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KALLELSE  T ILL  BOLAGSSTÄMMA
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kl. 17.00 i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla. 
Kallelse utsänds med brev till aktieägarna samt annonseras 
i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar.



LjungbergGruppen är ett fastighetsbolag som sedan 1994 är noterat på 
Stockholmsbörsens O-lista. LjungbergGruppen ska långsiktigt och med 
god lönsamhet förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter på expansiva 
delmarknader i Stockholmsregionen. Verksamheten är uppdelad i 
fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och entreprenadrörelse.

Fastighetsbeståndet innehåller både bostäder, kontors- och 
handelsytor samt ett stort antal byggrätter. Byggrätterna utgör 
en viktig del i LjungbergGruppens fastighetsutveckling. Hela 
processen, från förvärv och idé till genomförande, uthyrning 
och slutligen förvaltning, leds och drivs av egen personal.
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Nettoomsättningen uppgick till 712 Mkr (651).

Hyresintäkterna uppgick till 461 Mkr (458) 
och hyresnivån uppgår i början av 2005, efter 
försäljning av Södertäljebeståndet, till 400 Mkr.

Resultatet efter finansiella poster uppgick 
till 129 Mkr (139).

Resultatet från fastighetsförsäljningar 
uppgick till 0 Mkr (4).

Nedskrivning av fastigheter har skett med -8 Mkr (0).

Investeringar i fastigheter uppgick till 212 Mkr (126)
varav fastighetsförvärv 61 Mkr (1).

Uthyrningsgraden uppgår till 89 procent (89).

Årets resultat var 93 Mkr (102) vilket motsvarar 
6,04 kr/aktie (6,58).

Styrelsen föreslår en utdelning med 4,50 kr/aktie
(4,00) samt återköp av aktier motsvarande 10 kr/aktie.

I början av 2005 har fastighetsbeståndet i Södertälje
sålts för 425 Mkr.

Mkr 2004 2003

Hyresintäkter 461 458
Projekt-och entreprenadomsättning 251 193
Resultat efter finansiella poster 129 139
Resultat efter finansiella poster,
exkl reavinster och värdeförändringar 137 134
Årets resultat 93 102
Årets resultat, exkl reavinster 
och värdeförändringar 99 98
Investeringar 212 126
Kassaflöde 141 135

% 2004 2003

Uthyrningsgrad 89 89
Direktavkastning fastigheter 10,2 10,1
Räntetäckningsgrad 2,0 2,0
Medelränta (31/12) 5,2 5,6

kr/aktie 2004 2003

Årets resultat 6,04 6,58
Årets resultat, exkl reavinster 
och värdeförändringar 6,43 6,37
Utdelning (2004 föreslagen) 4,50 4,00
Börskurs (31/12) 145,50 107,00
Definitioner se sidan 49.
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2004 har varit ett händelserikt och utvecklande år för
LjungbergGruppen. Vi har tagit stora steg framåt i ut-
vecklingen av Sickla och därmed etablerat oss som en
viktig aktör rörande utveckling
av detaljhandelsfastigheter. Vi har
stärkt våra marknadspositioner i
Kista och tydliggjort en ytter-
ligare koncentration på de cen-
trala delarna i Stockholmsre-
gionen.

Året har präglats av en svag
hyresmarknad i Stockholm. Det
är glädjande att vi trots detta
kan redovisa en resultatnivå som
överträffar lämnade prognoser.

Basen för vårt resultat är
goda långsiktiga kundrelationer
och engagerad kompetent personal. Ett stort tack till
kunder, samarbetspartners och medarbetare för ett bra
2004.

EKONOMISK UTVECKLING OCH HYRESMARKNAD

Den svenska ekonomin har haft en positiv utveckling
under 2004 med en BNP-tillväxt på cirka 3,8 procent.
Det är främst industrin och privatkonsumtionen som
svarat för tillväxten medan tjänstesektorn och sysselsätt-
ningsläget inte förbättrats nämnvärt. 

För Stockholms del har en positiv utveckling skett
under andra halvåret med bl a befolkningsökning, ökat
nyföretagande, ökat bostadsbyggande och en stabilise-
rad sysselsättningsnivå. En jämförelse med landet i
övrigt visar att en positiv vändning är tydligast i Stock-
holm.

I Stockholm pågår en kraftig utbyggnad av infra-
strukturen med bl a Södra Länken, Norra Länken och
Norrortsleden. Vidare görs stora satsningar på tillväxt-
områden som Kista, Norra Station, Hammarby Sjöstad
och Nacka. I Kista pågår utveckling mot en vetenskaps-
stad – Kista Science City. Kring Norra Station planeras
centrum för Stockholm Bio Region, en ny stadsdel med
världsledande forskning, företagande och boende. I
Hammarby Sjöstad och närliggande områden i Nacka
pågår utbyggnad av bostäder för totalt 50.000 boende,
arbetsplatser för 20.000 personer och därutöver handel,
service och infrastruktur.

Det finns alltså flera tecken på en positiv utveckling av
Stockholm som den starkaste tillväxtregionen i Sverige.

Hyresmarknaden i Stockholm har varit fortsatt svag
under 2004. Fortsatt sjunkande hyresnivåer med hyresfall
på cirka 100 kr/m2 lokalyta för kontor är dock en halve-

ring jämfört med de närmast föregående årens hyresfall.
Vakanserna har bromsats upp på nivån 10–15 procent
och i vissa lägen, som i Kista, har vakansen minskat.

På Stockholms hyresmark-
nad är det tydligt att skillnaden i
hyresnivåer ökar mellan mo-
derna och utvecklade fastigheter
jämfört med äldre och ej upp-
graderade fastigheter. Vidare sta-
biliseras hyrorna snabbare i city
och tillväxtlägen än på övriga
marknader.

Sammantaget tror vi att
Stockholms hyresmarknad stabi-
liseras och vänder svagt uppåt
det närmaste året och att effek-
terna blir större här än i övriga

landet vid en fortsatt positiv ekonomisk utveckling. 

FASTIGHETSMARKNADEN

Fastighetsmarknaden i Sverige har under 2004 varit
fortsatt likvid med förvärvsvolymer på i storleksord-
ningen 100 Mdkr. Andelen inhemska köpare har ökat
markant och efterfrågan från utländska investerare har
varit hög.

Detta och ett lågt ränteläge har pressat ned direktav-
kastningskraven. Fastighetsaktierna har haft en positiv
utveckling under 2004. För LjungbergGruppens del
ökade aktiekursen med 36 procent.

VÅR VERKSAMHET

Under året har vi beslutat att ytterligare fokusera på de
centrala delarna av Stockholmsregionen och har därför
sålt Södertäljebeståndet efter årsskiftet. Därigenom ska-
pas utrymme för expansion med fokus på Stockholm
och utvecklingsfastigheter. Efter försäljningen kommer
98 procent av våra hyresintäkter från Stockholm med
närförorter.

Under året har vi lagt ned mycket kraft på att ta nästa
steg i Sicklas utveckling som en mötesplats och nav för
arbete, handel, kultur och service. Handelsplatsen ut-
vecklas till något helt nytt – ett köpkvarter – som före-
nar det bästa av stadsmiljö, köpcentrum och stormark-
nad. I och med om- och utbyggnad av äldre industri-
byggnader till en galleria skapas förutsättningar för ett
komplett utbud med allt ifrån modebutiker till hemin-
redning, hemelektronik, livsmedel och restauranger.
Sickla Köpkvarter blir en av Stockholms stora handels-
platser med en förväntad omsättning på 1,6 Mdkr 2006.
Under året förvärvades också angränsande fastigheter till

VD har ordet
INLEDNING



Koncernens resultaträkningar i sammandrag

IFRS Nivå

Belopp i Mkr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2005 1)

Hyresintäkter 123 159 196 260 263 324 383 429 458 461 461 400
Rörelseresultat förvaltning 2) 68 82 105 140 142 184 221 247 250 252 283 245
Resultat fastighetsförsäljning 5 - 36 25 0 185 0 - 4 - - -
Värdeförändring fastigheter - - - - - - - - - -8 108 -
Entreprenadomsättning 108 99 119 127 105 199 272 201 193 251 251 200
Rörelseresultat entreprenad 6 4 6 3 2 5 7 10 3 6 6 0
SPP-medel - - - - - 6 - - - - - -
Finansnetto -67 -74 -85 -98 -89 -99 -101 -111 -119 -120 -120 -100
Resultat efter finansiella poster 12 12 62 70 55 281 127 146 139 129 277 145
Aktuell skatt - - - - - -56 -17 -27 -19 -18 -18 -23
Uppskjuten skatt -4 -4 -20 -20 -16 -22 -19 -15 -18 -18 -59 33
Årets resultat 8 8 42 50 39 203 91 104 102 93 200 155
Resultat efter finansiella poster,
exkl reavinster och värdeförändringar 3) 7 12 26 45 55 90 127 146 134 137 169 145

1)  Nivå första kvartalet 2005 efter avyttring av Södertäljebeståndet samt med hänsyn tagen till nya redovisningsregler enligt IFRS.
2)  Exklusive nedskrivning och resultat fastighetsförsäljning.
3)  Även SPP-medel är exkluderat.
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handelsplatsen i Sickla med byggrätter på cirka 15.000 m2,
vilket möjliggör en snabb utbyggnad av Sickla Köpkvarter.

Det händer också mycket annat i Sickla med nyeta-
bleringar av kontor, kulturverksamheter m m, som till-
sammans med gallerians utbyggnad betyder att våra
hyresintäkter i Sickla ökar med cirka 40 Mkr på årsbasis
från och med hösten 2005.

Om Sickla är del av Stockholms tillväxtregion num-
mer 1 så är våra två andra huvuddelmarknader, Norra
Stationsområdet och Kista, kommande tillväxtmarkna-
der med stora planerade utbyggnader av både bostäder,
arbetsplatser och högskola.

Vi har under året stärkt positionerna på dessa del-
marknader och lagt grunden för fortsatt expansion i
Kista genom den byggrätt på cirka 20–25.000 m2 för
kontor och bostäder som vi erhållit i form av en preli-
minär markanvisning.

LjungbergGruppens dotterbolag TL Bygg har även
under 2004 visat god lönsamhet trots en fortsatt pressad
byggmarknad. Den dominerande delen av omsättningen,
93 procent, kommer från externa beställare. 

FRAMTIDA UTVECKLING

Vi tror på Stockholms framtid och koncentrerar oss helt
på fortsatt utveckling i Stockholmsregionen. Vi anser
oss vara bra positionerade genom att våra tre huvuddel-
marknader, Sickla, Kista och Norra Station, är framtida
tillväxtmarknader.

Vi har finansiella resurser och kompetens för fortsatt
expansion. Fokusering kommer att ske på utvecklings-
projekt, både genom befintliga byggrätter och genom

nyförvärv. Det kommer att vara stor konkurrens på för-
värvssidan och det blir viktigt att utvärdera vilka even-
tuella förvärv som långsiktigt leder till resultat- och vär-
detillväxt.

I det kortare perspektivet vet vi att det händer myck-
et i Sickla under 2005 och det blir en stor utmaning att
hantera den kraftfulla expansionen samtidigt som om-
rådet vidareutvecklas.

På övriga delmarknader gäller det att fortsätta vårda
och utveckla kundrelationer och minska vakanser.

Efter försäljningen av Södertäljebeståndet går vi in i
2005 med en minskning av hyresintäkter från 460 Mkr
till 400 Mkr på årsbasis. Genom kända utvecklings-
projekt och gjorda uthyrningar kommer dock hyrorna
att öka kraftigt fr o m det andra halvåret.

Baserat på aktuella förhållanden under första kvar-
talet ligger resultatnivån för 2005 på 145 Mkr, utan
hänsyn tagen till utveckling under resten av året. Resul-
tatnivån är framräknad i enlighet med de nya internatio-
nella redovisningsstandarderna (IFRS) vilket bl a inne-
bär att avskrivningar inte påverkar resultatet.

Det slutliga resultatet påverkas både av omvärlds-
faktorer och hur duktiga vi är. Jag ser med tillförsikt på
vår framtid, både på kort och lång sikt.

Stockholm i februari 2005

Anders Nylander
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Affärsidé och strategi

VERKSAMHETSINRIKTNING 

LjungbergGruppens affärsidé – att förvärva, äga, ut-
veckla, och förvalta fastigheter – är idag ovanlig, efter-
som många fastighetsbolag inriktar sig mot produk-
tion eller förvaltning. Att samtidigt vara utvecklare,
förvaltare och ägare ställer krav på en helhetssyn som på
lång sikt ökar lönsamheten. Många gånger kan kom-
binationen att vara både utvecklare och långsiktig ägare
också innebära konkurrensfördelar som skapar unika
affärsmöjligheter. 

LJUNGBERGGRUPPEN SKAPAR VÄRDEUTVECKLING 

OCH TILLVÄXT

LjungbergGruppens långsiktiga mål är att skapa värden
och god avkastning genom förvärv och förädling av 
utvecklingsbara fastigheter. Förädlingsarbetet innefattar 
bl a ombyggnader, uppförande av nya byggnader och
ändring av verksamhetsinriktning i befintliga lokaler.

För närvarande har LjungbergGruppen byggrätter
motsvarande cirka 200.000 m2 som avser både kontor,
handel och bostäder. Byggrätterna återfinns i Sickla,
Kista och Järfälla.

STARK FASTIGHETSUTVECKLARE

LjungbergGruppen strävar efter att vara en stark, initia-
tivtagande fastighetsutvecklare och driva strukturfrågor
på varje delmarknad i en riktning som kontinuerligt
höjer attraktionskraften i såväl de egna fastigheterna
som i närområdet som helhet. 

Strategin är att leda och driva utvecklingsprojekt
med egna resurser. Därmed ökar möjligheterna att
påverka projektens utformning under hela genomföran-
deperioden. Erfarenheten som fastighetsutvecklare och
förvaltare skapar också förutsättningar för att på bästa
sätt välja produktutformning och materialval efter funk-
tion, pris och ekonomisk livslängd. Fastighetsutveck-
lingen sker i nära samarbete med kunder och övriga
aktörer som t ex kommuner, myndigheter och leveran-
törer. Utvecklingsarbetet – från förvärv till förvaltning –
börjar med utarbetande av vision och idé samt mark-
nadsanalys. Efter investeringsbeslut påbörjas uthyr-
ningsarbete. Byggnation genomförs först när ett till-
fredsställande antal hyreskontrakt har tecknats. Ljung-
bergGruppens fastighetsutveckling utgör grunden för en
fortsatt lönsam fastighetsförvaltning. 

TROVÄRDIG FASTIGHETSFÖRVALTARE

Förvaltningsorganisationen involveras redan i utveck-
lingsskedet för att skapa goda förutsättningar för den
fortsatta förvaltningen. 

I syfte att möta kundernas behov av kundservice och
ändamålsenliga lokaler hålls regelbunden kontakt med
hyresgästerna. Dialogen förs kontinuerligt på flera nivå-
er och med olika befattningshavare för att säkerställa en
aktiv förvaltning.

Lokala förvaltningskontor på stora sammanhållna
förvaltningsenheter är en viktig förutsättning för en
kundnära och serviceinriktad förvaltning. Med ansvari-
ga förvaltare på plats kan hyresgästernas behov tillgodo-
ses effektivt. Den löpande förvaltningen sker utifrån
affärsplaner för varje fastighet. Målen för bl a kvalitet,
kundservice och lönsamhet säkerställs genom årliga
handlingsplaner.

LÅNGSIKTIGHET GER NÖJDA KUNDER

LjungbergGruppen har en stark kundbas och många
hyresgäster med kända varumärken. Ambitionen är att
bygga långvariga kundrelationer och hålla en så hög ser-
vicenivå att hyresgästerna väljer att fortsatt förnya och

VERKSAMHETSBESKRIVNING

LjungbergGruppens affärsidé är att långsiktigt och med god lönsamhet 

förvärva, äga, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

förlänga sina hyreskontrakt. Relationen präglas av när-
het och öppenhet för att erhålla kunskap om önskemål
eller synpunkter. Långa hyreskontrakt och nöjda kunder
är viktiga faktorer för en gynnsam utveckling 
av verksamheten och för att bibehålla 
låga vakanser. Långsiktighet eftersträvas
också i alla övriga affärsrelationer så-
som med samarbetspartners och leve-
rantörer med flera.

MEDARBETARE TAR ANSVAR

LjungbergGruppen har kompetent
och erfaren personal i verksamhetens
olika funktioner och i samtliga led mot
kund. Många har arbetat länge i företaget
och har därför god kännedom om verksam-
heten, kunder och samarbetspartners. Företags-
kulturen präglas av engagerade medarbetare som stän-
digt utvecklas och tar ansvar vilket ytterligare bidrar till
hög kvalitet och nöjda kunder.

INNEHAVET KONCENTRERAT TILL  

STOCKHOLMSREGIONEN

Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till star-
ka och expansiva delmarknader i Stockholmsregionen
och finns i Stockholms innerstad, Kista, Sickla, Järfälla

och Västerås. Beståndet i Södertälje, motsvarande cirka
69.000 m2, avyttrades i början av 2005 som ett led i
renodlingen av affärsidén att vara aktiv på delmarknader

i Stockholmsregionen. 
Den totala uthyrningsbara ytan uppgick
vid årsskiftet till drygt 350.000 m2 för-

delat på olika typer av kommersiella
fastigheter och bostäder. Det kom-
mersiella beståndet innehåller en
mix av kontor, handel, kultur och
service. Gamla fabriksbyggnader har
förädlats och anpassats till ljusa,

moderna ytor där gamla anor och
unika egenskaper bevarats. Nyprodu-

cerade, ändamålsenliga och yteffektiva
byggnader har uppförts. Tillsammans ger det

ett stort utbud av attraktiva lokaler.

KOMPETENT BYGGMÄSTARBOLAG

I dotterbolaget TL Bygg har LjungbergGruppen ett
kompetent och specialiserat byggmästarbolag som
främst tillhandahåller ombyggnadsentreprenader och
byggservice. Större delen av omsättningen utgörs av
uppdrag från externa beställare. För LjungbergGruppen
bidrar det egna byggbolaget med resurser och värdefull
kompetens i fastighetsutvecklingsprojekt.

LjungbergGruppens inriktning är att förvärva utvecklingsbara fastigheter och driva projekt 

från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till ett långsiktigt ägande.

SAMMANFATTNING AV STRATEGIER

• Förvärv och förädling av utvecklingsbara fastigheter
• Koncentration till expansiva delmarknader i Stockholmsregionen
• Stora sammanhållna förvaltningsenheter
• Långsiktiga affärsrelationer
• Egen kompetent och ansvarskännande personal
• Varierat lokalutbud innehållande en mix av kontor, 

handel, kultur och service samt bostäder
• Fortsatt ägande genom lönsam förvaltning
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Stockholms innerstad

Stockholms
innerstad 18%

VERKSAMHETSBESKRIVNING

”I fastigheter med gamla anor och unika kvaliteter 

möter vi företag i förändring och med behov av flexibilitet.”

Industri, lager 1%Handel 6%
Övrigt 7%

Kontor 86%
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FASTIGHETSBESTÅND

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Stockholms
innerstad omfattar fastigheter belägna vid Norra Sta-
tion, Kungsholmen och Långholmen. I hörnet av Norra
Stationsgatan/Hälsingegatan äger LjungbergGruppen
fastigheterna Blästern 11 och Blästern 13. Blästern 13,
tidigare Apotekarnes mineralvattenfabrik, samägs till
lika delar med Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktie-
bolag. Båda fastigheterna är av hög standard. På Kungs-
holmen vid Fridhemsplan, mitt emot Västermalmsgalle-
rian, ligger fastigheten Roddaren 7, en f d cykelfabrik
från sekelskiftet. Cykelfabriken erbjuder nyrenoverade
kontorslokaler i mycket bra läge med bevarade kvaliteter
som bl a hög takhöjd, vackra trägolv och stora fönster.
På Långholmen äger LjungbergGruppen och LO till
lika delar fastigheten Fasta Paviljongen 1. Fastigheten,
som tidigare varit fängelsebyggnad, byggdes 1989 om
till folkhögskola och är i sin helhet uthyrd till LO.

Den totala ytan för dessa fastigheter uppgår till
65.000 m2. LjungbergGruppens ägarandel är 44.000 m2.
Beståndet utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter.

Uthyrningsgraden är oförändrad 88 procent med
inflyttning av butikskedjan Netto och expansion av
Telenor som de största förändringarna under året.  

MARKNADSSITUATION

Marknadshyrorna kring Norra Station har under året
stabiliserats. Hyresnivåerna ligger mellan 1.500–2.200
kr/m2 med topphyror kring 2.500 kr/m2 för lokaler av
hög kvalitet. Vakansgraden ligger i huvudsak kvar på
oförändrade nivåer runt 15 procent. 

Hyresintäkt per lokaltyp

Utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

Nivå2)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Hyresintäkter 66 79 84 85 83
Förvaltningskostnader -20 -19 -22 -20 -20
Driftsöverskott 46 60 62 65 63
Hyresvärde 31/121) 86 93 97 94
Uthyrningsgrad 31/12 97 86 88 88
1) Med hyresvärde avses kontrakterade årshyror samt bedömda marknadshyror för vakanta ytor 
i befintligt skick. 2) Med nivå 2005 avses läget vid ingången av året.

Norra Station fortsätter vara ett intressant alternativ
för etableringar tack var sitt strategiska läge och inte
minst på grund av att omvandlingen av Norra Stations-
området i sin helhet blir alltmer konkret. Visionen som

Norra Station. Kontorsinteriörer i Blästern 13, tidigare Apotekarnes mineralvattenfabrik.

Hyresintäkt per område



delas av Stockholms stad och Solna stad innebär en för-
flyttning av stadsgränsen från att ha slutat vid Norra
Station till att fortsätta till Karolinska Universitetssjuk-
huset och Karolinska Institutet. Genomförd kommer
den att förbättra områdets strategiska läge och medföra
förbättringar av kommunikationer och infrastruktur i
området med ny pendeltågsstation, ny tunnelbanesta-
tion samt utbyggnad av Norra Länken vid Norrtull. 

Området kring Fridhemsplan på Kungsholmen har
efter öppnandet av Västermalmsgallerian ökat i attrakti-
vitet. Det stora butiksutbudet har ökat antalet besökare
kraftigt. Kommunikationsläget är unikt och överträffas
endast av områdena kring Centralen och Slussen. Till-

sammans skapar detta goda förutsättningar för nya före-
tagsetableringar kring Fridhemsplan.

11

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Kungsholmen. Ordning & Reda är ny kontorshyresgäst i Roddaren 7. Norra Station. Netto har öppnat butik på Hälsingegatan i Blästern 11.

Ny stadsdel. Kring Norra Station växer en helt ny stadsdel fram.
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Kista – Ärvinge

FASTIGHETSBESTÅND

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Kista omfattar
fyra väl sammanhållna fastigheter i Ärvinge. Ärvinge
utgör en egen stadsdel och ligger vid entrén till Kista i
direkt anslutning till ett stort naturområde. 

Den totala ytan för LjungbergGruppens fastigheter
uppgår till 91.000 m2. Beståndet fördelar sig på 43.000 m2

kontor, 38.000 m2 bostäder (435 hyresrättslägenheter)
samt 10.000 m2 garage och förråd. Utöver Ljungberg-
Gruppens bestånd finns också 200 bostadsrättslägen-
heter i Ärvinge.

Kontorsfastigheterna har bästa skylt- och expone-
ringsläge mot Kymlingelänken och goda parkeringsmöj-
ligheter. Kontorsmiljöerna är ljusa och flexibla, väl an-
passade för företag med höga krav på klimat, data- och
telefunktioner och lokallösningarna är effektiva och funk-
tionella. Det är ett par av orsakerna till att Ljungberg-
Gruppen har ett stort antal världsledande företag inom
IT, telekom och elektronik som hyresgäster i Ärvinge.
Närutbudet av service utgörs bland annat av ett flertal
restauranger, livsmedelsbutik, kemtvätt, frisör och ban-
komat och på några minuters promenadavstånd från
Ärvinge finns Kista Galleria och tunnelbana. 

Kombinationen av bostäder, kontor och service i
Ärvinge innebär att det finns människor i området dyg-
net runt. Det skapar en trivsam atmosfär och ökad trygg-
het för LjungbergGruppens hyresgäster. 

Under året har TietoEnator, som sedan tidigare är en
av de större hyresgästerna, utökat sin yta med 3.000 m2.

”Ärvinge ska vara det självklara och mest eftertraktade 

alternativet avseende lokaler och bostäder i Kista.”

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Övrigt 10%

Kontor  56%

Bostäder 34%
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Kista 27%

Hyresintäkt per lokaltyp

Ärvinge. I Ärvinge finns effektiva och funktionella lokallösningar som lockat ett stort antal världsledande företag inom IT, telekom och elektronik.

Utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

Nivå2)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Hyresintäkter 126 145 139 127 124
Förvaltningskostnader -39 -47 -52 -48 -47
Driftsöverskott 87 98 87 79 77
Hyresvärde 31/12 1) 147 146 140 135
Uthyrningsgrad 31/12 98 93 91 92
1) Med hyresvärde avses kontrakterade årshyror samt bedömda marknadshyror för vakanta ytor 
i befintligt skick. 2) Med nivå 2005 avses läget vid ingången av året.

Hyresintäkt per område
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Därutöver har ett flertal hyreskon-
trakt omförhandlats, förlängts och
anpassats till kundernas aktuella situ-
ation och lokalbehov. Uthyrnings-
graden är 92 procent.

LjungbergGruppen har under året
erhållit en markanvisning med en
byggrätt på cirka 20–25.000 m2 för
kontor och bostäder. Markytan grän-
sar till KTH och IT-universitetet och
byggstart kan tidigast ske 2006/
2007.

MARKNADSSITUATION

Kista fortsätter att utvecklas till ett
Science City, en kombination av när-
ingsliv, boende, högskola, forskning och utveckling.
Flera av världens största och ledande företag är etablera-
de i Kista. Läget invid E4:an, närheten till Arlanda och
tillgången till kompetent personal är bidragande orsa-
ker. På IT-universitetet studerar idag cirka 7.000 hel-
och deltidsstudenter. Stora satsningar på infrastrukturen
planeras. Tvärbanan från Alvik kommer att förlängas till
Sollentuna med stationer både i Ärvinge och vid Kista
Torg. Stockholms Stad kommer att satsa 250 Mkr på

förnyelse och upprustning av gatu-
nätet. Närmare 2.000 nya lägenheter
planeras den kommande femårsperio-
den.

Marknadshyrorna för moderna
kontor har sjunkit de senaste åren men
har under året stabiliserats och ligger
idag i nivån 1.500–1.900 kr/m2. Va-
kansgraden för kommersiella fastig-
heter i Kista som helhet har sjunkit
från cirka 30 procent 2003 till knappt
20 procent. 

Rundabordssamtal. Ljusa mötesrum inbjuder
till kreativa samtal.
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Sickla
VERKSAMHETSBESKRIVNING

”Sickla – ett nav för arbete, handel, kultur och service.”

Övrigt 18%

Handel 35%

Industri, lager 2%

Kontor 45%
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Sickla 35%

Hyresintäkt per områdeFASTIGHETSBESTÅND

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Sickla omfattar
drygt 200.000 m2 mark och 100.000 m2 kommersiella
fastigheter. Därtill kommer 70–110.000 m2 byggrätter.
Visionen för Sickla är att skapa ett nav där arbete, han-
del, kultur och service förenas. Sickla ska vara en levan-
de stadsdel såväl vardagar som helger och kvällar och ett
attraktivt område att besöka och arbeta i.

Arbetet med att förädla och utveckla området i enlig-
het med visionen genom upprustning av lokaler och
byggnader samt om- och nybyggnation har under året
fortsatt i hög takt. Uthyrningsgraden är 91 procent.

STRATEGISKT LÄGE

Sickla är idag ett attraktivt etableringsområde för kom-
mersiell och kulturell verksamhet. Genomförd, pågåen-
de och planerad utveckling förstärker Sicklas strategiska
läge successivt. Sickla har till skillnad från flertalet del-
marknader i Stockholm kunnat bibehålla hyresnivåerna.
Marknadshyrorna för kontor ligger mellan 1.750–1.950
kr/m2.

Utbyggnaden av bostäder i Sickla och Hammarby
Sjöstad och satsningar på förbättrad infrastruktur i
området har inneburit att Sicklas strategiska läge ytterli-
gare stärkts.  

Södra Länken invigdes i oktober 2004. Tillgänglig-
heten till Sickla med bil har därmed radikalt förbättrats.
Kollektivtrafiken är redan idag god med Saltsjöbanan,
ett stort antal bussar mellan Slussen och Nacka/Värmdö/
Tyresö som tangerar området samt närhet till Tvärbanan
i Hammarby Sjöstad. De närmaste årens utbygg-
nadsplaner innebär en ytterligare förbättring av infra-
strukturen inom ramen för det s k Danvikslösenprojek-
tet. Projektet innebär att Saltsjöbanan rustas upp och får
dubbelspår till Slussen och att Tvärbanan ansluts till

Saltsjöbanan vid Danvikstull, som utvecklas till en bety-
dande bytespunkt mellan spår- och busstrafik. Spårtrafi-
ken mot Slussen kommer att förläggas i tunnel under
Danvikskanal och hindras därmed inte av broöppningar
i framtiden. Värmdöleden kommer att ledas i tunnel
genom Henriksdalsberget. Vid Henriksdal byggs en
planskild trafikplats som möjliggör fortsatt utveckling
av bebyggelse inom Nacka från Saltsjöqvarn till Kvarn-
holmen. Beslut om projektets genomförande förväntas
under 2005 och utvecklingen av infrastrukturen beräk-
nas vara klar runt 2012.

Utbyggnad och planläggning inom Hammarby 
Sjöstad fortsätter och fullföljs de närmaste åren. Fullt 
genomförd kommer utbyggnaden att innehålla 8.000
lägenheter med 20.000 boende. I Nacka fullföljs ut-
byggnaden av bland annat Järla Sjö och kvarteret Dagg-
kåpan. 

Utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

Nivå2)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Hyresintäkter 100 116 146 157 157
Förvaltningskostnader -32 -35 -46 -48 -50
Driftsöverskott 68 81 100 109 107
Hyresvärde 31/12 1) 116 158 166 172
Uthyrningsgrad 31/12 91 89 90 91
1) Med hyresvärde avses kontrakterade årshyror samt bedömda marknadshyror för vakanta ytor 
i befintligt skick. 2) Med nivå 2005 avses läget vid ingången av året. Sickla Galleria ingår ej.

Hyresintäkt per lokaltyp
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JÄRLALEDEN

VÄRMDÖVÄGEN

VÄRMDÖLEDENSÖDRA LÄNKEN
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SALTSJÖBANAN

SICKLA BRO
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SÖDERMALM
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Kontor. I nybyggda och förädlade gamla industribyggnader erbjuds attraktiva kontorsmiljöer i ljusa, luftiga och flexibla lokaler.

Inom en radie av två
kilometer kommer antalet
boende att fördubblas från
dagens cirka 25.000 till
drygt 50.000. 

SICKLA KÖPKVARTER

Sickla är ett av Stockholms
största handelsområden med
en årlig omsättning på
drygt 1,2 Mdkr. Sedan tidi-
gare finns många starka
varumärken i området.

Utbyggnad av handels-
platsen pågår genom upp-
förande av en ny butiksgal-
leria. Den nya gallerian kommer att invigas i september
2005. Då kommer handelsområdet att innehålla cirka
40.000 m2 handel och service i totalt cirka 65 butiker.
Med Sickla Galleria utvecklas Sickla till en ny typ av
handelsplats – ett köpkvarter – som förenar det bästa av
stadsmiljö, köpcentrum och stormarknad. Utbudet
inom bl a mode och fritid kommer att utökas och bred-
das. Nya butiker som öppnar hösten 2005 är bland
andra Åhléns, H&M, MQ, Akademibokhandeln, Stadi-
um, Granit, Nilson, Din Sko, Ecco, U-Turn, Gina Tri-
cot, Waynes Coffee, modevaruhuset Best of Brands med
varumärken som Gant, Peak Performance, Filippa K,
Tiger, Sand med flera. I anslutning till gallerian har ett
inredningsstråk tagit form. Här återfinns ett flertal
hem- och inredningsbutiker. Hit flyttar också Svensk
Möbel Center sitt showroom under våren 2005. 

För att ytterligare förbättra parkeringsmöjligheterna
byggs ett nytt parkeringshus vid Sickla Galleria med

cirka 370 platser. Parker-
ingshuset ska stå klart till
invigningen. 

SERVICE , KULTUR 

OCH FRITID

Utbudet av service i Sickla
har kontinuerligt förbätt-
rats och strävan är att ytter-
ligare anpassa och bredda
utbudet efter efterfrågan.
Här finns ett växande ser-
viceutbud med bl a apotek,
vårdcentral, gym, frisör och
skrädderi samt ett flertal
restauranger och caféer.

Under året har en lång rad kulturevenemang genomförts
i Dieselverkstaden. Utbyggnad fortsätter nu med lokaler
för Stockholms läns museum som flyttar in under våren
2005. Museet blir ytterligare ett komplement till det
befintliga kulturella utbudet med konserter, bibliotek,
teater, galleri m m.

KONTOR

Runt Dieselverkstaden och Marcusplatsen grupperar sig
ett antal större kontorsbyggnader. Kontorsområdet om-
fattar cirka 42.000 m2 lokalyta.  I nybyggda och föräd-
lade gamla industribyggnader erbjuds attraktiva kon-
torsmiljöer i ljusa, luftiga och flexibla lokaler. Bland
hyresgästerna finns ett flertal stora och medelstora före-
tag samt ett kontorshotell för de mindre företagen. 

En större uthyrning har under året skett till The
Phone House, som till sommaren 2005 flyttar in med
sitt svenska huvudkontor i 2.600 m2 nyrenoverade lokaler.

Svensk Möbel Center flyttar sitt showroom till Sickla under våren 2005.
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Kultur. Dieselverkstadens bibliotek vill utforska nya medier och bjuda på många olika upplevelser. Handel. Ett stråk med hem- och inredningsbutiker har tagit
form. Här finns Addera (bilden), Hemtex, Atlantis Sängspecialisten, Folkhemmet, Cervera med flera.

KOMMANDE UTVECKLINGSPROJEKT

LjungbergGruppen har ett stort antal byggrätter i Sickla,
totalt 70–110.000 m2. Det finns flera möjligheter för
nya kontorsbyggnader i mycket välexponerade lägen.
Söder om Marcusplatsen, vid Gillerondellen, har förbe-
redande handlingar för en kontorsbyggnad på cirka
10.000 m2 upprättats. Vid Nackarondellen mot Fre-
dells, Sicklarondellen och Sickla Bro finns ytterligare
möjligheter vid entréerna till Sickla Köpkvarter. 

Under året har två angränsande fastigheter förvär-
vats. Den ena fastigheten ligger i direkt anslutning till
LjungbergGruppens handelsområde. Gällande detalj-
plan möjliggör en utbyggnad med cirka 10.000 m2

kommersiella lokaler. Arbete med att utveckla projektet

pågår. Den andra fastigheten ligger centralt placerad vid
Nacka Station. Fastigheten saknar detaljplan och be-
döms långsiktigt kunna utvecklas med cirka 5.000 m2

butiker och kontor.

Byggrätter

Typ m2 Skede

Kontor 30–50.000 Sickla Bro, Sicklarondellen,
Marcusplatsen.
Detaljplan klar

Handel 10–15.000 Handelsområdet,
Planiarondellen.
Detaljplan klar

Kontor, bostäder, service 30–45.000 Uddvägen, Fritidsområdet
Detaljplan ej klar

Sickla Bro
Byggrätt cirka 10–20.000 m2 kontor

Sicklarondellen
Byggrätt cirka 10–20.000 m2 kontor

Nacka station
Byggrätt cirka 5.000 m2 kontor och handel

Planiarondellen
Byggrätt cirka 10.000 m2 handel 
Projektet pågår

Gillerondellen
Byggrätt cirka 10–20.000 m2 kontor

KONTOR

HANDEL OCH SERVICE

KULTUR OCH EVENEMANG

P-HUS

BYGGRÄTT

Byggrät ter
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Järfälla Västerås

I området Elektronikhöjden i Veddesta äger Ljungberg-
Gruppen en industrifastighet som förvärvades 1996.
Vid förvärvet var huvuddelen av fastigheten vakant. Ut-
hyrningsgraden är nu 77 procent (77).

Fastigheten omfattar 33.000 m2 uthyrningsbar yta
och 159.000 m2 mark. På fastighetens obebyggda mark
finns en byggrätt på 50–75.000 m2.

Fastigheten har kommunikationsmässigt ett bra läge
nära E18 och goda parkeringsmöjligheter. Byggnaden
har hög teknisk standard med stora ytor och hög tak-
höjd och lämpar sig väl för företag inom elektronik- och
telekomsektorn. Här finns idag ett flertal hyresgäster
inom dessa branscher med höga krav på lokallösningar
och säkerhet.

Järfälla Skrivarfabrik med sin höga tekniska standard lämpar sig för hyresgäster med höga krav på lokallösningar och säkerhet.

Samtliga fastigheter i Södertälje har sålts i början av
2005. Försäljningen har genomförts som ett led i att
ytterligare renodla verksamheten till Stockholm och att
skapa utrymme för ytterligare expansion genom fortsatt
utnyttjande av egna byggrätter och förvärv av utveck-
lingsfastigheter. Efter försäljningen är 98 procent av
LjungbergGruppens hyresintäkter hänförliga till fastig-
heter i de centrala delarna av Stockholmsregionen.

Det sålda beståndet i Södertälje omfattar både bo-
städer och kommersiella lokaler. Bostäderna omfattar
482 lägenheter, belägna i Mariekälla och Gamla Forn-
höjden. Det kommersiella fastighetsbeståndet ligger i
Wedaområdet och uppgår till 35.000 m2 och innefattar
en byggrätt på 5.000 m2 kontor och handel.

Uthyrningsgraden uppgick vid årets utgång till 97
procent (97).

Södertälje

I Västerås äger LjungbergGruppen fastigheter i handels-
och industriområdet Hälla. Hälla är beläget invid E18
vid stadens östra infart. Området har expanderat kraf-
tigt som handelsplats de senaste åren.

En ny avfart från E18 har ökat tillgängligheten till
området och handelsplatsen har stärkts genom nyeta-
bleringar av ett flertal kända butikskedjor och  varumär-
ken.

LjungbergGruppens fastigheter omfattar cirka
21.000 m2 lokalyta. På fastigheten finns cirka 10.000 m2

obebyggd mark med byggrätt för handel och industri. 
LjungbergGruppen äger även Nordanby Gård, som

är en omsorgsfullt renoverad kulturfastighet nära Väs-
terås centrum. På fastigheten finns byggrätter för bo-
städer. Uthyrningsgraden uppgår till 63 procent (71).
LjungbergGruppen har för avsikt att lämna Västerås-
marknaden i enlighet med affärsidé och strategi.
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TL Bygg AB

OMBYGGNADER OCH BYGGSERVICE

TL Byggs inriktning är att vara ett kompetent och speci-
aliserat byggmästarbolag i Stockholmsregionen. Kon-
centrationen på ombyggnadsentreprenader och byggser-
vice har medfört att bolaget byggt upp en god kompe-
tens, erfarenhet och konkurrenskraft inom området.
Ombyggnadsverksamheten omfattar bostäder, kontor
och handel. Byggserviceuppdragen består av mindre
ombyggnader samt reparationer åt försäkringsbolag.
Bolagets omsättning hänför sig till ett stort antal mindre
och medelstora uppdrag. TL Bygg har under 2004
utfört ombyggnad av totalt cirka 30.000 m2 lokaler för
kontor, handel och vård samt utfört bostadsrenovering
och stambyten i cirka femhundra lägenheter. Därutöver
har cirka fyrahundra vatten- och brandskador reparerats
åt försäkringsbolag. För att säkerställa den kompetens
och kvalitetsinriktning som verksamheten kräver arbetar
TL Bygg i huvudsak med egen personal. Underentrepre-
nörer anlitas för installationer och specialarbeten. 

Bolagets verksamhet är certifierad enligt BF9K, ett
system framtaget av Stockholms Byggmästareförening i
samarbete med SP – Sveriges Provnings- och Forsknings-
institut. Certifieringen avser bl a att säkra kvalitet, miljö
och arbetsmiljö i projekten. 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen under 2004 var 249 Mkr (200) och upp-
dragsvolym åt koncernföretag motsvarade 7 procent
(16) av omsättningen. Resultatet efter finansiella poster
var 15,1 Mkr (10,8).

Försäkringsbolag 8%
Fastighets-
bolag 44%

Stat och 
kommun 36%

Privat 5%
LjungbergGruppen 7%

Vård 20%

Bostäder 39%
Försäkringsskador 8%

Sport och fritid 9%

Kontor 17%

Handel 7%

Omsättning per uppdragstyp

Omsättning per beställarkategori

Varierande bygguppdrag. TL Bygg har under året utfört varierande bygguppdrag, i huvudsak till externa beställare.

Resultaträkningar i sammandrag

Mkr 2000 2001 2002 2003 2004

Extern omsättning 141,3 187,5 168,4 167,3 232,4
Omsättning koncernföretag 38,3 33,5 47,7 32,7 16,7
Nettoomsättning 180,1 221,0 216,1 200,0 249,1
Rörelseresultat 9,6 16,1 16,9 10,8 15,1
SPP-medel 1,1 - - - -
Finansnetto 0,4 0,6 0,8 0,6 0,3
Resultat efter finansnetto 11,9 16,7 17,7 11,4 15,4
Medelantalet anställda 67 70 77 76 77

”Uppdragsvolymen har ökat under 2004 och lönsamheten är god. 

För 2005 tror vi på en fortsatt god orderingång.” 
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Resultatutveckling

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick 2004 till 461 Mkr (458) och
har de senaste fem åren ökat med 42 procent. Den ut-
hyrningsbara ytan har under samma period ökat med 13
procent.

Kontrakterade hyror uppgår första kvartalet 2005,
efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje, till
400 Mkr. I beloppet ingår kontrakterade hyror avseende
in- och avflyttningar som sker under första kvartalet
2005. Hyresvärdet uppgår i början av 2005 till 450
Mkr. Med hyresvärde avses kontrakterade årshyror samt
bedömda marknadshyror för vakanta ytor i befintligt
skick. 

Den ekonomiska vakansgraden uppgår vid ingången
2005 till 11 procent (11). Den vakanta ytan uppgår vid
samma tidpunkt till 47.000 m2 (51.000). De vakanta
ytorna är övervägande av bra kvalitet och bedöms vara
attraktiva även i en svagare marknad.

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna uppgick 2004 till 163 Mkr (164).
Under året har driftskostnaderna ökat främst p g a

prishöjningar för el och ökade kostnader för renhållning
och snöröjning. 

Fastighetsadministration avser kostnader för  fastig-
hetsskötsel och förvaltningspersonal och har i princip
varit oförändrade. Kostnad för mervärdesskatt avser ej
avdragsgill del och är främst hänförlig till bostadsför-
valtningen.

Fastighetsskatt är för kommersiella lokaler 1,0 procent

av taxeringsvärdet, för industrilokaler 0,5 procent och
för bostäder 0,25-0,5 procent. Enligt hyreskontrakten
för kommersiella lokaler vidaredebiteras fastighets-
skatten på hyresgästen, för bostäder får vidaredebitering
ej ske. Beslut om nedsättning av fastighetsskatt för 2003
har under året erhållits till följd av tekniska vakanser.

Underhållskostnader inkluderar både oförutsett 
och planerat underhåll och har under året ökat med 
6 Mkr. Ombyggnadskostnader kostnadsförs inom ramen
för skattelagstiftningens utvidgade reparationsbegrepp
och innefattar omdisponering av kommersiella ytor.
Beloppet påverkas främst av nyuthyrningar och den
verksamhet som ska bedrivas i lokalerna.

Avskrivningar på fastigheter och inventarier ingår
inte i förvaltningskostnader eller i driftsöverskott och
uppgick 2004 till 33 Mkr (32). Börsnoterade bolag
inom EU ska fr o m 2005 tillämpa internationella redo-
visningsstandarder för koncernredovisningar, IFRS. Det
medför bl a att avskrivningar på fastigheter ej kommer
att ske fr o m 2005.

Kostnader för central administration och marknads-
föring uppgick till 14 Mkr (12).

Driftsöverskott

Driftsöverskottet uppgick 2004 till 299 Mkr (294) och
har de senaste fem åren ökat med 38 procent. Nivån
under första kvartalet 2005, efter försäljning av
fastighetsbeståndet i Södertälje, uppgår på årsbasis till
262 Mkr. 

Förvaltningskostnader

Nivå 1)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Driftskostnader 46 47 58 60 52
Fastighetsadministration 27 34 34 35 32
Mervärdesskatt 4 5 5 5 3
Tomträttsavgälder 9 9 9 9 9
Fastighetsskatt 13 20 19 17 18
Underhållskostnader 13 13 15 21 22
Ombyggnadskostnader 14 15 24 16 2
Summa 126 143 164 163 138
1) Nivå första kvartalet 2005 efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje.

Uthyrningsgrad

Hyresvärde, Hyreskon- Uthyrnings-
Mkr trakt, Mkr grad, %

Stockholms innerstad 94 83 88
Kista 135 124 92
Sickla 2) 172 157 91
Järfälla 37 28 77
Västerås 12 8 63
Totalt 450 400 89
2) Hyresvärde och kontrakt för ytor som byggs om för Sickla Galleria ingår ej.

Fördelning hyresintäkter

Nivå
Mkr 2001 2002 2003 2004 2005 1)

Stockholms innerstad 66 79 84 86 83
Kista 126 145 139 127 124
Sickla 2) 100 116 146 157 157
Järfälla 33 30 28 30 28
Södertälje, Västerås 58 59 61 61 8
Totalt 383 429 458 461 400
1) Nivå första kvartalet 2005 efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje.
2) Ytor som byggs om för Sickla Galleria ingår ej.

Utveckling driftsöverskott

Nivå 1)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Stockholms innerstad 63 60 62 65 63
Kista 99 98 87 79 77
Sickla 2) 69 81 100 109 107
Järfälla 23 15 16 18 14
Södertälje, Västerås 31 32 29 28 1
Totalt 285 286 294 299 262
1) Nivå första kvartalet 2005 efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje.
2) Ytor som byggs om för Sickla Galleria ingår ej.
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Fastigheternas avkastning redovisas i tabellen nedan. 

PROJEKT-  OCH ENTREPRENADVERKSAMHET

Omsättning

Nettoomsättningen i projekt- och entreprenadverk-
samheten uppgick till 251 Mkr (193). Ökningen är
främst hänförlig till ökad omsättning i dotterbolaget TL
Bygg.

Den interna projektverksamheten som avser utveck-
ling av egna fastigheter bedrivs i LjungbergGruppen och
redovisas ej som omsättning utan som investeringar eller
kostnadsförda projekt. Koncerninterna arbeten utförda
av TL Bygg elimineras i koncernredovisningen. Om
volymen på den interna projekt- och entreprenadverk-
samheten medräknas uppgick bruttoomsättningen 2004
till 421 Mkr (351).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet i projekt- och entreprenadrörelsen be-
lastas med projektkostnader för fastighetsutveckling,
främst hänförliga till Sickla.

KÄNSLIGHETSANALYS

LjungbergGruppens resultat påverkas i hög grad av det
allmänna konjunkturläget, sysselsättningsgraden och
ränteläget. Utvecklingen och tillväxten i Stockholms-
regionen påverkar både hyresnivåer och uthyrningsgrad.
LjungbergGruppen har förhållandevis långa löptider för
befintliga hyreskontrakt och en stor spridning på upp-
sägningstidpunkter vilket leder till att endast en mindre
del av hyresintäkterna omförhandlas varje år. Föränd-
ringar i gällande marknadshyror påverkar därför bola-
gets resultat successivt över åren. 

Räntekostnaderna är den enskilt största kostnads-
posten i resultaträkningen. Resultateffekten av föränd-
ringar i marknadsräntorna utjämnas över åren då ränte-
konverteringstidpunkterna är jämnt fördelade över en
sjuårsperiod med en relativt liten andel ränterörliga lån.

Vid utveckling av nya fastighetsprojekt är strävan att
övervägande del av hyresavtalen ska vara tecknade innan
byggnationen påbörjas. Uppförande av större projekt
sker etappvis för att ytterligare säkerställa resultatet.

I nedanstående tabell redovisas effekterna på helårs-
resultatet vid förändringar i några nyckelfaktorer.

Från och med 2005 kommer värdeförändringar i fas-
tighetsbeståndet, i enlighet med internationella redovis-
ningsstandarder, IFRS, att redovisas i resultaträkningen.

LjungbergGruppens marknadsvärderingar baseras på
interna kassaflödesberäkningar där samtliga antaganden
om hyresnivåer, avkastningskrav, kostnadsnivåer m m
stäms av med extern expertis. Det bedömda värdet kom-
mer således att påverkas av de antaganden som görs vid
varje värderingstillfälle. I nedanstående tabell redovisas
effekterna på fastighetsvärdet vid förändringar i några av
dessa parametrar.

Fastigheternas avkastning

Nivå 1)

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005

Driftsöverskott 2) 251 288 293 299 262
Bokfört värde fastigheter 2) 2.780 3.060 3.146 3.318
Pågående arbeten 2, 3) -280 -237 -45 -145
Värde byggrätter 4) -300 -275 -200 -250
Justerat bokfört värde 2.200 2.548 2.901 2.923
Avkastning, % 11,4 11,1 10,1 10,2
Marknadsvärde fastigheter 5) - - 4.370 4.690 4.265
Pågående arbeten 2, 3) -45 -145 -145
Värde byggrätter 4) -200 -250 -250
Justerat marknadsvärde 4.125 4.295 3.870
Avkastning, % 7,1 6,7 6,8
1) Nivå första kvartalet 2005 efter försäljning av fastighetsbeståndet I Södertälje. 2) Justerat för 
förvärv, försäljningar och nyproduktion under året. 3) Nedlagda kostnader för ej färdigställda 
projekt. 4) Bedömt värde mark och byggrätter. 5) Principer för bedömning av marknadsvärde 
beskrivs i not 12 på sidan 40.

Omsättning

Belopp, Mkr 2001 2002 2003 2004

Projektverksamhet 360 340 151 172
Entreprenadverksamhet (TL Bygg) 221 216 200 249
Bruttoomsättning 581 556 351 421
Avgår koncerninternt:
Projektverksamhet -275 -307 -125 -153
Entreprenadverksamhet -34 -48 -33 -17
Redovisad nettoomsättning 272 201 193 251

Rörelseresultat

Belopp, Mkr 2001 2002 2003 2004

Bruttoresultat TL Bygg 21 22 18 23
Fastighetsutveckling -8 -6 -7 -8
Central administration -6 -6 -8 -9
Rörelseresultat 7 10 3 6

Känslighetsanalys

Förändring, % Resultateffekt, Mkr 1)

Hyresnivå lokaler 5 18 (2)
Hyresnivå bostäder 5 2 (2)
Uthyrningsgrad 1 4 (4)
Driftskostnader 5 8 (8)
Räntenivå 1 20 (3)

1) Siffror inom parentes avser effekten första året med hänsyn till kontraktens löptider och 
räntebindningar för lån.

Känslighetsanalys

Värdeparameter Förändring Värdepåverkan

Hyresnivå 100 kr /m2 300 Mkr
Driftkostnad 50 kr /m2 150 Mkr
Avkastningskrav 0,25 % 150 Mkr
Långsiktig vakansgrad 2 % 100 Mkr
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Finansiell översikt

IFRS

Samtliga börsnoterade bolag ska fr o m 2005 tillämpa
internationella redovisningsstandarder, IFRS. De nya
reglerna medför bl a att förvaltningsfastigheter ska upp-
tas till marknadsvärde i balansräkningen. Framtida för-
ändringar i marknadsvärdet kommer att redovisas i
resultaträkningen. Av värdeförändringen ska 28 procent
redovisas som uppskjuten skatt och resterande 72 pro-
cent redovisas som eget kapital. 

Vid övergången till IFRS 2005 ska även 2004 års
resultat- och balansräkningar räknas om enligt de nya
principerna. Det medför att ett flertal nyckeltal kommer
att påverkas. 

MARKNADSVÄRDERING

LjungbergGruppen har per 2004-12-31 internt värderat
samtliga förvaltningsfastigheter. Samtliga värderingspa-
rametrar har stämts av med extern expertis.  Den interna
värderingen baseras på 10-åriga kassaflödesberäkningar
med individuella bedömningar av varje fastighets fram-
tida intjäningsförmåga. 

Avkastningskravet ligger i intervallet 5,25–6,00 pro-
cent för bostäder samt 6,75–10,00 procent för kommer-
siella ytor. Totalt har avkastningskraven sänkts med 0,4
procent sedan föregående års värdering till följd av den
prisuppgång som skett på fastighetsmarknaden. Antag-
na hyresnivåer vid kontraktsförfall motsvarar dagens
marknadshyresläge. Långsiktig vakansnivå har bedömts
till 1 procent för bostäder och inom intervallet 5–15
procent för kommersiella ytor. 

Använda schabloner för driftskostnader motsvarar i
huvudsak bolagets verkliga driftskostnader. I kassa-
flödesberäkningarna har ett inflationsantagande mot-
svarande 2 procent per år beaktats. Byggrätter och mark 
har värderats utifrån ett bedömt marknadsvärde per
kvadratmeter. Sickla Galleria har värderats till nedlagda
kostnader.

Marknadsvärdet per 2004-12-31 uppgår totalt, in-
klusive Sickla Galleria, till 4.690 Mkr. Marknadsvärdet
per 2003-12-31 uppgick till 4.370 Mkr. Under året har
212 Mkr investerats i fastigheter. Fastigheternas bokför-
da värde uppgår 2004-12-31 till 3.318 Mkr. 

LÅNESTRUKTUR

Räntebärande skulder uppgick 2004-12-31 till 2.229
Mkr (2.304). Samtliga lån var i svenska kronor. Likvida
medel uppgick till 139 Mkr (329). Räntebärande skul-
der minus likvida medel uppgick till 2.090 Mkr (1.975).

LjungbergGruppens medelränta på räntebärande
skulder uppgick 2004-12-31 till 5,2 procent (5,6).
Medellöptiden var vid årets slut 2,4 år (3,1). Ränterisken
begränsas genom att maximalt 40 procent av netto-
skulden får räntekonverteras inom ett år. Bolagets motiv
för en längre räntebindning är att begränsa ränterisken
och säkerställa nuvarande låga räntenivåer för längre löp-
tider.

Under 2004 har marknadsräntorna fortsatt sjunka.
Inflationen för 2004 var 0,5 procent (2,0).

Lånestruktur 2004-12-31

Räntebindningstid Låne- Andel Medel-

till och med belopp, Mkr av lån, % ränta, %

Rörligt 417 19 2,8
2005 330 15 5,5
2006 285 13 6,2
2007 317 14 5,7
2008 338 15 5,9
2009 265 12 5,9
2010 205 9 5,3
2011 och senare 72 3 5,3
Totalt 2.229 100 5,2

Utveckling finansnetto

Nivå 

Mkr 2001 2002 2003 2004 2005 1)

Ränteintäkter 11 13 13 5 2
Räntebidrag 1 0 - - -
Räntekostnader -119 -131 -133 -124 -109
Ränta förtidslösta lån - - - -3 -
Aktiverade räntekostnader 2) 7 7 1 2 7
Finansnetto -100 -111 -119 -120 -100
Räntebärande skulder 31/12 2.122 2.328 2.304 2.229 1.981
1) Nivå första kvartalet 2005 efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje.
2) Avser räntekostnader som aktiverats på pågående investeringsprojekt.
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Nyckeltal

Omräknat 

2004 enligt IFRS

Bokfört värde förvaltningsfastigheter 3.318 4.690
Eget kapital, Mkr 940 1.928
Eget kapital, kr/aktie 61 125
Soliditet, % 26,5 39,1
Belåningsgrad, % 67,2 47,5
Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 3,2
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Koncernens kassaflöde från den löpande verksam-
heten uppgick 2004 till 141 Mkr (135), vilket mot-
svarar 9 kr/aktie (9). Kassaflödet är beräknat efter betald
skatt med 30 Mkr (39). Räntetäckningsgraden för 2004
var 2,0 (2,0).

SKATTESITUATION

Koncernens fastigheter utgör omsättningstillgångar i
skattehänseende. Bokfört värde per 2004-12-31 över-
stiger det skattemässiga värdet med 371 Mkr. Uppskju-
ten skatt, 28 procent på mellanskillnaden, redovisas som
skuld i balansräkningen. 

LjungbergGruppen har inga outnyttjade underskotts-
avdrag. Dotterbolaget Fastighets AB Celtica, som för-
värvades 2003, har i deklarationen för 2002 yrkat
underskottsavdrag uppgående till 45 Mkr. Avdraget har
ej godkänts av Skatteverket. Beslutet har överklagats av
bolaget. Eventuell skatterisk har medtagits i förvärvskal-
kylen och reserverats i koncernbalansräkningen.

En ändring i skattelagstiftningen, innebärande fri-
koppling mellan redovisning och beskattning i fråga om
vissa ombyggnadskostnader, har medfört att sådana om-
byggnadskostnader i vissa fall kan bli skattemässigt av-
dragsgilla samma år som ombyggnaden utförs. Lagänd-
ringen har trätt i kraft 2004 med retroaktiv verkan från
2001. Bolagets resultat påverkas inte men en positiv 
likviditetseffekt uppstår då skattebetalningarna i och
med lagändringen kan skjutas upp i tiden. Ljungberg-
Gruppen kommer att yrka avdrag för denna period
under 2005 med belopp på i storleksordningen 200
Mkr vilket ger en likviditetseffekt på cirka 60 Mkr.

KURSUTVECKLING

LjungbergGruppens B-aktie är sedan den 14 juli 1994
noterad på Stockholmsbörsens O-lista. En handelspost
är 100 aktier. Aktiekursen uppgick 2004-12-31 till
145,5 kr (107,0) och börsvärdet 2.247 Mkr (1.652). 

Bolagets börsvärde har under 2004 förändrats med
+36 procent (+29). Börsens generalindex har under
samma period förändrats med +30 procent (+30) och
Carnegie Real Estate Index med +33 procent (+34).

Under 2004 omsattes 640.000 aktier (986.000) 
vilket motsvarar 4 procent (6) av medelantalet aktier i 
bolaget. Institutionella investerares innehav uppgick
2004-12-31 till 8 procent (10). Utländska ägares inne-
hav uppgick till 5 procent (3). Bolagets ägarstruktur
framgår av tabellen på sidan 24.

LjungbergGruppen har fr o m 2004 anlitat Carnegie
som likviditetsgarant i syfte att förbättra likviditeten i
aktien. Carnegie har åtagit sig att ställa köp- och sälj-

kurser med en differens om maximalt tre procent,
beräknat från den säljkurs som ställs, och omfattande
minst fem handelsposter.

UTDELNING

Storleken på bolagets utdelning ska beakta bolagets
resultat och finansiella ställning. Styrelsens avsikt är att
utdelningen ska motsvara minst 50 procent av resultatet
efter finansiella poster och aktuell skatt exklusive reali-
sationsvinster. För räkenskapsåret 2004 föreslås en ut-
delning på 4,50 kr/aktie (4,00).

ÅTERKÖP AV AKTIER

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 erhöll styrelsen ett
bemyndigande att före utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets
aktier. Styrelsen har under räkenskapsåret ej utnyttjat
bemyndigandet. Mot bakgrund av LjungbergGruppens
starka finansiella ställning avser styrelsen att utöver
ordinarie utdelning genomföra ett återköpserbjudande
på cirka 154 Mkr under 2005. Återköpserbjudandet
kommer att vara riktat till samtliga aktieägare och inne-
bär återköp av var tjugonde aktie för 200 kr per aktie,
vilket motsvarar 10 kr per nuvarande aktie.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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ÄGARSTRUKTUR

Antalet aktier i LjungbergGruppen AB uppgick 
2004-12-31 till 15.441.184, varav 2.000.000 aktier av
serie A och 13.441.184 av serie B. Varje aktie har ett no-
minellt värde av 10 kronor. En aktie av serie A berättigar
till tio röster och en aktie av serie B till en röst. Samtliga
aktier medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och
vinst. Bolagets större aktieägare framgår av nedanståen-
de tabell.

Mellan bolagets A-aktieägare finns ett avtal som
innebär att aktier av serie A endast får överlåtas till per-
son som tidigare är A-aktieägare. I annat fall ska aktie av
serie A först omvandlas till aktie av serie B innan överlå-
telse får ske. För aktier av serie A gäller förbehåll om
hembud enligt bolagsordningen.

STYRELSE

Bolagets större aktieägare har samordnat och lämnat
förslag till styrelseledamöter. Styrelsen har under året
bestått av sex ledamöter och en suppleant. Styrelsen re-
presenterar 29 procent av rösterna i bolaget och presen-
teras på sidan 25. 

Till styrelsen rapporteras löpande bolagets resultat
och ställning, marknadsläge samt viktiga affärsdiskus-
sioner. Styrelsen utvärderar kontinuerligt bolagets stra-
tegier, handlingsplaner och policydokument samt god-
känner alla investeringar överstigande 10 Mkr. Styrelsen
har under 2004 haft åtta sammanträden.

Ersättning till styrelsen för 2004 har fastställts av
bolagsstämman att utgå med totalt 910.000 kr och 
har fördelats med 220.000 kr till styrelseordförande,
130.000 kr till ordinarie ledamot och 40.000 kr till sty-
relsesuppleant.  Några övriga förmåner eller ersättningar
för styrelsearbetet har inte utgått. Styrelsen har inte haft
några utskott. Av styrelsens ledamöter kan en person
anses vara oberoende i förhållande till bolaget, bolags-
ledningen och bolagets större aktieägare enligt kriterier-
na i svensk kod för bolagsstyrning.

LEDNING OCH ORGANISATION

Bolagets ledning utgörs utöver VD av ansvariga chefer
för projektverksamhet, affärsutveckling samt ekonomi-
och finans och presenteras på sidan 26. 

Ledningsgruppen sammanträder varannan vecka.
Cirka åtta gånger per år hålls utökade ledningsmöten
där samtliga verksamhetschefer deltar. Det löpande ar-
betet bedrivs i nära samarbete mellan företagets olika
funktioner.

Fastighetsförvaltningen drivs i självständiga affärs-
områden vilka rapporterar direkt till VD.

Projekt- och entreprenadverksamheten bedrivs via en
projektavdelning för intern fastighetsutveckling samt
via dotterbolaget TL Bygg som främst har externa be-
ställare.

Årligen fastställs ekonomiska och verksamhetsmässiga
mål för bolagets samtliga verksamheter. Dessa konkre-
tiseras och förankras kontinuerligt i organisationen
genom upprättade handlingsplaner. Uppföljning sker
löpande under året och varje kvartal görs en samman-
ställning där måluppfyllelse och eventuella avvikelser
kommenteras.

REVIS ION

Bolagets revisor informeras löpande om bolagets verk-
samhet bl a genom regelbundna möten med bolagsled-
ningen, utskickat styrelsematerial samt protokoll.

Revisorn rapporterar minst en gång per år personli-
gen sina synpunkter till styrelsen och lämnar löpande
synpunkter och rekommendationer till bolagets led-
ning. Bolagets revisor presenteras på sidan 26.
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Ägarstruktur 2004-12-31

Antal (tusental) Andel, %

A-aktier B-aktier Totalt Kapital Röster

Familjen Ljungberg 1) 960 4.481 5.441 35,2 42,1
Familjen Holmström 1) 940 3.327 4.267 27,6 38,1
Johan Björkman - 660 660 4,3 2,0
AFA 2) - 625 625 4,1 1,9
Margaretha af Ugglas - 375 375 2,4 1,1
Dag Tigerschiöld - 337 337 2,2 1,0
Länsförsäkringar 2) - 289 289 1,9 0,9
Ulf Holmlund 100 122 222 1,4 3,3
ABB-koncernens pensionsstiftelse - 200 200 1,3 0,6
Övriga - 3.025 3.025 19,6 9,0
Totalt 2.000 13.441 15.441 100,0 100,0

1) Direkt eller indirekt via bolag. 2) Via olika koncernbolag.

Fördelning av aktieinnehav

Aktieinnehav Antal Ägarandel,
(Antal aktier) ägare %

200.001 - 15 77,2
100.001 - 200.000 12 10,8
10.001 - 100.000 40 8,2
1.001 - 10.000 133 2,7
1 - 1.000 488 1,1
Summa 688 100,0
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Styrelse

Johan Björkman, född 1944. Ekon.lic. 
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 1988. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
i Nordstjernan AB. Styrelseledamot i bl a Skanditek
Industriförvaltning AB, Fidelity European Values 
och AB Persson Invest. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: 660.000 B. 

Ulf Holmlund, född 1947. Civilingenjör. Verkställande
direktör i Fastighets AB Celtica. Verkställande direktör 
i LjungbergGruppen AB fram till och med mars 2003.
Styrelseledamot sedan 1983. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NCC AB.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 100.000 A 
och 121.600 B.

Birgitta Holmström, född 1940. 
Styrelseledamot sedan 1990. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: 300.000 A 
och 482.400 B.

Dag Klackenberg, född 1948. Verkställande direktör 
i Svensk Handel. Styrelseledamot sedan 2004.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Vattenfall
AB och Handelsbanken Regionbanken Mellansverige.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 1.000 B.

Åke Ljungberg, född 1947. Civilingenjör. 
Styrelseledamot sedan 1983. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: 30.000 A 
och 10.608 B.

Olof Stenhammar, född 1941. Ekon dr hc, kapten 
Flottans Reserv. Styrelseledamot sedan 1991. 
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande 
i OMX AB, AB Ratos, AB Basen, Mentor Foundation, 
Olympialaget Våga Vinna och Åre 2007. 
Styrelseledamot i Svenska Sjöräddningssällskapet, 
Handelshögskolan Advisory Board, Ledstiernan AB 
och Stiftelsen Mentor Sverige.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 20.000 B.

Johan Ljungberg, född 1972. Civilingenjör. Verkställ-
ande direktör i Tagehus Förvaltning AB.
Styrelsesuppleant sedan 2001. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: 290.000 A 
och 1.118.080 B.

Övre raden: Dag Klackenberg, Olof Stenhammar, Johan Ljungberg och Ulf Holmlund.
Undre raden: Åke Ljungberg, Birgitta Holmström och Johan Björkman.
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Anders Nylander, född 1952. Verkställande direktör.
Anställd sedan 1987.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 32.000 B.
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 100.000.

Ingalill Berglund, född 1964. Ekonomi- och 
finanschef. 
Anställd sedan 2001.
Antal aktier i LjungbergGruppen: –
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 15.000.

Carola Lavén, född 1972. Affärsutvecklingschef.
Anställd sedan 2003. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: –
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 15.000.

Robert Rönqvist, född 1943. Projektchef. 
Anställd sedan 1991. 
Antal aktier i LjungbergGruppen: 5.900 B. 
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 15.000.

Från vänster: Anders Nylander, Ingalill Berglund, Carola Lavén och Robert Rönqvist.

Företagsledning

Revisor
Ingemar Nilsson, född 1943. Auktoriserad 
revisor, Deloitte & Touche AB. Ordinarie 
revisor sedan 1984.

Jan Nordh, född 1947. Revisorssuppleant. 
Auktoriserad revisor, Deloitte & Touche AB. Revisors-
suppleant sedan 1984.

BOLAGSSTYRNING
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VERKSAMHET

LjungbergGruppen AB bedriver fastighetsförvaltning
samt projekt- och entreprenadverksamhet. Verksam-
heten bedrivs i moderbolaget samt i de helägda dotterbo-
lagen TL Bygg AB, Järfälla Skrivarfabrik AB och Sickla
Industrifastigheter KB. Koncernens omsättning under
räkenskapsåret var 712 Mkr (651).

RESULTAT

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster
på 129,1 Mkr (138,7). I resultatet ingår vinst vid fastig-
hetsförsäljning med 0 Mkr (4,4). Nedskrivningar av
fastigheter har påverkat resultatet med -8,3 Mkr (0).
Årets resultat uppgår till 93,3 Mkr (101,5), vilket mot-
svarar 6,04 kr/ aktie (6,58).

FASTIGHETSFÖRVALTNING

Koncernens hyresintäkter uppgick under räkenskapsåret
till 461 Mkr (458). Rörelseresultatet för fastighetsför-
valtningen var 243,4 Mkr (254,3). 

Hyresmarknaden i Stockholm har under året varit
fortsatt svag. I Stockholmsregionen har vakanserna
bromsats upp och hyresnivåerna har fortsatt sjunka
något. Vakansgraden i LjungbergGruppens fastigheter
uppgick till 11 procent (11). Hyreskontrakten har en
jämn spridning av löptiderna med en hög andel långa
hyreskontrakt.

Under året har LjungbergGruppens största delmark-
nad, Sickla, fortsatt att utvecklas som nav och mötes-
plats för arbete, handel, kultur och service. Under hös-
ten invigdes Södra Länken vilken ansluter direkt till om-
rådet och ytterligare stärker Sicklas strategiska läge.
Handeln utvecklas till Sickla Köpkvarter bl a genom
om- och utbyggnad av en galleria på cirka 13.000 m2

butiksyta med cirka 35 butiker. Merparten av ytorna,
cirka 85 procent, är redan uthyrda eller uppbokade. Vid
invig-ningen i september 2005 kommer här att finnas
Åhléns, H&M, MQ, Akademibokhandeln, Modevaru-
huset Best of Brands, Stadium, Granit, Nilson, Din Sko,
Ecco, U-Turn, Gina Tricot, Waynes Coffee m fl. Sam-
tidigt byggs ett nytt parkeringshus med 370 p-platser. 
P-huset beräknas vara färdigställt vid gallerians invig-
ning. I anslutning till gallerian har ett inredningsstråk
tagit form. Här återfinns butiker som Cervera, Puustelli, 
Folkhemmet, Hemtex, Addera, Vita Hem och Atlantis
Sängspecialisten. Utbudet förbättras ytterligare genom
en nyuthyrning på 1.500 m2 till Svensk Möbel Center,
som under våren 2005 flyttar sitt showroom till Sickla.

Den kulturella mötesplatsen utökas genom att Stock-
holms läns museum flyttar in på cirka 1.200 m2 under
första kvartalet 2005. Uthyrning av 2.600 m2 kontor har
skett till The Phone House som flyttar in till sommaren
2005. Ett arbete med att ytterligare utveckla kontors-
området pågår. Totalt har LjungbergGruppen drygt
70–110.000 m2 byggrätter för kontor, handel och
bostäder i Sickla. Vakansgraden i Sickla uppgår till 9
procent (10).

I Kista har ett antal omförhandlingar och förläng-
ningar av hyresavtal genomförts. Omförhandlade hyres-
kontrakt har förlängts till något sänkta hyresnivåer. 
TietoEnator har under året utökat sin yta med 3.000 m2

och förlängt befintliga kontrakt. LjungbergGruppen har
under året erhållit en markanvisning med en byggrätt på
cirka 20–25.000 m2 för kontor och bostäder. Markytan
gränsar till KTH och IT-universitetet och byggstart kan
tidigast ske 2006/2007. Vakansgraden i Ljungberg-
Gruppens bestånd i Kista uppgår till 8 procent (9).

I Stockholms innerstad uppgår vakansgraden till 12
procent (12). Butikskedjan Netto har under hösten flyt-
tat in i ny butik på Hälsingegatan i Blästern 11. I Bläs-
tern 13 har Telenor utökat sin yta med 1.500 m2 i sam-
band med att Duka lämnat sina lokaler i slutet av året.
Till sommaren 2005 kommer IVL att lämna 3.500 m2.

I Järfälla uppgår vakansgraden till 23 procent (23)
och i Västerås till 37 procent (29). 

INVESTERINGAR 

Investeringar i fastigheter uppgick under räkenskapsåret
till 212 Mkr (126). Investeringarna avser främst upp-
förandet av en ny butiksgalleria i Sickla samt förvärv av
mark i Sickla. Under året har två angränsande fastighe-
ter förvärvats. Den ena fastigheten ligger i direkt anslut-
ning till LjungbergGruppens handelsområde. Gällande
detaljplan möjliggör en utbyggnad med cirka 10.000 m2

kommersiella lokaler. Arbete med att utveckla projektet
pågår. Den andra fastigheten ligger centralt placerad vid
Nacka Station och bedöms långsiktigt kunna utvecklas
med cirka 5.000 m2 butiker och kontor. 

PROJEKT-  OCH ENTREPRENADVERKSAMHET

Omsättningen för projekt- och entreprenadverksam-
heten uppgick till 251 Mkr (193). Rörelseresultatet för
räkenskapsåret var 5,9 Mkr (3,4) och har belastats med
projektkostnader för fastighetsutveckling. Rörelseresul-
tatet för entreprenadverksamheten, som bedrivs i dotter-
bolaget TL Bygg AB, var 15,1 Mkr (10,8). TL Byggs

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för LjungbergGruppen AB (publ), organisationsnummer 556175-7047, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004. Uppgifterna inom parentes avser föregående räkenskapsår.
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omsättning var 249 Mkr (200), varav 17 Mkr (33)
utgjorde arbeten åt koncernbolag.

FINANSIERING OCH L IKVIDITET

Likvida medel uppgick vid räkenskapsårets slut till 139
Mkr (329). De räntebärande skulderna uppgick 2004-
12-31 till 2.229 Mkr (2.304) och medelräntan på bola-
gets lånefinansiering till 5,2 procent (5,6). Medellöp-
tiden för räntebindningen var 2,4 år (3,1). Eget kapital
uppgick 2004-12-31 till 940 Mkr (909), vilket motsva-
rar 60,9 kr/aktie (58,8). Soliditeten uppgick vid perio-
dens slut till 26,5 procent (25,6).

SKATTER

En ändring i skattelagstiftningen, innebärande frikopp-
ling mellan redovisning och beskattning i fråga om vissa
ombyggnadskostnader, har medfört att sådana ombygg-
nadskostnader i vissa fall kan bli skattemässigt avdrags-
gilla samma år som ombyggnaden utförs. Lagändringen
har trätt i kraft 2004 med retroaktiv verkan från 2001.
Bolagets resultat påverkas inte men en positiv likviditets-
effekt uppstår då skattebetalningarna i och med lag-
ändringen kan skjutas upp i tiden. LjungbergGruppen
kommer att yrka avdrag för denna period under 2005
med belopp på i storleksordningen 200 Mkr vilket ger
en likviditetseffekt på cirka 60 Mkr.

BEMYNDIGANDE ÅTERKÖP AKTIER

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 erhöll styrelsen ett
bemyndigande att före utgången av nästa ordinarie bo-
lagsstämma förvärva högst 10 procent av bolagets aktier.
Styrelsen har under räkenskapsåret ej utnyttjat bemyn-
digandet.

Mot bakgrund av LjungbergGruppens starka finansi-
ella ställning avser styrelsen att utöver ordinarie utdel-
ning genomföra ett återköpserbjudande på cirka 154
Mkr. Återköpserbjudandet kommer att vara riktat till
samtliga aktieägare och innebär återköp av var tjugonde
aktie för 200 kr per aktie, vilket motsvarar 10 kronor
per nuvarande aktie.

ANPASSNING TILL  IFRS  

Börsnoterade bolag inom hela EU ska fr o m 2005 tilläm-
pa internationella redovisningsstandarder för koncernre-
dovisningar. För LjungbergGruppens del kommer detta
främst att innebära förändring i värdering och redovis-
ning av fastigheter. Effekterna beskrivs utförligare i not
25. De effekter av övergången till IFRS som redovisas är
preliminära och baserade på nu gällande standarder vilka
kan komma att ändras fram till den 31 december 2005.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

LjungbergGruppen har i början av 2005 sålt fastighets-
beståndet i Södertälje, omfattande bostadsfastigheter i
Fornhöjden och Mariekälla på cirka 33.000 m2 och
kommersiella fastigheter i Weda på cirka 36.000 m2.
Försäljningen har skett som en bolagsaffär. Köpare är
det danska fastighetsbolaget Keops, som är noterat på
den danska börsen. Försäljningen är ett led i att ytterli-
gare renodla verksamheten till Stockholm och skapar
utrymme för ytterligare expansion genom fortsatt ut-
nyttjande av egna byggrätter och förvärv av utvecklings-
fastigheter. Efter försäljningen kommer 98 procent av
LjungbergGruppens hyresintäkter vara hänförliga till
fastigheter i de centrala delarna av Stockholmsregionen. 

De avyttrade fastigheterna har per 2004-12-31
marknadsvärderats till 425 Mkr vilket överstiger värder-
ingen per 2003-12-31 med 32 Mkr. Fastigheternas bok-
förda värde per 2004-12-31 uppgår till 300 Mkr. I och
med försäljningen realiseras ett övervärde på 125 Mkr
som medför att övervärdet efter avdrag för skatt, 90
Mkr, kommer att föras till eget kapital i ingångsbalansen
för 2005. Därutöver kommer resultat efter skatt första
kvartalet 2005 att påverkas positivt med cirka 50 Mkr
hänförligt till upplösning av uppskjuten skatteskuld då
försäljningen genomförts som en bolagsöverlåtelse.

FRAMTIDA UTVECKLING

Efter försäljning av Södertäljebeståndet uppgår i början
av 2005 hyresintäkterna på årsbasis till 400 Mkr. Teck-
nade hyreskontrakt i bl a Sickla Galleria gör att hyresin-
täkterna kommer att öka med cirka 40 Mkr på årsbasis
fr o m sista kvartalet 2005. 

Baserat på gällande förhållanden första kvartalet
2005 uppgår resultatnivån till 145 Mkr. Resultatnivån
är beräknad utifrån gällande redovisningsregler 2005
som bl a innebär att resultatet inte belastas med avskriv-
ningar på fastigheter. LjungbergGruppen har som ut-
gångsläge en stark position och finansiella resurser för
en fortsatt expansion. Resultatprognos lämnas i halvårs-
rapporten.

FÖRSLAG TILL  V INSTDISPOSITION

Förslag till vinstdisposition redovisas på sidan 44.
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Resultaträkningar

Koncernen Moderbolaget

Belopp i kkr Not 2004 2003 2004 2003

Nettoomsättning 712.186 651.118 290.523 318.592
Kostnader för förvaltning och produktion 8, 9, 14 -431.684 -377.234 -137.920 -157.345
Bruttoresultat 280.502 273.884 152.603 161.247

Central administration och marknadsföring 3, 8, 9, 14 -22.919 -20.558 -15.591 -13.510
Resultat fastighetsförsäljning - 4.379 - 4.379
Nedskrivning förvaltningsfastigheter 12 -8.310 -8.310
Rörelseresultat 2, 4, 5, 6 249.273 257.705 128.702 152.116

Resultat från andelar i koncernföretag 17 - 3.379 65.642 60.516
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5.487 10.157 28.253 31.703
Räntekostnader och liknande resultatposter -125.663 -132.517 -126.978 -132.264

-120.176 -118.981 -33.083 -40.045

Resultat efter finansiella poster 4 129.097 138.724 95.619 112.071

Bokslutsdispositioner 21 -23.310 -25.065

Aktuell skatt 7 -18.244 -19.258 -10.202 -13.112
Uppskjuten skatt 7 -17.599 -17.938 -10.123 -10.298

-35.843 -37.196 -20.325 -23.410

Årets resultat 93.254 101.528 51.984 63.596

Årets resultat per aktie, kr 6,04 6,58
Årets resultat per aktie efter utspädning, kr 6,04 6,58
Medelantalet aktier, tusental 15.441 15.441
Medelantalet aktier efter utspädning, tusental 15.441 15.441

Utdelning per aktie, kr (2004 föreslagen) 4,50 4,00 4,50 4,00
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Balansräkningar

Koncernen Moderbolaget

Belopp i kkr Not 04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar 10, 11, 12, 13 3.164.922 3.109.625 2.001.517 2.028.341
Pågående ny-, till- och ombyggnader 15 152.899 36.284 4.620 319
Maskiner och inventarier 16 4.739 4.483 3.518 3.708

3.322.560 3.150.392 2.009.655 2.032.368

Finansiella anläggningstillgångar 26
Andelar i koncernföretag 17 846.411 780.669
Andra långfristiga fordringar 19, 27 6.739 9.696 325 394

6.739 9.696 846.736 781.063

Summa anläggningstillgångar 3.329.299 3.160.088 2.856.391 2.813.431

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 26
Kundfordringar 47.487 23.119 1.897 3.322
Fordringar hos koncernföretag 551.536 432.332
Skattefordringar 7.647 401 7.408 -
Övriga fordringar 3.870 19.132 341 720
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 26.306 17.153 8.397 4.460

85.310 59.805 569.579 440.834

Kassa och bank 138.610 329.306 108.464 295.719

Summa omsättningstillgångar 223.920 389.111 678.043 736.553

Summa tillgångar 3.553.219 3.549.199 3.534.434 3.549.984
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Koncernen Moderbolaget

Belopp i kkr Not 04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 154.412 154.412 154.412 154.412
Bundna reserver 398.012 380.026 265.406 265.406

552.424 534.438 419.818 419.818

Fritt eget kapital
Fria reserver/Balanserad vinst 294.496 272.719 322.444 301.389
Årets resultat 93.254 101.528 51.984 63.596

387.750 374.247 374.428 364.985

Summa eget kapital 940.174 908.685 794.246 784.803

Obeskattade reserver 21 176.399 153.089

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 18 149.333 131.735 94.804 84.680
Hyresgaranti 27 16.785 22.743 - -
Garantireserv 1 1.250 368 - -

167.368 154.846 94.804 84.680

Skulder 22, 23, 26
Skulder till kreditinstitut 2.229.124 2.303.544 2.183.880 2.256.942
Leverantörsskulder 87.131 40.267 41.450 23.126
Skulder till koncernföretag 176.790 174.719
Skatteskulder 27 10.911 14.971 - 4.061
Övriga skulder 14.039 15.860 6.172 7.736
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 104.472 111.026 60.693 60.828
Summa skulder 2.445.677 2.485.668 2.468.985 2.527.412

Summa eget kapital och skulder 3.553.219 3.549.199 3.534.434 3.549.984

Koncernen Moderbolaget

Belopp i kkr 04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 2.371.140 2.371.140 1.654.140 1.654.140
Av dotterbolag till förfogande ställda fastighetsinteckningar 667.500 667.500

Övriga ställda säkerheter
Företagsinteckningar 30.000 30.000 20.000 20.000

Spärrade medel för hyresgaranti 8.118 8.172 - -

Spärrade bankmedel för tvångsinlösen av aktier 287 - 287 -

2.409.545 2.409.312 2.341.927 2.341.640

Ansvarsförbindelser
Garantiförbindelser 96 100 - -
Borgensförbindelser för dotterföretag 20.000 20.000
Ansvar såsom komplementär i kommanditbolag 44.176 36.881
Övriga ansvarsförbindelser 402 - - -

498 100 64.176 56.881

Balansräkningar
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Eget kapital

Bundna Fria Årets
Aktiekapital reserver reserver resultat Summa

KONCERNEN
Eget kapital 2003-01-01 154.412 361.539 241.381 103.869 861.201
Utdelning -54.044 -54.044
Vinstdisposition 103.869 -103.869 0
Årets resultat 101.528 101.528
Förskjutning bundet och fritt eget kapital 18.487 -18.487 0
Eget kapital 2003-12-31 154.412 380.026 272.719 101.528 908.685

Utdelning -61.765 -61.765
Vinstdisposition 101.528 -101.528 0
Årets resultat 93.254 93.254
Förskjutning bundet och fritt eget kapital 17.986 -17.986. 0
Eget kapital 2004-12-31 154.412 398.012 294.496 93.254 940.174

Balanserad Årets
Aktiekapital Överkursfond Reservfond vinst resultat Summa

MODERBOLAGET
Eget kapital 2003-01-01 154.412 12.198 253.208 271.224 69.089 760.131
Utdelning -54.044 -54.044
Vinstdisposition 69.089 -69.089
Koncernbidrag 21.000 21.000
Skatt på koncernbidrag -5.880 -5.880
Årets resultat 63.596 63.596
Eget kapital 2003-12-31 154.412 12.198 253.208 301.389 63.596 784.803

Utdelning -61.765 -61.765
Vinstdisposition 63.596 -63.596
Koncernbidrag 26.700 26.700
Skatt på koncernbidrag -7.476 -7.476
Årets resultat 51.984 51.984
Eget kapital 2004-12-31 154.412 12.198 253.208 322.444 51.984 794.246

Antalet aktier uppgår till 15.441.184 (15.441.184), varav 2.000.000 (2.000.000) aktier av serie A och 13.441.184 (13.441.184) aktier av 
serie B. Varje aktie har ett nominellt värde av 10 kronor. En aktie av serie A berättigar till 10 röster och en aktie av serie B till 1 röst.
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Kassaflödesanalyser

Koncernen Moderbolaget

Belopp i kkr 2004 2003 2004 2003

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 129.097 138.724 95.619 112.071
Återföring avskrivningar 33.533 32.436 22.493 22.154
Återföring resultat fastighetsförsäljning -4.379 -4.379
Återföring nedskrivning förvaltningsfastigheter 8.310 8.310
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 882 -3.604 -65.575 -60.515
Betald hyresgaranti -2.979 -1.659 - -
Betald skatt -29.658 -38.715 -29.211 -38.149
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 139.185 122.803 31.636 31.182

Kortfristiga fordringar -6.988 -12.709 -2.069 224
Kortfristiga skulder 8.876 24.900 -3.780 20.104
Förändringar av rörelsekapital 1.888 12.191 -5.849 20.328

Kassaflöde från den löpande verksamheten 141.073 134.994 25.787 51.510

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av övriga fordringar -22 -4 69 -91
Inköp av maskiner och inventarier -2.392 -2.773 -1.574 -2.445
Om- och nybyggnad av fastigheter -132.446 -139.302 -5.704 -31.483
Förvärv av fastigheter -60.724 -800 - -
Försäljning av fastigheter - 13.000 - 13.000
Förvärv av företag - 50.4371) -100 -137.869
Kassaflöde från investeringsverksamheten -195.584 -79.442 -7.309 -158.888

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld -74.420 -24.822 -73.062 -23.464
Utbetald utdelning -61.765 -54.044 -61.765 -54.044
Koncernbidrag 26.700 21.000
Finansiering dotterbolag - -97.606 122.420
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -136.185 -78.866 -205.733 65.912

Årets kassaflöde -190.696 -23.314 -187.255 -41.466
Likvida medel vid årets början 329.306 352.620 295.719 337.185
Likvida medel vid årets slut 138.610 329.306 108.464 295.719

Upplysning om betalda räntor
Erhållen ränta uppgick till 5.477 8.337 5.137 8.281
Betald ränta uppgick till -128.756 -134.285 -126.084 -130.636

Upplysning om likvida medel vid årets slut
Bankmedel 138.610 329.306 108.464 295.719

138.610 329.306 108.464 295.719

1) Förvärv av företag avser Fastighets AB Celtica.
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Tilläggsupplysningar

REGELVERK

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen. Bolaget

följer också Redovisningsrådets rekommendationer, akutgruppens uttalan-

den och börsens noteringsavtal. Tillgångar och skulder har värderats till an-

skaffningsvärde om ej annat anges nedan. Redovisningsprinciperna är oför-

ändrade jämfört med föregående år.

Börsnoterade bolag inom hela EU ska fr o m 2005 tillämpa internationell

redovisningsstandard (IFRS – International Financial Reporting Standards)

för koncernredovisningar. Den mest väsentliga skillnaden mot de nuvarande

redovisningsprinciperna är att redovisningen av tillgångar och skulder i

många fall kommer att ske till verkliga värden istället för som idag till det

lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Redovisningsrådet har suc-

cessivt givit ut nya rekommendationer i vilka IFRS inarbetats så långt det

varit förenligt med svensk lag. Den rekommendation från Redovisningsrådet

som har trätt i kraft under 2004 är RR 29, Ersättningar till anställda.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän tryggas

genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets

Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera

arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 har bolaget inte haft tillgång till

sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en för-

månsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäk-

ring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för

pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår för koncernen till 2,9

Mkr (2,5). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de

försäkrade. Vid utgången av 2004 uppgick Alectas överskott i form av den

kollektiva konsolideringsnivån till 128 procent (120). Den kollektiva konsoli-

deringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av för-

säkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräk-

ningsåtaganden, vilka inte överensstämmer med RR 29.

Tillämpningen av den nya rekommendationen har inte medfört någon effekt

på resultat och ställning utan endast medfört utökade tilläggsupplysningar.

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkterna utgörs av hyror samt ersättningar för extern projekt- och entrepre-

nadverksamhet. Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt,

vilket innebär att förskottshyror redovisas som förutbetalda intäkter. I brutto-

hyran ingår poster avseende vidaredebiterade kostnader för fastighetsskatt,

el och värme. Väsentliga hyresrabatter har periodiserats över kontraktens

löptid. Omsättningsbaserad hyra utgör en mycket liten andel av hyresin-

täkterna och har i förekommande fall periodiserats till det år intäkten är hän-

förlig. För projekt- och entreprenadverksamhet tillämpas successiv vinstav-

räkning vilket innebär att intäkten redovisas i förhållande till projektets fär-

digställandegrad på balansdagen. Färdigställandegraden har bestämts som

förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balans-

dagen och beräknade totala uppdragsutgifter.

KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med RR 1:00. Vid förvärv av

aktiebolag har förvärvsmetoden tillämpats vilket innebär att tillgångar och

skulder har övertagits till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.

Endast den del av eget kapital i det övertagna bolaget som intjänats efter

förvärvstidpunkten ingår i koncernens eget kapital. Det innebär att intäkter

och kostnader som upparbetas efter förvärvstidpunkten ingår i koncernens

resultaträkning. Förvärv av kommanditbolag har redovisats enligt kapitalan-

delsmetoden. Vid kapitalandelsmetoden konsolideras förvärvet till sitt an-

skaffningsvärde, justerat för resultatposter föranledda av förvärvsanalysen,

som t ex avskrivning på koncernmässigt övervärde, samt erhållna utdelning-

ar. Obeskattade reserver har uppdelats på uppskjuten skatteskuld och eget

kapital. Koncernen utgörs enbart av helägda dotterbolag. De bolag som kon-

soliderats redovisas i not 17. Några andra bolag där LjungbergGruppen har

ett bestämmande inflytande förekommer inte.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar har redovisats i enlighet med RR 12, Materi-

ella anläggningstillgångar samt RR 17, Nedskrivningar. Materiella anlägg-

ningstillgångar har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för acku-

mulerade avskrivningar. Uppförande av nya fastigheter samt tillbyggnad av

befintliga fastigheter redovisas i enlighet med RR 12. Nedlagd tid för egen

projektledning vid större om- och nybyggnadsprojekt har aktiverats liksom

lånekostnader till den del de uppkommit under byggnadstiden. Vid beräkning

av aktiveringsbar ränta har en räntesats motsvarande bolagets genomsnittli-

ga ränta på samtliga lån använts. Aktiverade räntor har under tidigare år i

vissa fall lagts till anskaffningsvärdet men behandlats som kostnader vid

inkomsttaxeringen för moderbolaget.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter som innehas i syfte att

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa.

LjungbergGruppens samtliga färdigställda fastigheter, med undantag för en

materialgård vars bokförda värde uppgår till 0 kr, utgör förvaltningsfastigheter

och redovisas i enlighet med  RR 24. Förvaltningsfastigheter har upptagits till

anskaffningsvärdet reducerat med avskrivningar. Utgifter för ombyggnad av

fastigheter som medfört att standard och funktionalitet höjts i förhållande till

den nivå, som gällde då fastigheten ursprungligen anskaffades eller senast

blev föremål för standardhöjande åtgärder, har lagts till anskaffningsvärdet.

Den del av ombyggnadskostnaden som kan anses utgöra underhåll kostnads-

förs. Uppgifter avseende värdering av fastighetsbeståndet framgår av not 12.

AVSKRIVNINGAR

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.

Bokförda avskrivningar enligt plan har skett med 1 procent av anskaffnings-

värdet för byggnader, markanläggningar och byggnadsinventarier. Planenliga

avskrivningar för datautrustning har skett med 33 procent på anskaff-

ningsvärdet. För övriga maskiner och inventarier har avskrivning skett med 20

procent på anskaffningsvärdet. Skattemässigt skrivs samtliga inventarier av

till lägsta värde enligt räkenskapsenlig avskrivning. Skillnaden mellan av-

skrivningar enligt plan och gjorda skattemässiga avskrivningar avseende

inventarier redovisas i moderbolaget som ackumulerade överavskrivningar

under obeskattade reserver. LjungbergGruppen avser att fr o m 2006 på

bolagsnivå redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Någon över-

gång till komponentavskrivning  av dessa fastigheter kommer därför inte att

ske 2005. Fastigheterna skrivs skattemässigt av med 2-4 procent på

anskaffningsvärdet och markanläggningar med 5 procent, varför det bok-

förda värdet på fastigheter i koncernen överstiger det skattemässiga värdet.

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER
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Uppskjuten skatt på mellanskillnaden mellan bokförda och skattemässiga

avskrivningar redovisas som uppskjuten skatt i resultaträkningen. I balans-

räkningen redovisas uppskjuten skatt på mellanskillnaden mellan bokför-

ingsmässiga och skattemässiga värden under rubriken uppskjuten skatte-

skuld.

NEDSKRIVNINGAR OCH ÅTERFÖRINGAR 

AV NEDSKRIVNINGAR

Av RR 17 framgår att en tillgångs värde ska skrivas ned om dess redovisade

värde överstiger återvinningsvärdet. Med återvinningsvärde avses det högsta

av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Om det finns indi-

kationer på att en tidigare nedskrivning, helt eller delvis, inte längre är moti-

verad ska tillgångens redovisade värde ökas. I samband med varje bokslut

görs en prövning av detta.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar har efter individuell bedömning tagits upp till de belopp varmed

de beräknas inflyta.

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar i LjungbergGruppen utgörs utöver av aktier

och andelar i dotterbolag endast av långfristiga fordringar. Långfristiga ford-

ringar har efter individuell bedömning värderats till det belopp med vilket de

beräknas inflyta.

FORDRINGAR OCH SKULDER I  UTLÄNDSK VALUTA

SAMT KURSSÄKRING

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs. Ljung-

bergGruppens fordringar och skulder i utländsk valuta är hänförliga till för-

värvet av Fastighets AB Celtica och avser bankmedel i Tyskland samt ford-

ringar och skulder hänförliga till en hyresgaranti i EUR. Vinster och förluster

på valutakursförändringar nettoredovisas som finansiella poster. Några

åtgärder för kurssäkring utöver bankmedel i EUR har ej vidtagits.

LEASING

Ett leasingavtal är ett avtal där en leasegivare på avtalade villkor under en

avtalad period ger en leasetagare rätt att använda en tillgång i utbyte mot

betalningar. LjungbergGruppen är leasegivare i samband med upplåtelse av

lokaler till hyresgäster och leasetagare för fordon och tomträttsavgälder.

Uppgifter om dessa avtal framgår av not 5 och 6. Samtliga leasingavtal

klassificeras som operationella leasingavtal. Intäkter och kostnader avseen-

de leasingkontrakt periodiseras för respektive kontraktsperiod. Några förhöj-

da leasingavgifter har ej förkommit. Väsentliga hyresrabatter har periodise-

rats över kontraktens löptid.

SKATTER

LjungbergGruppen följer RR 9. Rekommendationen innebär i korthet att

såväl uppskjutna skatteskulder som uppskjutna skattefordringar ska tas

med i redovisningen till nominella belopp och aktuell skattesats. Uppskjuten

skattefordran eller uppskjuten skatteskuld är skatt som är hänförlig till tem-

porära skillnader som medför eller reducerar skatt i framtiden. I not 18 läm-

nas upplysningar om uppskjutna skatteskulder. LjungbergGruppenkoncernen

utnyttjar maximala skattemässiga bokslutsdispositioner. I not 7 lämnas upp-

lysningar om LjungbergGruppens skattekostnad. Aktuell skatt är skatt som

ska betalas för beskattningsåret. Fastighetsskatt och löneskatt redovisas

som rörelsekostnad.

SKULDER

Skulder har upptagits till nominellt värde på likviddagen. Räntekostnader

avseende räntebärande skulder periodiseras och redovisas löpande över

resultaträkningen. Ränteswapavtal som ingåtts i syfte att uppnå önskad rän-

tebindningstid i de räntebärande skulderna säkringsredovisas, dvs resultat-

effekten hänförliga till derivatet resultatredovisas vid samma tidpunkt som

det underliggande lånet.

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas i balansräkningen när det föreligger en förpliktelse

och det är sannolikt att förpliktelsen kommer att infrias samt att beloppet

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt men tidpunkten för infriandet är okänd

eller osäker. Avsättning till garantireserv för entreprenadarbeten sker baserat

på historiskt utfall och bästa uppskattningen av framtida garantiåtaganden i

förhållande till nuvarande uppdragsvolym. Avsättningen överstiger de under

året nedlagda kostnaderna för garantiarbeten.

LIKVIDA MEDEL

Likvida medel utgörs av bankmedel.

NOT 2  PRIMÄRA SEGMENT

LjungbergGruppens indelning i primära segment baseras på de olika verksamhetsgrenarna fastighetsförvaltning samt projekt- och entreprenadverksamhet.

Koncernen Moderbolaget
2004 2003 2004 2003

Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter 461.334 458.176 284.968 293.956

Driftskostnader -59.662 -55.472 -34.169 -31.172
Förvaltningskostnader -34.749 -34.676 -18.142 -18.219
Tomträttsavgälder -9.488 -9.582 -9.488 -9.582
Ej avdragsgill mervärdesskatt -5.341 -5.309 -5.341 -5.309
Fastighetsskatt -16.779 -19.306 -11.080 -15.421
Underhållskostnader -20.938 -15.393 -14.165 -10.687
Ombyggnadskostnader -15.689 -24.176 -12.242 -18.527

-162.646 -163.914 -104.627 -108.917



36

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 2  PRIMÄRA SEGMENT (FORTS. )

Koncernen Moderbolaget
2004 2003 2004 2003

Driftsöverskott fastighetsförvaltningen 298.688 294.262 180.341 185.039
Avskrivningar fastigheter -31.396 -30.521 -20.795 -20.664
Avskrivningar maskiner och inventarier -1.812 -1.556 -1.698 -1.490
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 265.480 262.185 157.848 162.885

Central administration och marknadsföring -13.793 -12.298 -13.716 -11.910
Nedskrivning förvaltningsfastigheter -8.310 - -8.310 -
Resultat fastighetsförsäljning - 4.379 - 4.379
Resultat från andelar i koncernföretag 65.642 57.137
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 243.377 254.266 201.464 212.491

Projekt- och entreprenadverksamhet
Nettoomsättning 250.851 192.943 5.555 24.635
Produktionskostnader -235.505 -180.884 -10.800 -26.273
Överskott projekt- och entreprenadverksamheten 15.346 12.059 -5.245 -1.638

Avskrivningar maskiner och inventarier -324 -359 - -
Bruttoresultat projekt- och entreprenadverksamheten 15.022 11.700 -5.245 -1.638
Central administration och marknadsföring -9.126 -8.261 -1.875 -1.600
Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 5.896 3.439 -7.120 -3.238

Resultat från andelar i koncernföretag 3.379 3.379
Finansiella intäkter 5.487 10.157 28.253 31.703
Finansiella kostnader -125.663 -132.517 -126.978 -132.264

Resultat efter finansiella poster 129.097 138.724 95.619 112.071
Bokslutsdispositioner -23.310 -25.065
Skatt -35.843 -37.196 -20.325 -23.410

Årets resultat 93.254 101.528 51.984 63.596

Investeringar per rörelsegren
Fastighetsförvaltning 213.809 125.883 127.234 35.992
Projekt- och entreprenadverksamhet 306 329 - -

214.115 126.212 127.234 35.992

04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31
Tillgångar per rörelsegren
Fastighetsförvaltning 3.282.707 3.301.071 3.189.079 3.208.229
Projekt- och entreprenadverksamhet 66.290 47.531 - -
Andelar i koncernföretag 169.718 169.618
Ej fördelade gemensamma tillgångar 204.222 200.597 175.637 172.137

3.553.219 3.549.199 3.534.434 3.549.984
Skulder per rörelsegren
Fastighetsförvaltning 2.382.845 2.428.564 2.468.985 2.523.351
Projekt- och entreprenadverksamhet 51.248 40.901 - -
Ej fördelade gemensamma skulder 11.584 16.203 - 4.061

2.445.677 2. 485.668 2.468.985 2.527.412

Den koncerninterna försäljningen avseende projekt- och entreprenadverksamheten i koncernen uppgår till 18.043 kkr (43.786) och har eliminerats i kon-
cernens omsättning. I moderbolaget har 1.352 kkr (11.011) omsatts avseende intern projektverksamhet. Indelning i sekundära segment, dvs geografiska om-
råden, har ej skett då bedömningen är att några väsentliga avvikelser gällande risker och möjligheter inte föreligger. All verksamhet bedrivs inom Stockholms-
regionen.

NOT 3  CENTRAL ADMINISTRATION OCH MARKNADSFÖRING

I central administration och marknadsföring ingår kostnader för styrelse, VD och övrig ledningspersonal samt revision och bolagskostnader avseende bl a infor-
mation till aktieägarna, kostnader för upprätthållande av börsnotering och framtagande av årsredovisning.
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NOT 4  UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

Av dotterbolaget TL Bygg AB:s nettoomsättning utgjorde 16.691 kkr (32.775) arbeten åt koncernföretag, vilket motsvarar 7 procent (16) av nettoomsättningen
för TL Bygg AB. Av moderbolagets omsättning utgjorde 1.352 kkr (11.011) försäljning till dotterbolag, vilket motsvarar 0 procent (4) av moderbolagets netto-
omsättning. Av moderbolagets ränteintäkter avser 23.116 kkr (23.266) dotterbolag. Av moderbolagets räntekostnader avser 3.865 kkr (1.793 ) dotterbolag.
Interna transaktioner sker till självkostnadspris utan vinstpåslag. Från närstående bolag, helägda av familjerna Ljungberg och Holmström, har arvode erhållits
för fastighetsförvaltning uppgående till 475 kkr (411). Arvodet har fastställts utifrån marknadsmässiga principer.

NOT 5  TOMTRÄTTSAVTAL OCH ÖVRIGA LEASINGAVTAL

Tomträttsavgälder uppgick totalt till 9.488 kkr (9.582). Av tomträttsavgälderna ska 59 kkr omförhandlas 2009-12-31, 9.342 kkr  2010-12-31 och 87 kkr
2011-09-30. Tecknade leasingavtal avser fordon i dotterbolag och har en förfallotidpunkt inom tre år. Årets leasingkostnader uppgick till 373 kkr och återstå-
ende kostnader uppgår till 556 kkr.

NOT 6  HYRESKONTRAKT

Årshyran för tecknade hyreskontrakt, efter försäljning av fastighetsbeståndet i Södertälje, uppgår första kvartalet 2005 till 400 Mkr i koncernen, varav 176 Mkr
i moderbolaget. Av dessa utgör 8 Mkr utdebiterade elkostnader i koncernen som ej ingår i nedanstående uppställning. Motsvarande utdebiteras 1 Mkr avse-
ende elkostnader i moderbolaget.

Koncernen Moderbolaget
Lokaler, löptid år Hyra, Mkr Andel, % Hyra, Mkr Andel, %
< 1 år 41 11 18 10
1-2 år 55 14 26 15
2-3 år 63 16 26 15
3-4 år 40 10 21 12
4-5 år 37 9 19 11
> 5 år 115 29 25 14
Bostäder 41 11 41 23
Totalt 392 100 176 100

De största hyresgästerna i koncernen är Atlas Copco, Telenor, TietoEnator, Oracle, ICA, XaarJet, Intrum Justitia, Nacka Kommun, Karolinska Universitetssjukhuset
och Svensk Banproduktion.

NOT 7  SKATT

Koncernen Moderbolaget
2004 2003 2004 2003

Redovisat resultat före skatt 129.097 138.724 72.309 87.006
Skatt enligt gällande skattesats -36.147 -38.843 -20.247 -24.362
Skatteeffekt av:

Förändring skatt hänförlig till andra beskattningsår -33 -32
Intäkter som ej är skattepliktiga och 
kostnader som ej är avdragsgilla -513 866 -78 984
Avdragsgill utbetalning avseende hyresgaranti 817 412 - -
Utnyttjade underskottsavdrag 402 - -

Redovisad skattekostnad -35.843 -37.196 -20.325 -23.410

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Aktuell skattekostnad inkl. koncernbidrag -17.678 -18.992
Skatt på koncernbidrag 7.476 5.880

Aktuell skatt  -18.244 -19.258 -10.202 -13.112

Uppskjuten skattekostnad avseende:
Skattemässiga överavskrivningar avseende byggnader, mark och markanläggningar -10.610 -10.748 -10.123 -10.298
Avsättning till periodiseringsfonder i koncernbolag -6.989 -7.190 - -

Redovisad skattekostnad -35.843 -37.196 -20.325 -23.410

Dotterbolaget Fastighets AB Celtica har i deklarationen för 2002 yrkat underskottsavdrag uppgående till 44.989 kkr. Skatteverket har ej godkänt avdraget.
Skatteverkets beslut har överklagats under 2004. I skatteberäkningarna för koncernen har underskottsavdraget avräknats från det skattepliktiga resultatet 
i Fastighets AB Celtica. Utbetalningar avseende hyresgaranti i Fastighets AB Celtica medför avdrag vid taxeringen det år garantihyra erläggs. Kostnaden har
beaktats i bokslutet det år garantin lämnades.
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NOT 8   PERSONAL

Koncernen Moderbolaget
Medelantalet anställda 2004 2003 2004 2003
Män 112 111 35 35
Kvinnor 20 19 17 16

132 130 52 51

Koncernen
Könsfördelning i styrelse och ledning 2004 2003
Män, styrelse 5 4
Kvinnor, styrelse 1 1
Män, företagsledning 2 2
Kvinnor, företagsledning 2 2

Koncernen Moderbolaget
Sjukfrånvaro fördelad på kön 2004 20031) 2004 20031)

Män 4,3 4,1 1,1 1,7
Kvinnor 3,3 3,1 3,7 3,4

4,1 4,0 1,9 2,2
Sjukfrånvaro fördelad på ålderskategorier 
29 år eller yngre 4,2 2,3 0,0 0,0
30-49 år 2,7 4,2 2,1 2,1
50 år eller äldre 5,5 4,4 2,2 2,8

4,1 4,0 1,9 2,2

Den sammanhängande sjukfrånvaron under en tid av 60 dagar eller mer uppgår för koncernen till 1,8 procent (1,6) och för moderbolaget till 0,7 procent (0).
1) Sjukfrånvaron avser perioden juli till och med december 2003.

NOT 9  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2004 2003
Löner och Pensions- Sociala Löner och Pensions- Sociala

Koncernen ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader
Styrelse och VD 3.421 1.744 1.357 3.996 1.515 1.581
Andra ledande befattningshavare 2.319 1.098 1.025 3.225 1.193 1.348
Övriga 41.277 4.892 14.855 37.916 4.190 13.376

47.017 7.734 17.237 45.137 6.898 16.305
Moderbolaget
Styrelse och VD 2.350 1.295 902 3.106 1.166 1.204
Andra ledande befattningshavare 2.319 1.098 1.025 3.225 1.193 1.348
Övriga 17.081 2.637 6.574 14.146 2.064 5.236

21.750 5.030 8.501 20.477 4.423 7.788

Till styrelsen utgick enligt bolagsstämmans beslut arvode om 910 kkr (680) varav ersättning till styrelsens ordförande har utgått med 220 kkr (190). Ulf Holmlund
har utöver styrelsearvode erhållit 265 kkr i ersättning för konsulttjänster samt 240 kkr i egenskap av VD för Fastighets AB Celtica. Inga övriga ersättningar har
utgått till styrelsens ledamöter.

Lön till VD i moderbolaget uppgick till 1.440 kkr (1.366). Pensionspremier för VD uppgick till 1.295 kkr (693). Inga avtal om tantiem föreligger. Med andra
ledande befattningshavare avses de personer som under året utöver VD ingått i företagsledningen. Inga avtal om rörlig ersättning eller förmåner i form av finan-
siella instrument föreligger. VD och företagsledning innehar sammantaget 145.000 köpoptioner. Utställare är familjerna Ljungberg och Holmström som är bo-
lagets största ägare.

Pensionsrätt för VD i moderbolaget föreligger från 60 års ålder med en livsvarig avgiftsbestämd pension. Premien har beräknats till att ge en pension motsvar-
ande 60 procent av lönen. Pensionsåldern för andra ledande befattningshavare än VD i moderbolaget är 62-65 år. Endast avgiftsbestämda livsvariga pensioner
förekommer utöver sedvanlig ITP. VD i moderbolag och VD i dotterbolag äger vid uppsägning från bolagets sida rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner.

Ersättningskommitté saknas. För ledande befattningshavare åsätts lön och förmåner av VD. För VD åsätts lön av styrelseordförande efter förankring i styrelsen.
Årets revisionskostnader uppgick i koncernen till 793 kkr (540) och i moderbolaget till 511 kkr (440). Ersättningar till revisionsföretaget avseende andra

tjänster uppgick i koncernen till 545 kkr (84) varav i moderbolaget till 401 (84).
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NOT 10   BYGGNADER, MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 2.957.044 2.713.324 2.007.864 1.995.592
Omklassificering från pågående ny-, till- och ombyggnader 31.292 249.841 2.281 19.193
Inköp 3.024 800 - -
Nedskrivning av förvaltningsfastigheter -8.310 - -8.310 -
Försäljningar - -6.921 - -6.921
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2.983.050 2.957.044 2.001.835 2.007.864

Ingående avskrivningar -191.949 -163.300 -157.462 -138.077
Försäljningar - 604 - 604
Årets avskrivningar -30.015 -29.253 -20.093 -19.989
Utgående ackumulerade avskrivningar -221.964 -191.949 -177.555 -157.462

Utgående planenligt restvärde 2.761.086 2.765.095 1.824.280 1.850.402

Skattemässigt värde 2.441.648 2.472.223 1.567.201 1.608.125

Byggnadsinventarier
Ingående anskaffningsvärden 31.290 22.963 25.433 17.926
Utrangering -600 -1.882 - -1.106
Omklassificering från pågående ny-, till- och ombyggnader 2.051 10.209 - 8.613
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32.741 31.290 25.433 25.433

Ingående avskrivningar -1.525 -1.673 -1.419 -1.205
Utrangering 600 482 - 14
Årets avskrivningar -368 -334 -254 -228
Utgående ackumulerade avskrivningar -1.293 -1.525 -1.673 -1.419

Utgående planenligt restvärde 31.448 29.765 23.760 24.014

Skattemässigt värde 8.422 9.974 6.196 8.697

Mark
Ingående anskaffningsvärden 222.404 224.667 113.664 115.927
Inköp 57.700 - - -
Försäljningar - -2.263 - -2.263
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 280.104 222.404 113.664 113.664

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 98.514 75.641 44.714 42.916
Omklassificering från pågående ny-, till- och ombyggnader 937 22.873 - 1.798
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 99.451 98.514 44.714 44.714

Ingående avskrivningar -6.154 -5.220 -4.453 -4.006
Årets avskrivningar -1.013 -934 -448 -447
Utgående ackumulerade avskrivningar -7.167 -6.154 -4 901 -4.453

Utgående planenligt restvärde 92.284 92.360 39.813 40.261

Skattemässigt värde 63.599 67.710 20.173 22.398

Totalt utgående planenligt restvärde 3.164.922 3.109.625 2.001.517 2.028.341
Totalt skattemässigt värde 2.793.773 2.772.311 1.707.234 1.752.884

Koncernens byggnader, mark och markanläggningar utgör omsättningstillgångar i skattehänseende.
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NOT 11   AKTIVERADE RÄNTEKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Årets aktiverade räntekostnader 1.754 776 - -
Räntesats som använts vid beräkning av aktiverad ränta 5,5% 6,0% - -
Totalt aktiverade räntekostnader ingående i anskaffningsvärdet 36.550 34.796 24.145 24.145

Av de aktiverade räntekostnaderna avser 13.548 kkr räntor som vid tidigare års inkomsttaxering behandlats som kostnader. Redovisningsmässigt har kost-
naden i moderbolaget framkommit som en bokslutsdisposition under rubriken räntenedskrivningar.

NOT 12  MARKNADSVÄRDE 

LjungbergGruppen har per 2004-12-31 internt värderat samtliga förvaltningsfastigheter. Samtliga värderingsparametrar har stämts av med extern expertis.
Den interna värderingen baseras på 10-åriga kassaflödesberäkningar med individuella bedömningar av varje fastighets framtida intjäningsförmåga. Avkast-
ningskravet ligger i intervallet 5,25–6,00 procent för bostäder samt 6,75–10,00 procent för kommersiella ytor. Totalt har avkastningskraven sänkts med 
0,4 procent sedan föregående års värdering till följd av den prisuppgång som skett på fastighetsmarknaden. Antagna hyresnivåer vid kontraktsförfall motsvarar
dagens marknadshyresläge. Långsiktig vakansnivå har bedömts till 1 procent för bostäder och inom intervallet 5–15 procent för kommersiella ytor. Använda
schabloner för driftskostnader motsvarar i huvudsak bolagets verkliga driftskostnader. I kassaflödesberäkningarna har ett inflationsantagande motsvarande 
2 procent per år beaktats. Byggrätter och mark har värderats utifrån ett bedömt marknadsvärde per kvadratmeter. Sickla Galleria har värderats till nedlagda
kostnader.

Marknadsvärdet per 2004-12-31 uppgår totalt, inklusive Sickla Galleria, till 4.690 Mkr. Marknadsvärdet per 2003-12-31 uppgick till 4.370 Mkr. Under året
har 212 Mkr investerats i fastigheter. Fastigheternas bokförda värde uppgår 2004-12-31 till 3.318 Mkr. Värderingen 2004  har visat på ett nedskrivningsbehov
uppgående till 8 Mkr som belastat årets resultat.

NOT 13  TAXERINGSVÄRDEN 

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Byggnader 1.684.515 1.873.096 1.135.502 1.531.129
Mark 547.475 502.578 389.384 374.644

2.231.990 2.375.674 1.524.886 1.905.773

Varav rörelsebyggnad i TL Bygg AB 1.240 1.240

NOT 14  AVSKRIVNINGAR

Koncernen Moderbolaget
2004 2003 2004 2003

Kostnader för förvaltning och produktion
Byggnader 30.015 29.253 20.093 19.989
Byggnadsinventarier 368 334 254 228
Markanläggningar 1.013 934 448 447
Maskiner och inventarier 1.623 1.330 1.509 1.264

33.019 31.851 22.304 21.928
Central administration och marknadsföring
Maskiner och inventarier 513 585 189 226

Totala avskrivningar 33.532 32.436 22.493 22.154

NOT 15  PÅGÅENDE NY- , T ILL -  OCH OMBYGGNADER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Ingående anskaffningsvärden 36.284 193.795 319 5.510
Investeringar 150.895 125.412 6.582 24.413
Omklassificering till byggnader, mark och markanläggningar -34.280 -282.923 -2.281 -29.604
Utgående anskaffningsvärden 152.899 36.284 4.620 319



41

EKONOMISK REDOVISNING

NOT 16  MASKINER OCH INVENTARIER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Ingående anskaffningsvärden 14.246 13.023 9.319 8.280
Inköp 2.496 2.963 1.575 2.577
Försäljningar / utrangeringar -1.094 -1.740 -414 -1.538
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15.648 14.246 10.480 9.319

Ingående avskrivningar -9.763 -9.399 -5.611 -5.527
Försäljningar / utrangeringar 990 1.551 347 1.406
Årets avskrivningar -2.136 -1.915 -1.698 -1.490
Utgående ackumulerade avskrivningar -10.909 -9.763 -6.962 -5.611

Utgående planenligt restvärde 4.739 4.483 3.518 3.708

Skattemässigt värde 4.739 4.483 3.518 3.708

NOT 17  ANDELAR I  KONCERNFÖRETAG

Antal Kapitalandel Nominellt värde Bokfört värde
04-12-31 04-12-31 04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

TL Bygg AB 10.000 100% 1.000 1.000 6.010 6.010
(556225-4440) Stockholm
Järfälla Skrivarfabrik AB 10.000 100% 1.000 1.000 1.005 1.005
(556063-1128) Stockholm
Fastighets AB Blästern 10.000 100% 100 100 100 100
(556282-8052) Stockholm
Årstalunden AB 1.000 100% 100 100 100 100
(556357-8094) Stockholm
Sickla Industrifastigheter KB 1) 999 100% 999 999 676.693 611.051
(916616-1720) Nacka
LjungbergGruppen Holding AB 1.000 100% 100 - 100 -
(556669-3221) Stockholm
Fastighets AB Celtica 2) 2.781.000 100% 139.050 138.866 162.403 162.403
(556350-9727) Stockholm

142.349 142.065 846.411 780.669

1) Bokfört värde på andelarna i Sickla Industrifastigheter KB har ökats med årets vinst 66.665 kkr och minskats med nedskrivning 1.023 kkr. Nedskrivningen
motsvarar avskrivning av övervärdet på bolagets fastigheter i koncernen.
2) En tvångsinlösenprocess pågår för 3.677 aktier. Förhandstillträde till aktierna har erhållits.

NOT 18  UPPSKJUTNA SKATTER

Koncernens och moderbolagets temporära skillnader innebär uppskjutna skatteskulder avseende följande poster:

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Uppskjutna skatteskulder avseende:
Byggnader, mark och markanläggningar 97.846 87.237 94.804 84.680
Periodiseringsfonder i koncernbolag 51.487 44.498 - -

149.333 131.735 94.804 84.680

NOT 19  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Ingående anskaffningsvärden 9.696 692 394 303
Avbetalningar -2.959 - - -
Tillkommande fordringar 157 9.097 - 91
Omklassificering till övriga fordringar -155 -93 -69 0
Utgående anskaffningsvärden 6.739 9.696 325 394
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NOT 20  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Förutbetalda tomträttsavgälder 2.372 2.357 2.372 2.357
Fordringar på beställare för pågående uppdrag enligt entreprenadavtal 8.823 9.172 - -
Övriga förutbetalda kostnader 5.826 3.096 4.421 1.870
Periodiserade hyresrabatter 3.186 - 1.358 -
Upplupen hyra 1.350 580 50 -
Övriga upplupna intäkter 4.749 1.948 196 233

26.306 17.153 8.397 4.460

NOT 21  OBESKATTADE RESERVER

Moderbolaget
04-12-31 03-12-31

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 17.564 15.299
Ackumulerade räntenedskrivningar 13.548 13.548
Periodiseringsfonder 145.287 124.242

176.399 153.089
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond 21.045 22.570
Återföring tidigare års periodiseringsfonder - -
Återföring ackumulerade räntenedskrivningar - -44
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan 2.265 2.539

23.310 25.065

NOT 22  FÖRDELNING AV RÄNTEBÄRANDE OCH ICKE RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Icke räntebärande skulder 216.553 182.124 285.105 270.470
Räntebärande skulder 2.229.124 2.303.544 2.183.880 2.256.942

2.445.677 2.485.668 2.468.985 2.527.412
Av nedanstående tabell framgår omförhandlingstidpunkterna för de räntebärande skulderna.

Koncernen Moderbolaget
Lånebelopp, Medelränta, Lånebelopp Medelränta,

Mkr % Mkr %
Räntebindningstid till och med
2005 747 4,0 747 4,0
2006 285 6,2 285 6,2
2007 317 5,7 309 5,7
2008 338 5,9 301 5,9
2009 265 5,9 265 5,9
2010 205 5,3 205 5,3
2011 och senare 72 5,3 72 5,3

2.229 5,2 2.184 5,2

NOT 23  FÖRDELNING AV SKULDERS FÖRFALLOTID

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Förfallotid inom 1 år 987.462 695.556 1.054.656 784.314
Förfallotid mellan 1 och 5 år 1.190.864 1.316.099 1.146.978 1.269.085
Förfallotid efter 5 år 267.351 474.013 267.351 474.013

2.445.677 2.485.668 2.468.985 2.527.412
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NOT 24   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
04-12-31 03-12-31 04-12-31 03-12-31

Semesterlöneskuld och sociala kostnader 11.835 10.950 6.329 5.811
Skulder till beställare för pågående uppdrag enligt entreprenadavtal 4.060 12.094 - -
Upplupna räntekostnader 13.128 14.403 12.757 14.023
Upplupen fastighetsskatt 2.740 1.078 - -
Övriga upplupna kostnader 17.870 21.621 7.444 9.061
Förutbetalda hyror 49.980 48.051 33.549 31.235
Övriga förutbetalda intäkter 4.859 2.829 614 698

104.472 111.026 60.693 60.828

NOT 25  REDOVISNING ENLIGT IFRS

Svenska redo- Effekt vid 
RESULTATRÄKNING 2004 visningsregler övergång till IFRS IFRS
Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter 461.334 461.334
Förvaltningskostnader -162.646 -162.646
Avskrivningar 1) -33.209 31.397 -1.812
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 265.479 31.397 296.876

Central administration och marknadsföring -13.792 -13.792
Värdeförändring förvaltningsfastigheter, orealiserad -8.310 116.692 108.382
Resultat fastighetsförsäljning - -
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 243.377 148.089 391.466

Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamhet 5.896 0 5.896

Finansnetto -120.176 -120.176
Resultat efter finansiella poster 129.097 148.089 277.186
Aktuell skatt -18.244 -18.244
Uppskjuten skatt -17.599 -41.465 -59.064
Årets resultat 93.254 106.624 199.878

BALANSRÄKNING 2004-12-31
Tillgångar
Anläggningsfastigheter 1) 3.317.821 1.372.179 4.690.000
Maskiner och inventarier 4.739 4.739
Finansiella anläggningstillgångar 6.739 6.739
Kortfristiga fordringar 85.310 85.310
Kassa och bank 138.610 138.610
Summa tillgångar 3.553.219 1 .372.179 4.925.398

Eget kapital och skulder
Eget kapital 1,2) 940.174 987.969 1.928.143
Uppskjuten skatteskuld 1,2) 149.333 384.210 533.543
Övriga avsättningar 18.035 18.035
Skulder till kreditinstitut 2.229.124 2.229.124
Övriga skulder 2) 216.553 216.553
Summa eget kapital och skulder 3.553.219 1.372.179 4.925.398

1) Fastigheter kommer i koncernens balansräkning att redovisas till verkligt värde. Det bokförda värdet ökar motsvarande fastigheternas övervärde per 2004-12-31
med 1.372 Mkr. Av övervärdet redovisas 72 procent som eget kapital och 28 procent som uppskjuten skatteskuld. Orealiserade värdeförändringar kommer fr o m
2005 att redovisas i resultaträkningen samtidigt som avskrivningar utgår. Resultat från fastighetsförsäljningar kommer framöver att utgöras av mellanskillnaden
mellan försäljningspris och senaste värdering och redovisas som realiserade värdeförändringar.
2) Räntederivat är ett finansiellt instrument som enligt IFRS ska värderas till verkligt värde i balansräkningen. Förändringen i värde beror delvis på förändringar 
i marknadsräntorna, delvis på att den återstående löptiden successivt minskar över åren. En ursprunglig 5-årig räntebindning värderas under sin löptid till en
ränta som vid varje värderingstillfälle motsvarar marknadsräntan för den återstående löptiden. I och med detta uppstår ett teoretiskt undervärde för ränte-
derivatportföljen som redovisas bland övriga skulder. Då LjungbergGruppen tillämpar s k säkringsredovisning ska värdeförändringen justeras mot eget kapital med
72 procent och mot uppskjuten skatteskuld med 28 procent. Per 2004-12-31 uppgår undervärdet till 4 Mkr. LjungbergGruppen har tillämpat det undantag som
finns gällande retroaktiv tillämpning för 2004, vilket innebär att det egna kapitalet och uppskjuten skatteskuld påverkas först 2005-01-01.
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FÖRSLAG TILL  V INSTDISPOSITION KONCERNEN

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncern-
balansräkningen till 387.750 kkr. Någon avsättning till
bundna reserver föreslås inte i de i koncernen ingående
bolagen.

FÖRSLAG TILL  V INSTDISPOSITION MODERBOLAGET

Till bolagsstämmans förfogande i moderbolaget står
374.428 kkr. Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att till aktieägarna utdelas 4,50 kr per aktie eller
69.485 kkr samt att återstoden, 304.943 kkr, balanseras
i ny räkning.

Stockholm den 21 februari 2005

Johan Björkman Ulf Holmlund Birgitta Holmström
Ordförande

Dag Klackenberg Åke Ljungberg Olof Stenhammar

Anders Nylander
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 22 februari 2005

Ingemar Nilsson
Auktoriserad revisor

NOT 26  F INANSIELLA INSTRUMENT OCH RISKHANTERING

Principer för finansiering och finansiell riskhantering
Finansiering och finansiella risker hanteras enligt av LjungbergGruppens styrelse fastställda riktlinjer. De finansiella tillgångarna utgörs av bankmedel, kund-
fordringar samt långfristiga fordringar. Finansiella skulder avser fastighetslån samt leverantörsskulder.

Risker
Prisrisken är främst hänförlig till utvecklingen av aktuella marknadshyror samt av räntenivåer för kort- och långfristig upplåning. LjungbergGruppen har efter-
strävat en spridning av omförhandlingstidpunkter för befintliga hyreskontrakt som ett led i att minimera den årliga riskexponeringen. Av not 6 framgår hur stor
andel av intäkterna som omförhandlas under kommande år. För begränsning av ränterisken har låneportföljens omförhandlingstidpunkter avseende räntejuster-
ingar fördelats med jämna förfall under en sjuårsperiod. Maximalt 40 procent av den totala lånevolymen omförhandlas inom 12 månader. I not 23 specificeras
förfallotidpunkterna för bolagets räntebärande skulder. I dotterbolaget Fastighets AB Celtica finns en valutarisk på en nettoskuld uppgående till 0,8 MEUR.

LjungbergGruppen har för totalt 100 Mkr av den totala låneportföljen på 2.229 Mkr förlängt räntebindningstiden med s k ränteswapavtal. Marknadsvärdet
för dessa ränteswapavtal uppgår på balansdagen till 104 Mkr, innebärande en värdeförsämring med 4 Mkr hänförlig till räntesänkningar efter det att ränte-
swapavtalen tecknats. Ränteswapavtalen har använts som ett medel att direkt binda lånen på längre löptider och har vid de aktuella tidpunkterna varit ett billi-
gare alternativ än en traditionellt bunden ränta.

LjungbergGruppens kreditrisker ligger i att hyresgästerna eventuellt inte skulle kunna fullgöra sina betalningar enligt hyreskontrakten. I samband med kon-
traktens tecknande värderas risken och avtalen kompletteras i förekommande fall med från hyresgästerna ställda säkerheter i form av deposition eller bank-
garantier på motsvarande 3-12 månaders hyra.

LjungbergGruppens överskottslikviditet placeras enbart i bankmedel, depositlån, räntefonder eller statsskuldväxlar och ska vara likvid inom maximalt 3 dagar.

NOT 27  FASTIGHETS AB CELTICA

Verksamheten i Celtica är avvecklad men bolaget har lämnat en hyresgaranti som gäller till 2008-01-31 och som regleras månadsvis. Efter genomförda utbe-
talningar per 2004-12-31 kan hyresgarantin maximalt uppgå till 18 Mkr. Avsättning för hyresgaranti har i koncernen upptagits till 17 Mkr. Fastighets AB Celtica
har i deklarationen för 2002 yrkat ett underskottsavdrag uppgående till 45 Mkr. Skatteverket har ej godkänt avdraget. Skatteverkets beslut har överklagats
under 2004. För att begränsa de risker som finns avseende skattesituation och hyresgaranti har Civitas Holding AB, tidigare Celticas störste ägare, i avtal med
LjungbergGruppen förbundit sig att dela dessa risker.
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EKONOMISK REDOVISNING

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisning-
en och bokföringen samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning i LjungbergGruppen AB för
räkenskapsåret 2004. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om års-
redovisningen och förvaltningen på grundval av min
revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra mig om att årsre-
dovisningen och koncernredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att grans-
ka ett urval av underlagen för belopp och annan infor-
mation i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens
och verkställande direktörens tillämpning av dem samt
att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrel-
sen och verkställande direktören gjort när de upprättat
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att
utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen

och koncernredovisningen. Som underlag för mitt utta-
lande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har
även granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-
lande direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund
för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upp-
rättats enligt årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i LjungbergGruppen AB org.nr 556175-7047

Stockholm den 22 februari 2005

Ingemar Nilsson
Auktoriserad revisor
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Omräknat IFRS
Belopp i Mkr 2004 2004 2003 2002 2001 2000

RESULTATRÄKNINGAR
Nettoomsättning 712,2 712,2 651,1 630,1 655,1 523,3
Kostnader för förvaltning och produktion -400,3 1) -431,7 -377,2 -356,8 -410,6 -320,0
Bruttoresultat 311,9 280,5 273,9 273,3 244,5 203,3

Central administration och marknadsföring -22,9 -22,9 -20,6 -16,1 -16,6 -14,6
Resultat fastighetsförsäljning - - 4,4 - 0,0 185,4
Nedskrivning förvaltningsfastigheter 108,4 1) -8,3 - - - -
Övriga intäkter - - - - - 6,1
Rörelseresultat 397,4 249,3 257,7 257,2 227,9 380,2
Finansiella intäkter 5,5 5,5 13,5 13,3 11,5 7,6
Finansiella kostnader -125,7 -125,7 -132,5 -124,5 -112,0 -106,4

-120,2 -120,2 -119,0 -111,2 -100,5 -98,8

Resultat efter finansiella poster 277,2 129,1 138,7 146,0 127,4 281,4
Aktuell skatt -18,2 -18,2 -19,3 -27,4 -16,9 -56,1
Uppskjuten skatt -59,1 1) -17,6 -17,9 -14,7 -19,0 -22,6
Årets resultat 199,9 93,3 101,5 103,9 91,5 202,7

FÖRDELNING RÖRELSERESULTAT
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hyresintäkter 461,3 461,3 458,2 429,2 383,3 324,0
Förvaltningskostnader -162,6 1) -162,6 -163,9 -143,4 -125,7 -107,1
Driftsöverskott 298,7 298,7 294,3 285,8 257,6 216,9

Avskrivningar -1,8 1) -33,2 -32,1 -28,5 -25,7 -22,3
Bruttoresultat 296,9 265,5 262,2 257,3 231,9 194,6

Central administration och marknadsföring -13,8 -13,8 -12,3 -9,8 -10,5 -10,8
Resultat fastighetsförsäljning - - 4,4 - 0,0 185,4
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 108,4 -8,3 - - - -
Övriga intäkter - - - - - 4,2
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 391,5 243,4 254,3 247,5 221,4 373,4

PROJEKT-OCH ENTREPRENADVERKSAMHET
Nettoomsättning 250,8 250,8 193,0 200,9 271,7 199,3
Produktionskostnader -235,5 -235,5 -180,9 -184,7 -258,7 -190,4
Överskott 15,3 15,3 12,1 16,2 13,0 8,9

Avskrivningar -0,3 -0,3 -0,4 -0,2 -0,4 -0,2
Bruttoresultat 15,0 15,0 11,7 16,0 12,6 8,7

Central administration och marknadsföring -9,1 -9,1 -8,3 -6,3 -6,1 -3,8
Övriga intäkter - - - - - 1,9
Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 5,9 5,9 3,4 9,7 6,5 6,8

Rörelseresultat 397,4 249,3 257,7 257,2 227,9 380,2

1) Fastigheter kommer i koncernens balansräkning att redovisas till verkligt värde. Det bokförda värdet ökar motsvarande fastigheternas övervärde per 2004-12-31
med 1.372 Mkr. Av övervärdet redovisas 72 procent som eget kapital och 28 procent som uppskjuten skatteskuld. Orealiserade värdeförändringar kommer fr o m
2005 att redovisas över resultaträkningen samtidigt som avskrivningar utgår. Resultat från fastighetsförsäljningar kommer framöver att utgöras av mellanskillnaden
mellan försäljningspris och senaste värdering och redovisas som realiserade värdeförändringar.
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EKONOMISK REDOVISNING
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Omräknat IFRS
Belopp i Mkr 2004 2004 2003 2002 2001 2000

BALANSRÄKNINGAR
Anläggningsfastigheter 1) 4.690,0 3.317,8 3.145,9 3.060,2 2.779,7 2.539,6
Maskiner och inventarier 4,7 4,7 4,5 3,6 3,6 2,0
Finansiella anläggningstillgångar 6,7 6,7 9,7 21,8 27,4 29,5
Kortfristiga fordringar 85,4 85,4 59,8 47,2 87,4 114,6
Likvida medel 138,6 138,6 329,3 352,6 341,9 305,0
Summa tillgångar 4.925,4 3.553,2 3.549,1 3.485,4 3.240,0 2.990,7

Eget kapital 1, 2) 1.928,2 940,2 908,7 861,2 794,2 734,8
Avsättningar 1, 2) 551,6 167,4 154,8 114,4 100,1 80,6
Skulder till kreditinstitut 2.229,1 2.229,1 2.303,5 2.328,4 2.122,1 1.931,2
Övriga skulder 2) 216,5 216,5 182,1 181,4 223,6 244,1
Summa eget kapital och skulder 4.925,4 3.553,2 3.549,1 3.485,4 3.240,0 2.990,7

KASSAFLÖDESANALYSER
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 129,1 129,1 138,7 146,0 127,4 281,4
Återföring avskrivningar 33,5 33,5 32,4 28,7 26,1 23,1
Återföring nedskrivning förvaltningsfastigheter 8,3 8,3
Återföring resultat fastighetsförsäljning - - -4,4 - 0,0 –185,4
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet 0,9 0,9 -3,6 -0,4 0,5 –8,8
Betald hyresgaranti -3,0 -3,0 -1,6 - - -
Betald skatt -29,6 -29,6 -38,7 -20,2 -19,6 –0,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 139,2 139,2 122,8 154,1 134,4 110,2
Nettoförändring rörelsekapital 1,9 1,9 12,2 3,2 2,2 0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 141,1 141,1 135,0 157,3 136,6 110,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av fastigheter -60,7 -60,7 -0,8 - - –150,0
Om- och nybyggnad av fastigheter -132,4 -132,4 -139,3 -319,9 -284,9 –353,4
Försäljning av fastigheter - - 13,0 0 64,1 315,0
Övriga investeringar -2,5 -2,5 -2,7 -0,1 -1,3 –1,5
Förvärv av företag - - 50,4 - - -
Betald skatt - - - - -36,5 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -195,6 -195,6 -79,4 -320,0 -258,6 –189,9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission - - - 13,0 2,0 -
Utbetald utdelning -61,8 -61,8 -54,0 -45,9 -34,1 –22,7
Förändring långfristiga skulder -74,4 -74,4 -24,9 206,3 191,0 252,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -136,2 -136,2 -78,9 173,4 158,9 229,5

Årets kassaflöde -190,7 -190,7 -23,3 10,7 36,9 150,3
Likvida medel vid årets början 329,3 329,3 352,6 341,9 305,0 154,7
Likvida medel vid årets slut 138,6 138,6 329,3 352,6 341,9 305,0

2) Räntederivat är ett finansiellt instrument som enligt IFRS ska värderas till verkligt värde i balansräkningen. Förändringen i värde beror delvis på förändringar i
marknadsräntorna, delvis på att den återstående löptiden successivt minskar över åren. En ursprunglig 5-årig räntebindning värderas under sin löptid till en ränta
som vid varje värderingstillfälle motsvarar marknadsräntan för den återstående löptiden. I och med detta uppstår ett teoretiskt undervärde för räntederivatport-
följen som redovisas bland övriga skulder. Då LjungbergGruppen tillämpar s k säkringsredovisning ska värdeförändringen justeras mot eget kapital med 72 procent
och mot uppskjuten skatteskuld med 28 procent. Per 2004-12-31 uppgår undervärdet till 4 Mkr. LjungbergGruppen har tillämpat det undantag som finns gällande
retroaktivtillämpning för 2004, vilket innebär att det egna kapitalet och uppskjuten skatteskuld påverkas först 2005-01-01.
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Omräknat IFRS
2004 2004 2003 2002 2001 2000

NYCKELTAL
Soliditet, % 39,1 26,5 25,6 24,7 24,5 24,6
Skuldsättningsgrad, ggr 1,2 2,4 2,5 2,7 2,7 2,6
Belåningsgrad, % 47,5 67,2 73,2 76,1 76,3 76,0
Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 2,0 2,0 2,2 2,1 3,6
Räntetäckningsgrad, ggr, exkl reavinster och värdeförändringar 2) 2,3 2,1 2,0 2,2 2,1 1,8
Avkastning på eget kapital, % 10,8 10,1 11,5 12,5 12,0 31,2
Avkastning på eget kapital, %, exkl reavinster och värdeförändringar 2) 6,7 10,7 11,1 12,5 12,0 10,0
Avkastning på totalt kapital, % 8,3 7,2 7,7 8,0 7,7 14,3
Avkastning på totalt kapital, %, exkl reavinster och värdeförändringar 2) 6,1 7,4 7,6 8,0 7,7 7,3
P/E-tal 11 24 16 12 14 7
P/E-tal, exkl reavinster och värdeförändringar 2) 18 23 17 12 14 23
P/CE-tal 16 16 12 8 10 13
Antal anställda (medelantal) 132 132 130 128 121 113

DATA PER AKTIE 1)

Årets resultat 12,94 6,04 6,58 6,76 5,98 13,31
Årets resultat, exkl reavinster och värdeförändringar 2) 7,89 6,43 6,37 6,76 5,98 4,26 
Kassaflöde 9,14 9,14 8,74 10,23 8,93 7,27 
Eget kapital 124,9 60,9 58,8 55,8 52,3 48,5
Utdelning (2004 – föreslagen) 4,50 4,50 4,00 3,50 3,00 2,25  
Medelantalet aktier (tusental) 15.441 15.441 15.441 15.313 15.182 15.158
Medelantalet aktier efter utspädning (tusental) 15.441 15.441 15.441 15.373 15.303 15.234
Antal aktier (tusental, 31/12) 15.441 15.441 15.441 15.441 15.196 15.158
Antal aktier efter utspädning (tusental, 31/12) 15.441 15.441 15.441 15.441 15.304 15.310
Börskurs (31/12) 145,5 145,5 107,0 83,0 85,0 96,0

1) Belopp i kronor. Antal aktier och data per aktie är omräknat efter fondemission 1:1 i april 2001.
2) Även övriga intäkter, vilket avser koncernens andel av överskottsmedel från SPP, är exkluderat.

EKONOMISK REDOVISNING
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2004 2004 2004 2004 2003 2003 2003 2003
Belopp i Mkr kv4 kv3 kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 kv1

RESULTATRÄKNINGAR
FASTIGHETSFÖRVALTNING

Hyresintäkter 117,5 113,6 115,1 115,1 119,1 114,5 111,9 112,7
Förvaltningskostnader -38,7 -37,9 -41,0 -45,0 -42,8 -40,4 -37,4 -43,3
Driftsöverskott fastighetsförvaltningen 78,8 75,7 74,1 70,1 76,3 74,1 74,5 69,4

Avskrivningar -8,4 -8,3 -8,3 -8,2 -8,3 -8,2 -7,8 -7,8
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 70,4 67,4 65,8 61,9 68,0 65,9 66,7 61,6

Central administration och marknadsföring -4,4 -2,9 -3,2 -3,3 -4,0 -1,9 -3,2 -3,2
Resultat fastighetsförsäljning - - - - - 3,1 1,3 -
Nedskrivning förvaltningsfastigheter -8,3 - - - - - - -
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 57,7 64,5 62,6 58,6 64,0 67,1 64,8 58,4

PROJEKT- OCH ENTREPRENADVERKSAMHET
Nettoomsättning 94,9 48,6 51,4 55,9 63,6 35,9 51,7 41,8
Produktionskostnader -85,4 -47,3 -50,0 -52,8 -59,4 -33,5 -48,6 -39,4
Överskott projekt- och entreprenadverksamheten 9,5 1,3 1,4 3,1 4,2 2,4 3,1 2,4

Avskrivningar -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,1
Bruttoresultat projekt- och entreprenadverksamheten 9,4 1,2 1,4 3,0 4,0 2,3 3,1 2,3

Central administration och marknadsföring -1,8 -2,4 -2,2 -2,7 -1,7 -2,1 -2,5 -2,0
Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 7,6 -1,2 -0,8 0,3 2,3 0,2 0,6 0,3

Rörelseresultat 65,3 63,3 61,8 58,9 66,3 67,3 65,4 58,7

Finansiella poster -30,3 -29,5 -30,2 -30,2 -29,7 -27,6 -31,3 -30,4
Resultat efter finansiella poster 35,0 33,8 31,6 28,7 36,6 39,7 34,1 28,3

Skatt -9,7 -9,4 -8,9 -7,8 -8,7 -10,9 -9,7 -7,9
Resultat efter skatt 25,3 24,4 22,7 20,9 27,9 28,8 24,4 20,4

Resultat efter skatt, exkl reavinster och värdeförändringar 31,3 24,4 22,7 20,9 27,9 26,6 23,5 20,4

Kvartalsutfall 2003-2004
EKONOMISK REDOVISNING

N YC K E LTA L

Eget kapital. Redovisat eget kapital.
Soliditet. Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.
Belåningsgrad. Skulder till kreditinstitut i procent av fastigheternas 
bokförda värde.
Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster med tillägg för 
räntekostnader i förhållande till räntekostnader.
Avkastning på eget kapital. Årets resultat i förhållande till genomsnitt-
ligt eget kapital.
Avkastning på totalt kapital. Resultat efter finansiella poster med till-
lägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
P/E-tal. Börskurs 31 december dividerad med årets resultat per aktie.
P/CE-tal. Börskurs 31 december dividerad med kassaflöde per aktie.

DATA  P E R  A K T I E

Årets resultat. Årets resultat i förhållande till medelantalet aktier efter
utspädning.
Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till
medelantalet aktier efter utspädning.
Eget kapital. Eget kapital dividerat med antal aktier 31 december.
Antal aktier efter utspädning. Antal aktier efter utspädning är beräknat
enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 18.

ÖV R I G T

Uthyrningsgrad. Kontrakterade hyresintäkter i förhållande till hyresvärdet 
vid full uthyrning.
Hyresvärde. Kontrakterade årshyror samt bedömd marknadshyra för
vakanta ytor i befintligt skick.
Nivå. Kontrakterade hyror vid angiven tidpunkt samt kostnadsläge vid
angiven tidpunkt. Varken kända eller okända förändringar vid senare tid-
punkt är beaktade.
IFRS. International Financial Reporting Standards. Internationella  redo-
visningsstandarder för koncernredovisningar som samtliga börsnoterade
bolag inom EU ska tillämpa fr o m 2005.

Definitioner
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Uthyrningsbar yta, m2

Fastighets- Ägar- Byggnadsår/ Industri/ Andra Förråd/ Tomt- Taxerings-

beteckning andel,% ombyggnadsår Bostäder Kontor Handel Lager lokaler 2) Garage Summa areal, m2 värde, kkr3)

STOCKHOLMS INNERSTAD
Blästern 11 100 1930/1991 7.060 1.530 300 1.940 3.420 14.250 2.442 160.000
Hälsingegatan 43-45/
Hudiksvallsgatan 2

Blästern 13 5) 50 1934/2001 15.650 510 790 3.880 20.830 4.571 248.000
Hälsingegatan 47-51/
Norra Stationsgatan 67-73

Fasta Paviljongen 1 4,6) 50 1915/1990 760 760 6.436 0
Långholmen

Roddaren 7 100 1900/1995 6.900 370 450 980 8.700 2.644 125.000
S:t Eriksgatan 46

Summa 29.610 2.410 1.090 3.150 8.280 44.540 16.093 533.000

KISTA
Kolding 1 4) 100 1993 15.770 80 15.850 27.713 88.339
Ärvinge, Kista

Kolding 2 4) 100 1992 20.610 500 190 300 1.820 23.420 21.632 116.651
Ärvinge, Kista

Kolding 3 4) 100 1993 1.260 16.620 160 930 5.580 24.550 13.676 159.788
Ärvinge, Kista

Kolding 4 4) 100 1993/2001 24.450 260 1.850 26.560 24.332 329.700
Ärvinge, Kista

Summa 37.640 41.650 350 1.490 9.250 90.380 87.353 694.478

SICKLA
Sicklaön 83:22 8) 100 1910/2002 37.170 27.030 4.150 14.070 4.100 86.520 172.141 627.410
Sickla Industriväg 3-11,
Järlaleden, Planiavägen

Sicklaön 115:1 100 1929 400 400 2.249 4.254
Planiavägen 1

Sicklaön 346:1 100 1981 4.500 500 5.000 10.524 37.400
Uddvägen 7

Sicklaön 117:17 100 1978 2.920 2.920 10.769 0
Planiavägen 5-7

Sicklaön 83:32 100 13.624 0
Uddvägen 1

Sicklaön 265:5 100 2.029 0
Atlasvägen 2

Summa 42.070 27.030 4.150 17.490 4.100 94.840 211.336 669.064

Fastighetsförteckning 1)

1. Fastighetsförteckning 2004-12-31. Angivna värden avser 
LjungbergGruppens ägarandel.

2. Avser bl a lokaler för utbildning/konferenser, laboratorier,
motion och restauranger.

3. Taxeringsvärde avser år 2005.
4. Innehas med tomträtt.

5. Delägare Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB.
6. Delägare LO-distriktet Stockholm.
7. Ägd av Järfälla Skrivarfabrik AB.
8. Ägd av Sickla Industrifastigheter KB.
9. Gullvivan 3 och Linnéan 1 är samtaxerade.

10. Fastigheten såld 2005.

ÖVRIGT
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Stockholms innerstad. Blästern 11 Stockholms innerstad. Blästern 13 Stockholms innerstad. Blästern 13

Stockholms innerstad. Roddaren 7 Stockholms innerstad. Fasta Paviljongen 1 Kista. Kolding 3-4

Kista. Kolding 1-2 Kista. Kolding 3-4 Sickla. Sicklaön 83:22, Dieselverkstaden

Sickla. Sicklaön 83:22 Sickla. Sicklaön 83:22 Sickla. Sicklaön 83:22, Luftverkstaden

ÖVRIGT
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Uthyrningsbar yta, m2

Fastighets- Ägar- Byggnadsår/ Industri/ Andra Förråd/ Tomt- Taxerings-

beteckning andel,% ombyggnadsår Bostäder Kontor Handel Lager lokaler 2) Garage Summa areal, m2 värde, kkr3)

JÄRFÄLLA
Veddesta 2:80 7) 100 1971 33.000 33.000 158.760 74.200
Elektronikhöjden 6-10

Summa 33.000 33.000 158.760 74.200

VÄSTERÅS
Kycklingen 42 100 1810/1990 380 80 460 11.760 1.451
Nordanby Gård

Ringborren 13 4) 100 1950/1991 1.730 1.690 3.420 9.307 6.729
Tallmätargatan 1

Ringborren 15 100 1950/1991 2.910 110 11.300 3.390 70 17.780 49.942 26.103
Ringborregatan

Summa 5.020 110 12.990 3.470 70 21.660 71.009 34.283

SÖDERTÄLJE
Gasellen 22 10) 100 1950/1991 6.100 2.700 6.880 2.000 17.680 43.920 40.557
Wedavägen

Gasellen 25 10) 100 1948/1966 450 1.660 1.140 60 3.310 5.707 4.507
Wedavägen

Gasellen 26 10) 100 1949/1959 300 1.230 1.530 3.079 1.863
Wedavägen

Gasellen 30 10) 100 1938/1989 1.200 8.150 3.320 620 150 13.440 33.686 38.976
Wedavägen

Gullvivan 3 10) 100 1953 1.680 70 1.750 2.500 54.7429)

Linnégatan 16

Linnéan 1 10) 100 1953 8.900 90 240 220 280 9.730 15.553 9)

Liljevalchsgatan 10-20/
Linnégatan 1-19

Safiren 11 10) 100 1967 15.660 280 30 300 330 16.600 42.393 56.465
Fornhöjdsvägen 1-57

Vitsippan 4 10) 100 1963/1994 4.770 4.770 5.722 28.615
Erikshällsgatan 35/ 1989
Västergatan 25

Summa 31.010 8.330 10.970 13.630 4.380 490 68.810 152.560 225.725

Totalt 68.650 126.680 40.870 64.860 29.980 22.190 353.230 697.111 2.230.750

Fastighetsförteckning 1)

ÖVRIGT

1. Fastighetsförteckning 2004-12-31. Angivna värden avser 
LjungbergGruppens ägarandel.

2. Avser bl a lokaler för utbildning/konferenser, laboratorier,
motion och restauranger.

3. Taxeringsvärde avser år 2005.
4. Innehas med tomträtt.

5. Delägare Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB.
6. Delägare LO-distriktet Stockholm.
7. Ägd av Järfälla Skrivarfabrik AB.
8. Ägd av Sickla Industrifastigheter KB.
9. Gullvivan 3 och Linnéan 1 är samtaxerade.

10. Fastigheten såld 2005.
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Järfälla. Veddesta 2:80 Järfälla. Veddesta 2:80

Västerås. Ringborren 15 Västerås. Kycklingen 42 Södertälje. Gasellen 22

Södertälje. Gasellen 30 Södertälje. Gasellen 30

Södertälje. Linnéan 1 Södertälje. Vitsippan 4 Södertälje. Safiren 11

ÖVRIGT
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ANDERS NYLANDER
VD

TEL 08 610 19 40
MOBIL 0730 26 19 40

anders.nylander@ljungberggruppen.se

INGALILL  BERGLUND
EKONOMI  OCH INVESTOR RELAT IONS

TEL  08 610 19 16
MOBIL  0730 26 19 16

ingalill.berglund@ljungberggruppen.se

CAROLA LAVÉN
AFFÄRSUTVECKL ING
TEL  08 610 19 37

MOBIL  0730 26 19 37
carola.laven@ljungberggruppen.se

STYRBJÖRN RUDFELT
UTHYRNING KONTOR

TEL  08 610 19 26 
MOBIL  0730 26 19 26

styrbjorn.rudfelt@ljungberggruppen.se

ISABELLA ANDERSSON
UTHYRNING KONTOR
TEL  08 610 19 05 

MOBIL  0730 26 19 05
isabella.andersson@ljungberggruppen.se

KAROLIN FORSLING
UTHYRNING HANDEL
TEL  08 743 90 06

MOBIL  0730 26 19 22
karolin.forsling@ljungberggruppen.se

MICAEL AVERBORG
AFFÄRSOMRÅDE K ISTA

TEL  08 610 19 07
MOBIL  0730 26 19 07

micael.averborg@ljungberggruppen.se

PETER JOHANSSON
UTHYRNING KONTOR

TEL  08 610 19 62
MOBIL  0730 28 59 83

peter.johansson@ljungberggruppen.se

JONAS TÖRNELL
AFFÄRSOMRÅDE STHLMS INNERSTAD

TEL  08 610 19 61
MOBIL  0730 26 19 61

jonas.tornell@ljungberggruppen.se

ÅKE REICHARD
AFFÄRSOMRÅDE S ICKLA KONTOR

TEL  08 743 19 28 
MOBIL  0730 28 59 81

ake.reichard@ljungberggruppen.se

ANDERS PETTERSSON
AFFÄRSOMRÅDE S ICKLA HANDEL

TEL  08 743 90 32 
MOBIL  0730 28 59 85

anders.pettersson@ljungberggruppen.se

ROBERT RÖNQVIST
PROJEKT  L JUNGBERGGRUPPEN

TEL  08 610 19 00
MOBIL  0730 26 19 41

robert.ronqvist@ljungberggruppen.se

KURT JÄVERT
VD TL  BYGG

TEL  08 610 19 86
MOBIL  0730 26 19 86

kurt.javert@tlbygg.se

HANS BERGMAN
MARKNAD TL  BYGG
TEL  08 610 19 50

MOBIL  0730 26 19 50 
hans.bergman@tlbygg.se

Kontaktpersoner
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PRODUKT ION:  BLEU ROUGE
FOTO:  SUNE FR IDELL , FREDRIK  HJERL ING,
ÅKE E :SON L INDMAN, JOHAN STRÖMGREN,
STAFFAN TRÄGÅRDH, THOMAS WINGSTEDT,
TOM KRESTESEN (KONSTVERK S ID 2)
ILLUSTRAT ION:  BARRY CRUSSELL , NYRÉNS ARKITEKTKONTOR,
RR V ISUAL STUDIO, KAROL INA STENFELT
TRYCK:  JERNSTRÖM OFFSET
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LjungbergGruppen AB (publ)
Postadress: Box 6474, 113 82 STOCKHOLM

Besöksadress: Hälsingegatan 47
Telefon: 08-610 19 00 Telefax: 08-610 19 01
info@ljungberggruppen.se
www.ljungberggruppen.se

På LjungbergGruppens hemsida hittar du fortlöpande
finansiell information. Välkommen!

www. l jungberggruppen.se


