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Översättning för information - Denna översättning syftar till att
underlätta förståelsen av vårt pressmeddelande på engelska och ges
endast i informationssyfte.

Översikt
•

•
•

Vi bedömer att covid-19-pandemin kommer att ha begränsad påverkan
på Stångåstadens finansiella position, på grund av endast
minimala hyresförluster och marginell effekt på vakansgraden.
Vi bekräftar därför vår 'AA-/A-1+' rating.
Den stabila ratingutsikten speglar vår förväntan att Stångåstaden
kommer att upprätthålla stabila resultatnivåer, tack vare
fortsatt goda lokalekonomiska förutsättningar i Linköping, och
begränsa skuldsättningen som drivs av höga investeringar.

Ratinghändelse
S&P Global Ratings bekräftade den 24 juni 2020 det långfristiga
kreditbetyget 'AA-' och det kortfristiga kreditbetyget 'A-1+' på AB
Stångåstaden. Ratingutsikten är stabil.
Samtidigt bekräftades det kortfristiga kreditbetyget 'K-1' enligt vår
nordiska ratingskala.

Ratingsammanfattning
Det bekräftade kreditbetyget baseras på vår förväntan om att
Stångåstadens finansiella position förblir stark trots spridningen av
coronapandemin. Efterfrågan på hyreslägenheter i Linköping är fortsatt
hög och statens omfattande stödpaket minskar trycket på de finasiellt
utsatta hyresgästerna och risken för uteblivna hyresintäkter. Vidare
anser vi att Stångåstadens stabila kassaflöden och möjligheten att
avyttra tillgångar kommer att begränsa Stångåstadens skulduppbyggnad,
trots den höga investeringstakten. Dessutom räknar vi med att bolaget
upprätthåller sin försiktiga och riskminimerande hantering av
finansiella risker.
Vi anser att Stångåstaden gynnas av en hög sannolikhet att få
tillräckligt stöd i god tid från ägaren, Linköpings kommun
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(AA+/Stabil/A-1+), om bolaget skulle hamna i ekonomiska svårigheter.
Vi baserar vår bedömning på Stångåstadens viktiga samhällsekonomiska
roll med att exempelvis förse kommunens växande befolkning med boende.
Vi anser att länken mellan Stångåstaden och Linköping är väldigt stark
på grund av kommunens avsikt att förbli ensam ägare till bolaget samt
dess aktiva roll i utformandet av företagets strategier. Därtill anser
vi att kommunens borgensåtagande för Stångåstadens skulder ytterligare
stödjer vår bedömning.
Stångåstaden är verksam i en lågrisksektor som präglas av stabila
intäkter och tydlig institutionell tillsyn av hyresmarknaden. Dessutom
gynnas bolaget av en väldigt stark marknadsposition i Linköping, med
runt 58% av marknaden för hyresbostäder (exklusive studentlägenheter),
och 25% av den totala bostadsmarknaden. I slutet av 2019 ägde
Stångåstaden 18 548 lägenheter. Vi anser att Linköpings bostadsmarknad
är relativt stark, där det genomsnittliga villapriset är omkring 122%
av det nationella genomsnittet. Linköpings befolkningstillväxt är
fortsatt hög, med en en genomsnittlig årlig ökning på 1,5% de senaste
tre åren. Vi anser att Linköpings lokalekonomiska förutsättningar
minimerar risken för vakanser, som vi beräknar till under 1% av
hyresfordringarna.
Således tror vi att Stångåstadens EBITDA-marginal kommer att förbli
stabil, trots fortsatt höga underhållskostnader, och i genomsnitt
uppgå till 27% fram till 2022. I våra beräkningar av EBITDA inkluderar
vi omkring 60 miljoner i kapitaliserade underhållskostnader eftersom
vi anser dessa närmast är att jämställa med rörelsekostnader. Vi anser
att Stångåstadens fastighetsportfölj är välskött efter flera år av
relativt omfattande underhålls- och renoveringsarbeten.
Fastighetsportföljens genomsnittliga tekniska ålder är omkring 41 år.
På grund av Linköpings växande befolkning kommer efterfrågan på
bolagets hyreslägenheter vara fortsatt hög. Av den anledningen räknar
vi med att Stångåstadens investeringar i nybyggnation och renoveringar
förblir höga fram till 2022 och i genomsnitt uppgå till ungefär 1
miljard om året. Vi tror att Stångåstaden kommer att avyttra
fastigheter de kommande åren, antingen genom ombildningar eller genom
att sälja till andra bostadsbolag. Skälet till detta är att förbättra
mixen av ägandeformer i vissa stadsdelar och att finansiera kommande
investeringar.
Vi beräknar att Stångåstaden kommer att behöva låna 600 miljoner
kronor årligen fram till 2022. Detta kan leda till att företagets
skuld-till-EBITDA ökar till 15,4x i slutet av 2022, från 12x 2018.
Jämfört med vår förra analys ökar det femåriga genomsnittet från 12,2x
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till 13,2x. Vidare bedömer vi att Stångåstadens E BITDAräntetäckningsgrad förblir stark på 6,3x.
Likt andra kommunägda bostadsbolag i tillväxtregioner har Stångåstaden
betydande övervärden i sin fastighetsportfölj. I slutet av 2019 var
bolagets fastigheter värda 25,8 miljarder, vilket ger en skuld-tillmarknadsvärdekvot på 19%. Vi anser att Stångåstaden har en försiktig
och riskminimerande hantering av sina finansiella risker. Stångåstaden
begränsar sin exponering genom olika derivat, som exempelvis räntetak.
Linköpings största och viktigaste dotterbolag--Stångåstaden,
Lejonfastigheter, Linköpings Stadshus och Tekniska Verken --kan alla ta
upp lån i form av mid-term notes (MTN) och certifikat, via
Linköpingsgruppens gemensamma kapitalmarknadsprogram som bär kommunal
borgen.

Likviditet
Stångåstadens likviditetsposition vilar på tillräckliga volymer
kontrakterade likviditetsfaciliteter samt kassaflöden från den
operativa verksamheten. Vi beräknar att likviditeten täcker 0,99x av
de kommande 12 månadernas ränte- och kapitalförfall. Dessutom anser vi
att Stångåstaden har en stark tillgång till extern likviditet eftersom
svenska emittenter med en publik rating har visat sig ha en beprövad
tillgång till kapital även i tider av finansiell stress.
Likviditetskällor:
• Beräknad kassanivå om 200 miljoner kronor;
• Beräknat operativt kassaflöde om 422 miljoner kronor; och
• Kontrakterade och outnyttjade kreditfaciliteter om 2,3 miljarder
kronor
Likviditetsanvändning:
• Förväntade investeringar om 990 miljoner kronor;
• Förfallande lån och räntor om 1,9 miljarder kronor; och
• Utdelningar och värdeöverföringar om 59 miljoner kronor.

Ratingutsikt
De stabila ratingutsikterna speglar våra förväntingar om att
Stångåstaden kommer upprätthålla stabila resultatnivåer trots
coronapandemin. Vi förväntar oss också att bolaget lyckas hantera
skulduppbyggnaden även om befolkningsutvecklingen och därmed
investeringsbehoven förblir höga. Vi förväntar oss inte heller några
betydande förändringar i Stångåstadens ägande eller tillämpat ägarstöd
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som skulle påverka vår syn på bolagets koppling till Linköpings
kommun.
Vi skulle kunna höja ratingen om vi observerade en lägre
skuldsättning, med en skuldsättning under 10x EBITDA, och en
förbättrad likviditet genom att likviditetstäckningskvoten ökar till
mer än 1,25x. Vi skulle också kunna höja ratingen om vår syn på
relationen mellan bolaget och kommunen förstärks ytterligare.
Vi skulle kunna sänka ratingen om vi observerade en betydande
skulduppbyggnad, med en skuldsättning som överstiger 20x av EBITDA,
som ett resultat av exempelvis lägre kassaflöden på grund av covid-19,
höga investeringar, begränsade eller uteblivna avyttringar och en
svagare skuldhantering. Ett ökat tryck på ratingen skulle också kunna
komma från en försvagning av företagets samhällsnyttoroll eller länk
till kommunen.
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Nyckeltal
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Relaterade Kriterier
•
•
•
•
•

General Criteria: Methodology For Linking Long-Term And ShortTerm Ratings, April 7, 2017
General Criteria: Rating Government-Related Entities: Methodology
And Assumptions - March 25, 2015
Criteria - Governments – Methodology For Rating Public And
Nonprofit Social Housing Providers - Dec 17, 2014
General Criteria: Stand-Alone Credit Profiles: One Component Of A
Rating, Oct. 1, 2010.
General Criteria: Use Of CreditWatch And Outlooks - Sept. 14,
2009
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Ratinglista

Certain terms used in this report, particularly certain adjectives
used to express our view on rating relevant factors, have specific
meanings ascribed to them in our criteria, and should therefore be
read in conjunction with such criteria. Please see Ratings Criteria at
www.standardandpoors.com for further information. Complete ratings
information is available to subscribers of RatingsDirect at
www.globalcreditportal.com and at spcapitaliq.com. All ratings
affected by this rating action can be found on S&P Global Ratings'
public Web site at www.standardandpoors.com. Use the Ratings search
box located in the left column. Alternatively, call one of the
following S&P Global Ratings numbers: Client Support Europe (44) 207176-7176; London Press Office (44) 20-7176-3605; Paris (33) 1-44206708; Frankfurt (49) 69-33-999-225; Stockholm (46) 8-440-5914; or
Moscow 7 (495) 783-4009.
Additional Contact:
International Public Finance Ratings Europe; PublicFinanceEurope@standardandpoors.com
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