhet innefattar dels nyinvesteringar via nyproduktion eller
fastighetsköp, dels löpande underhåll och ombyggnationer av det befintliga
fastighetsbeståndet. Kapitalbehovet ska säkerställas genom ett aktivt och professionellt
upplåningsförfarande. Det är av största vikt att i god tid säkerställa detta. För att undvika
kapitalbrist samt få en bra jämförelse av prisnivån skall upplåningen ske via ett antal
oberoende långivare. I riskinstruktionen framgår antal och vilka långivare som är
godkända. Dessutom regleras antal kort- och långfristiga kreditgivare med hänsyn till
marknadssegment och typ. Upplåningsformer och typer regleras också i riskinstruktionen.
3.3 Ränte- och likviditetsrisk i förfallostruktur.
Risken att betydande delar utestående låneengagemang förfaller inom samma tidsperiod
kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra att omsättningen eller refinansieringen av
en stor del av lånevolymen måste ske till ofördelaktiga räntevillkor eller ej är
genomförbara. Detta gäller även nyupplåning. Härigenom kan kapitalkostnaden för
företaget snabbt öka, eller en likviditetskris uppstå. För att begränsa denna risk skall
förfallostrukturen och kapitalbindningstiden på skuldportföljen regleras, se
riskinstruktionen.
3.4 Ränterisk i skuldportföljen
Ränteexponeringen i företaget är vid varje tillfälle summan av den befintliga upplåningen
samt den genomsnittliga räntebindningen för denna, med hänsyn till ev. förändringar av
räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument.
Företaget påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels resultatmässigt, dels av
värdeförändringen på skuldportföljen. Resultatet påverkas positivt vid en räntesänkning
och värdet påverkas positivt vid en räntehöjning.
Företaget skall kontinuerligt följa upp och beräkna hur resultatet, respektive värdet på
skuldportföljen kan komma att förändras vid olika räntescenarios.
Ränteförändringen kan delas upp i två delar:
Generell ränteförändring över hela avkastningskurvan, dvs. parallellförskjutning av
avkastningskurvan.
Lutningsförändring av avkastningskurvan dvs. Förhållandet mellan den korta och långa
upplåningen förändras.
Hantering av räntebindningstiden bör företrädesvis hanteras genom räntederivat.
3.5 Valutarisk
Företaget har för tillfället inte några tillångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta. Om
det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder eller flöden i utländsk valuta skall en
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion.
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4. Placering av kapital/Egna medel
Grundläggande principer
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. För att både
tillgodose målen att upprätthålla en god likviditet samt uppnå en god avkastning skall
överföring av koncernkontomedel till fast ränteplanering ske då det aktuella
räntemarknadsläget är gynnsamt för denna typ av omplacering.

5. Pantsättning och ansvarsförbindelser
5.1 Pantsättning
All pantsättning beslutas av styrelsen med följande undantag:
•
•

Existerande pantsättning vid köp
Pantsättning som kan krävas enligt lag

5.2 Ansvarsförbindelser
Styrelsen beslutar i de fall då det kan bli aktuellt för företaget att lämna lån, ikläda sig
borgensåtaganden eller andra förpliktelser av betydelse eller sådana som belastar och
binder bolaget i mer än ett år.
VD fattar motsvarande beslut som belastar bolaget i maximalt 12 månader.

6. Rapportering och kontroll
Rapporteringen till VD och Styrelse skall ge information om företagets finansiella
exponering och risk samt säkerställa att finanspolicyn följs.
Alla räntebärande skulder och placeringar skall sammanställas, var för sig och
gemensamt, av finansavdelningen. Se reglementet.

7. Administrativa regler
Styrelsen och VD skall upprätta regler och ramar som styr befogenheter och ansvar, samt
upprätta en arbetsinstruktion om det anses lämpligt.
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Reglemente
Likviditet och betalningsberedskap
Definition av likviditetsreserv:
Ej bundna medel på bankkonton, bankgiro m.m.
Placerade medel som kan frigöras med likvid inom två bankdagar.
Outnyttjade, garanterade checkräkningskrediter, låneramar samt kreditlöften.
Kapitalanskaffning / Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen.
I riskinstruktionen regleras:
•
•
•
•
•
•
•
•

risk i upplåningskälla, ändrad kreditvärdighet hos företaget eller kreditgivaren.
spridning av långivare
storlek på lånelimiter
tillåtna motparter
marknadssegment
storlek på likviditetsreserv
förfallostruktur
kapitalbindning

Ränterisk i skuldportföljen
I riskinstruktionen regleras:
•
•
•
•
•
•

Motparter, likviditets och kreditrisker
Tillåtna instrument
Förfallostruktur
Räntebindningstid
Värdeförändring
Refinansieringsrisk: omsättning av oproportionerlig stor del av lånestocken i
situationer där kreditmarknaden ej fungerar normalt.

Instruktion för hantering av räntederivat
För att på bästa sätt förändra räntebindningstiden i skuldportföljen har företaget möjlighet
att utnyttja räntederivat. Detta innebär att man på ett snabbt, flexibelt och
kostnadseffektivt sätt kan förändra räntebindningstiden. De vanligast förekommande
räntederivaten i Sverige är för närvarande:
•
•
•
•

Ränteswapar
Ränteterminer
FRA
Caps och Floors
7

Räntederivat får endast användas för att ändra företagets räntebindningstid. Hänsyn skall
tagas till företagets räntebindningstid både när det gäller finansiella tillgångar som
finansiella skulder.
Valutarisk
Om det i framtiden uppkommer tillgångar, skulder, eller flöden i utländsk valuta skall en
valutapolicy upprättas med tillhörande reglemente och riskinstruktion.
Placering av kapital / Egna medel
Förvaltning av nödvändig likviditet samt tillfälliga överskottsmedel ska ske med
målsättningen att erhålla en god avkastning med bibehållen hög säkerhet. Den finansiella
risknivån bör vara låg.
I riskinstruktionen regleras:
•

Motpartsrisk, den risk att företaget lider förlust p.g.a. att motpart inte kan fullgöra sitt
åtagande till fullo och i tid, dvs. återbetala kapital och ränta. Samtliga motparter skall
ha en rating som visar deras kreditvärdighet.

•

Likviditetsrisk, vad avser placeringar är risken att inte i önskad omfattning och vid
önskat tillfälle kunna sälja sin placering.

•

Tillåtna instrument, en förutsättning för att få använda en instrumenttyp är att
erforderlig kompetens och systemstöd finns.

•

Räntebindningstid

•

Förfallostruktur

•

Åtkomsttid, den tid det tar från dess beslutet att sälja av en placering tagits till dess att
pengarna är tillgängliga.

Rapport och kontroll
Rapport skuldförvaltning:
Rapporten syftar till att analysera:
• Lånens kapitalbindning och dess inverkan på refinanseringsrisk och ränterisk.
• Derivataffärer och dess inverkan på ränterisken.
Alla räntebärande skulder, placeringar och derivat skall sammanställas, gemensamt och
var för sig, av finansavdelningen.

8

Gemensamt och var för sig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förfallostruktur
Räntebindning (duration)
Kapitalbindning
Motparter
Genomsnittsränta
Värde
Resultat
Resultatpåverkan vid ränteförändringar
Värdepåverkan vid ränteförändringar

Lån och derivatan:
•

Limiter, nyttjandegrad

Likviditet/Placeringar:
•
•
•
•

Kredit – och motpartsrisk
Placering per kategori
Betalningsberedskap
Avkastning

Administrativa regler
Vid alla finansiella transaktioner, såsom lån, placeringar och räntederivat, skall företaget
företrädas namngivna behöriga personer.
Skriftlig fullmakt skall delges de behöriga personer som med bindande verkan i företagets
namn har rätt att utföra finansiella transaktioner. Fullmakterna skall vara tidsbegränsade.
Fullmakt beslutas av bolagets styrelse.
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Riskinstruktion
Kapitalanskaffning/Ränte- och likviditetsrisk i förfallostrukturen
- Enskild långivare, Kommuninvest undantaget, bör ej representera mer än
40 % av den vid varje tidpunkt totala skuldvolymen
- Tillåtna motparter:
o Svenska staten
o Svenska banker
o Utländska banker med etablerad verksamhet i Sverige
o Svenska hypoteksinstitut
o SBAB, Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag
o Svenska försäkringsbolag
o Kungsörs kommun
o Kommuninvest
- Likviditetsreserven skall vara minst 3 Mkr. och max 20 Mkr.
- Max 75 % av låneportföljen får förfalla inom 1 år.
- Den genomsnittliga kapitalbindningstiden får inte understiga 18 månader.

Ränterisk i skuldportföljen
- Tillåtna motparter är samma som ovan
- Tillåtna instrument: ränteswapar.
Placering av kapital / Egna medel
Emittent

Max andel per
emittentkategori %
100
100

Svenska staten
Svenska kommuner och
landsting
Svensk affärsbank och
75
Hypoteksinstitut
Emittent med lägst rating 30
K1 eller AA

Max andel per
Emittent %
100
20
20
20
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Rapport och kontroll
Rapportering skall ske på styrelsemöten med avseende på ränterisken i
skuldportföljen. Rapportering av räntebärande placeringar görs på särskild
anmodan från företagets styrelse.
Rapportens innehåll bestäms av reglementet.
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