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2005 i sammandrag

inledning

�

Totala intäkter uppgick till 694 Mkr (712).

Hyresintäkterna uppgick till 425 Mkr (461) och hyresnivån 
uppgår i början av 2006 till 447 Mkr.

Fastigheter motsvarande ett värde av 487 Mkr (0) har sålts 
under året.

Resultat från fastighetsförsäljningar uppgick till 13 Mkr (0).

Värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter uppgick 
till 415 Mkr (102).

Resultat efter finansiella poster uppgick till 604 Mkr (277).

Resultat efter finansiella poster, exkl fastighetsförsäljningar 
och värdeförändringar uppgick till 175 Mkr (175).

Årets resultat var 497 Mkr (200) vilket motsvarar  
33,34 kr/aktie (12,94).

Investeringar i fastigheter uppgick till 351 Mkr (212),  
varav fastighetsförvärv 80 Mkr (61).

Uthyrningsgraden uppgår till 91 procent (89).

Styrelsen föreslår en utdelning med 5,50 kr/aktie (4,50).

Mkr	 2005	 2004

Hyresintäkter	 425	 461

Projekt-	och	entreprenadomsättning	 270	 251

Resultat	fastighetsförsäljningar	 13	 0

Värdeförändringar	förvaltningsfastigheter	 415	 103

Resultat	efter	finansiella	poster	 604	 277

Resultat	efter	finansiella	poster,	
exkl	fastighetsförsäljningar	och	värdeförändringar	 175	 175

Årets	resultat	 497	 200

Årets	resultat,	exkl	fastighetsförsäljningar	
och	värdeförändringar	 127	 126

Investeringar	 351	 212

Kassaflöde	från	löpande	verksamhet	 149	 147

%	 2005	 2004

Uthyrningsgrad	 91	 89

Direktavkastning	fastigheter	 6,5	 7,1

Räntetäckningsgrad,	exkl	fastighetsförsäljningar	
och	värdeförändringar	 2,7	 2,4

Medelränta	(31/12)	 5,0	 5,2
	 	

kr/aktie	 2005	 2004

Årets	resultat	 33,34	 12,94

Årets	resultat,	exkl	fastighetsförsäljningar	
och	värdeförändringar	 8,49	 8,17

Utdelning	(2005	föreslagen)	 5,50	 4,50

Börskurs	(31/21)		 199,50	 145,50
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expanderat på koncentrerade delmarknader i 

Stockholmsregionen. Huvuddelmarknaderna är 

Stockholms innerstad, Kista och Sickla. Kund-

basen är stark med många ansedda hyresgäster. 

Hyresintäkterna har sedan 1�88 ökat från 20 Mkr 

till 42� Mkr under 200�.

Genom nyemissioner har bolagets egna kapital 

ökats vilka har möjliggjort vidare expansion av 

verksamheten. I samband med nyemissioner har 

även ägarspridning till bland andra institutionella 

placerare åstadkommits. 

LjungbergGruppen är ett fastighetsbolag som sedan 1��4 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 innefattar fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling 
     och entreprenadrörelse. 
          Fastighetsbeståndet innehåller både kontors- och handelsytor, 
              bostäder 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.

LjungbergGruppen har sitt ursprung i den bygg- och 

fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg 

startade 1�4�. De grundvärderingar som genomsyrade 

bolaget då är desamma som sätter sin prägel på verk-

samheten i dag. Varje beslut och handling ska känne-

tecknas av ärlighet, trovärdighet och integritet. Med 

stort engagemang och omtanke i varje åtgärd skapas 

goda förutsättningar för långsiktiga och givande 

affärsrelationer.

Bolaget har sedan 1�88, då fastighetsförvaltningen 

kompletterades med projekt- och entreprenadverksamhet, 

STOCKHOLMS INNERSTAD

NoRRa	STaTIoN

KUNgSHoLMEN

LÅNgHoLMEN

KISTA – ÄRVINGE SICKLA ÖVRIGA DELMARKNADER

JÄRFÄLLa

HaMMaRBy	SJöSTaD
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LjungbergGruppen i korthet
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inledning

Hyresintäkter per delmarknad Hyresintäkter per lokaltyp

Löptider kontrakt i procent av hyresintäkter

Lånestruktur

LjungbergGruppen-aktien Hyresintäkter

Resultat per aktie och utdelning 1)

Resultat efter finansiella poster
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200� har varit ett framgångsrikt år för LjungbergGruppen. Sär-
skilt glad är jag över att vi fullföljt vår koncentration mot Stock-
holmsmarknaden och över den kraftfulla utvecklingen som har 
skett i Sickla. 

Genom försäljning av bestånden i Västerås och Södertälje har 
vi tydliggjort strategin att fokusera på starka tillväxtmarknader i 
Stockholm.

Sickla har i och med invigningen av Sickla Köpkvarter eta-
blerats som en av landets stora handelsplatser. Men Sickla har 
också utvecklats vidare som en mötesplats för arbete, kultur och 
service.

Fastighetsmarknaden har under året varit het med mycket 
investeringsvilligt inhemskt och utländskt kapital. Den underlig-
gande hyresmarknaden har däremot varit fortsatt svag. Trots detta 
har vi fortsatt att åstadkomma goda resultat i den löpande förvalt-

ningsverksamheten vilket är glädjande.
Det är många som bidragit till vad som åstadkommits under 

året. Ett stort tack till kunder, samarbetspartners och medarbetare 
för detta!

Ekonomisk utvEckLinG ocH HyREsmaRknad

Den svenska ekonomin har haft en positiv utveckling under året 
även om BNP-tillväxten varit något lägre än 2004.

Framtidsprognoser är samstämmiga, de närmaste två åren 
kommer att ge fortsatt god ekonomisk tillväxt och detta gäller 
framförallt Stockholm som åter är landets tillväxtmotor. Prog-
noserna pekar också på befolkningstillväxt och sysselsättnings-

ökning. Omfattande infrastruktursatsningar och hög utbygg-
nadstakt av bostäder ger ytterligare framtidstro på Stockholm 
som en stark tillväxtregion. 

Hyresmarknaden i Stockholm har däremot varit svag under 
200�. De första tecknen på förbättring finns dock med något 
sjunkande vakansgrader och stabiliserade hyresnivåer men de  
varierar mellan olika delmarknader och olika typer av fastigheter.

Starka tillväxtmarknader som t ex Kista, delar av Solna och 
Sickla visar tydligast sjunkande vakansnivåer. Är dessutom fas-
tigheterna moderna eller uppgraderade har också viss ökning av 
hyresnivån märkts. Ineffektiva fastigheter blir allt svårare att hyra 
ut även i bra lägen.

På handelssidan är tendensen tydlig mot att stora handelsplat-
ser med genomtänkt innehåll står sig starka på hyresmarknaden 
medan traditionella mindre stadsdelscentrum tappar mark.

Inför framtiden tror vi på en försiktigt positiv hyresutveckling 
de närmaste åren i Stockholm. Bäst förutsättningar har utveck-
lade eller moderna fastigheter på tillväxtmarknader.

FastiGHEtsmaRknadEn

Fastighetsmarknaden i Sverige har under 200� varit het med för-
värvsvolymer på över 120 Mdkr. Andelen inhemska köpare var 
cirka �0 procent. Direktavkastningskraven har under året sjunkit 
markant, särskilt för handelsfastigheter. Fastighetsaktierna har 
också utvecklats positivt. För LjungbergGruppens del har aktie-
kursen ökat med �7 procent.

våR  vERksamHEt

Under året har vi sålt våra fastigheter i Södertälje och Västerås. 
Därmed finns vi bara etablerade på starka tillväxtmarknader i 
Stockholm. Genom försäljningarna har det skapats utrymme för 

framtida expansion med fokus på utvecklingsfastigheter.
Under året har vi förvärvat ett par mindre fastigheter i Sicklas 

närhet och en utvecklingsfastighet i Hammarby Sjöstad. Stora in-
vesteringar har gjorts i Sickla. Investeringarna gäller främst Sickla 
köpkvarter som i och med färdigställandet av Sickla Galleria be-
räknas få en handelsomsättning 200� på 1,7 Mdkr. Men det har 
också gjorts andra satsningar i Sickla som t ex etablering av ett 
inrednings- och designstråk med butiker, designgymnasium och 
Svensk Möbelcenter, ombyggnad för etablering av The Phone 
House huvudkontor och etablering av servicefunktioner.

Genom satsningarna i Sickla har vi tagit stora steg i förverk-
ligandet av visionen att skapa en mötesplats och nav för arbete, 
handel, service och kultur för hela sydöstra Stockholm.

I Kista påbörjade under året Stockholms stad stora infrastruk-
turinvesteringar för fortsatt utbyggnad. Vi har ytterligare stärkt 

inledning

VD har ordet
Med ett framgångsrikt 2005 har vi lagt en bra grund för fortsatt expansion  
i Stockholmsregionen.
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vår position genom uthyrningar till bl a Atea och Power. Vakans-
graden är Kistas lägsta med cirka � procent.

För vår tredje huvuddelmarknad, Norra Stationsområdet, 
finns stora planer genom utbyggnad av ett BioSciencekluster 
och bostäder. Hyresmarknaden har dock varit fortsatt svag under 
året.

LjungbergGruppens dotterbolag TL Bygg fortsätter att visa 
uthållig och god lönsamhet. Huvuddelen av omsättningen, 86 
procent, kommer från externa beställare.

Framtida utveckling

Vi har stark tilltro till Stockholm som Sveriges tillväxtmotor. Där-
med tror vi också på en långsiktig positiv utveckling av hyres-
marknaden.

Våra tre huvuddelmarknader Sickla, Kista och Norra Station 

är och förblir väl positionerade tillväxtmarknader.
I vårt befintliga bestånd har vi som mål att minska vakansgra-

den till 5 procent inom en treårsperiod. 
Vi har möjligheter att göra stora investeringar i form av ny- 

och tillbyggnader i befintligt bestånd. Vår ambition är att starta 
flera nybyggnadsprojekt redan under 2006. Investeringarna i egna 
fastigheter ger väsentligt högre avkastning än förvärvsalternativen 
på en het fastighetsmarknad.

Vi har finansiella resurser och kompetens för en kraftfull ex-
pansion som också kan omfatta förvärv. I det korta perspektivet 
är förvärvsalternativen få och bygger i hög utsträckning på att vår 
utvecklingskompetens ger konkurrensfördelar.

För att lyckas nå målet om sänkta vakanser och expansion 
kommer vi att fortsätta vårt arbete med att bli ännu bättre på att 
vårda och utveckla kundrelationer.

Resultatnivån, baserad på aktuella förhållanden första kvarta-
let 2006, ligger på 185 Mkr före skatt. Några hänsyn till föränd-
ringar under året har inte tagits. Resultatprognos lämnas i halv-
årsrapporten. Eventuella värdeförändringar är inte beaktade.

Resultatet kommer att påverkas både av omvärldsfaktorer och 
våra egna insatser. Vi har en bra bas i form av kunder och fastig-
heter i befintligt bestånd, ekonomiska resurser, kompetens och 
bra samarbetspartners och nätverk. Därför ser jag med tillförsikt 

på en fortsatt god utveckling både på kort och lång sikt.

Stockholm i februari 2006

Anders Nylander
Verkställande direktör

inledning

koncernens resultaträkningar i sammandrag

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Nivå

Mkr	 	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002	 2003	 2004	1)	 2005	 2006	 2)

Hyresintäkter	 	 159	 196	 260	 263	 324	 383	 429	 458	 461	 	 425	 447

Rörelseresultat	förvaltning	3)	 	 82	 105	 140	 142	 184	 221	 247	 250	 289	 	 267	 290

Resultat	fastighetsförsäljning	 	 -	 36	 25	 0	 185	 0	 -	 4	 -	 	 13	 -

Värdeförändringar	förvaltningsfastigheter	 	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 102	 	 415	 -

Entreprenadomsättning	 	 99	 119	 127	 105	 199	 272	 201	 193	 251	 	 270	 250

Rörelseresultat	entreprenad	 	 4	 6	 3	 2	 5	 7	 10	 3	 6	 	 2	 0

SPP-medel	 	 -	 -	 -	 -	 6	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -

Finansnetto	 	 -74	 -85	 -98	 -89	 -99	 -101	 -111	 -119	 -120	 	 -94	 -105

Resultat	efter	finansiella	poster	 	 12	 62	 70	 55	 281	 127	 146	 139	 277	 	 604	 185

Skatt	på	årets	resultat	 	 -4	 -20	 -20	 -16	 -78	 -36	 -42	 -37	 -77	 	 -106	 -50

Årets	resultat	 	 8	 42	 50	 39	 203	 91	 104	 102	 200	 	 497	 135

Resultat efter finansiella poster, exkl
fastighetsförsäljningar och värdeförändringar 4)  12 26 45 55 90 127 146 134 175  175 185

1)	Fr	o	m	2004	är	redovisade	uppgifter	baserade	på	internationella	redovisningsstandarder,	IFRS.	2)	Nivå	första	kvartalet	2006.	3)	Exklusive	värdeförändring		 	
	 och	resultat	fastighetsförsäljning.	4)	Även	SPP-medel	är	exkluderat.	
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Förvärv

LjungbergGruppens affärsidé startar i arbetet 
med att identifiera och förvärva intressanta och 
utvecklingsbara fastigheter i bra lägen. Med ut-
vecklingsbara fastigheter avses byggnader i behov 
av ombyggnad och omstrukturering och fastig-
heter med byggrätter för framtida exploatering.

utveckling

LjungbergGruppen har en gedigen byggmästartradition och lång 
erfarenhet av fastighetsutveckling. Processen med att arbeta fram 
en långsiktig vision och en bärande idé kring ett fastighetsbestånd 
utgör en viktig del i utvecklingsarbetet. En fastighet ska både kun-
na anpassas till rådande verksamhetsklimat och beteendemönster 
och till närområdets infrastruktur och behov. För att ett projekt 
ska bli framgångsrikt behöver de verksamheter som ska bedrivas 
i byggnaderna och i närområdet ha rätt förutsättningar för att 
lyckas. Därför sker utvecklingsarbetet i nära samarbete med kun-
der, referensgrupper och olika representanter från kommun och 
näringsliv. 

ägande och Förvaltning

Affärsidén innefattar också att äga fastigheterna och att förvalta 
dem med hög kvalitet och med kunden i fokus. Förvaltning i 
egen regi skapar trygghet för kunden och bidrar till utformning 
och inriktning av framtida utveckling. Det kundfokus som ge-

nomsyrar hela processen från utveckling till förvaltning, leder till 
nöjda kunder och långsiktiga affärsrelationer. Det ger i sin tur 
lägre kundomsättning, lägre vakanser och större möjligheter att 
attrahera nya hyresgäster i nya projekt. 

lönsamhet

LjungbergGruppens utvecklingsarbete utgör grunden för en 
lönsam fastighetsförvaltning. Genom förädling, kundanpassade 
och attraktiva lokaler och en effektiv förvaltningsprocess skapas 
lönsamhet både genom värdetillväxt och i den löpande förvalt-
ningen.

 

strategier

För att framgångsrikt förverkliga affärsidén styrs 
verksamheten av några strategiska vägval.

• Fastighetsinnehavet är koncentrerat till expan-
siva områden – delmarknader – i Stockholms-

regionen. Det är en förutsättning för framtida 
tillväxt och långsiktig lönsamhet i både fastighetsför-

valtning och utvecklingsarbetet.

• Med en mix av kontor, handel, service, bostäder och kultur ska-
pas en attraktiv, levande och dynamisk miljö med många syner-
gieffekter men genom denna bredd skapas också fler affärsmöjlig-
heter än en nischning till ett renodlat innehåll.

• Genom stora, väl sammanhållna förvaltningsenheter kan Ljung-
bergGruppen vara en kundnära och serviceinriktad hyresvärd 
med en förvaltningsorganisation på gångavstånd från samtliga 
hyresgäster.

• Genom dotterbolaget TL Bygg – ett lönsamt och kompetent 
byggmästarbolag som främst utför byggentreprenader åt externa 
beställare – tillhandahålls också värdefulla byggtjänster i egna 
fastighetsutvecklingsprojekt.

• Kompetenta medarbetare  som tar ansvar genom hela processen 

från utveckling till förvaltning och som engagerat möter kunden 
i dessa olika skeden är en viktig förutsättning för att lyckas. Där-
för drivs allt arbete med egen personal. De olika kompetenserna 
inom affärsutveckling, projekt och förvaltning tillvaratas och in-
tegreras över gränserna i projektets olika faser.

 

Analys, Förvärv, Idé/Vision Genomförande Förvaltning

AFFÄRS�
UTVECKLING

PROJEKT

FÖRVALTNING

INSATS %

TID

100

verksamhetsbeskrivning

Affärsidé och strategi
Affärsidén är att långsiktigt och med god lönsamhet förvärva, äga, utveckla  
och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen.

insats/utvecklingsfas
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verksamhetsbeskrivning

Erik Langby, kommunalråd i Nacka, och Anders Nylander, VD LjungbergGruppen, klipper bandet och inviger nya Sickla Köpkvar ter den 22 september 2005.

�

LjungbergGruppens inriktning är att förvärva utvecklingsbara fastigheter och 
driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till 
ett långsiktigt ägande.
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verksamhetsbeskrivning

Från vision till förverkligande
 När LjungbergGruppen tog över området i Sickla innehöll fastigheterna industri-
kontor och enklare handelsytor. Framtiden präglades av stor osäkerhet.
I dag är Sickla en av Stockholms största handelsplatser och ett mycket attraktivt 
område att både besöka och att arbeta i.

10

en attraktiv vision

Efter att Atlas Copco under 80- och �0-talet avvecklat stora delar 
av verksamheten i Sickla och i slutet av �0-talet planerade en för-
säljning av sina fastigheter i Sickla uppstod för LjungbergGrup-
pen en möjlighet att förvärva ett intressant projekt med stor ut-
vecklingspotential men också med stora utmaningar.

Nacka kommun hade då planer för bostäder i det närliggande 
Järla Sjöområdet och i Sickla Strand. Hammarby Sjöstad låg på 
Stockholms stads planeringsbord, med ett starkt fokus på bostä-
der. Sicklas goda kommunikationer med närheten till Värmdö-
leden, Saltsjöbanans stationer alldeles intill och planeringen av 
Södra Länkens av- och påfarter på ett stenkasts avstånd gjorde 
läget mycket intressant. För LjungbergGruppen framstod beho-
vet av handel, service och kultur uppenbart och en vision om ett 
nav för kultur, handel, kontor och service för hela Nacka och för 
Hammarby Sjöstad började ta form.

djärvhet och Försiktighet

När LjungbergGruppen tog över området innehöll fastigheterna 
industrikontor och enklare handelsytor och framtiden präglades 
av stor osäkerhet. Ett antal lågprisbutiker hade etablerat sig i la-
gerliknande lokaler och fler intressenter stod på kö, men projekt-
gruppen införde uthyrningsstopp. Kortsiktiga lösningar fick stå åt 
sidan för att den långsiktiga visionen skulle få utvecklas och mog-
na. Sickla skulle bli en levande stadsdel såväl vardagar som helger 

och kvällar och vara ett attraktivt område att besöka och arbeta i 
med ett stort utbud av handel, kultur och service. Visionen slogs 
fast och Sickla har därefter utvecklats steg för steg och värdefull 
kunskap har tillvaratagits på vägen. Kontoren, idag omsorgsfullt 
renoverade och moderniserade, erbjuder attraktiva arbetsplatser. 
I den anrika gamla Dieselverkstaden finns bl a bibliotek, utställ-
ningar, inomhusklätterväggar, café och restaurang och där anord-
nas kontinuerligt olika musikevents och teaterföreställningar.

Nästa steg i förverkligandet av visionen var att erbjuda shop-
pingupplevelser i ett helt nytt koncept – ett köpkvarter – som 

skulle förena det bästa av köpcentrum, stadsdel och stormark-
nad. Tanken var att erbjuda handel och shoppingmöjligheter som 
kombinerade det bästa av stormarknadernas bekvämlighet, gal-
leriornas utbud och innerstadens mångfald och influenser. Besö-
karen skulle bjudas på en unik upplevelse.

Här skulle finnas ett stort och lockande utbud inom livs-
medel, inredning och design, teknik och vitvaror, sport och fritid 
samt mode och skönhet. Sicklas lättillgänglighet skulle förstärkas 
med goda parkeringsmöjligheter.

Planer på en butiksgalleria började ta form. En galleria som 
skulle erbjuda ett brett sortiment och samtidigt det lite unika och 
inspirerande, där det skulle finnas ett inslag av experimenterande 
och nytänkande i etableringarna. I september 2005 blev planerna 
verklighet då den nya gallerian med 40 butiker stod färdig, med 
många kända butikskedjor men också ett flertal nya butiker. 

Som ett led i att stärka stadsdelskänslan i visionen om Sickla 
Köpkvarter fanns också planer på att skapa ateljébutiker. En länga 
äldre tegelhus mellan Sickla Galleria och Saltsjöbanan var inte 
lämpliga för traditionell handel och kunde med fördel användas 
för detta ändamål. Olika hantverkare erbjöds att hyra lokalerna i 
enklare utförande till en rimlig hyra. Där har nu skapats en små-
skalig hantverksgata med bland annat silversmeder, glasblåsare 
och krukmakare. 

dialog och lyhördhet

Ska man lyckas ge många människor unika upplevelser, måste 
man tillvarata olika influenser och använda sig av olika kom-
petenser. Företaget har under hela utvecklingsprocessen tagit 
tillvara de intressen och kompetenser som funnits i omvärlden. 
Företrädare för de politiska partierna i Nacka bjöds tidigt in till 
en kreativ verkstad och därefter inleddes ett nära samarbete med 
kommunens styrande politiker och tjänstemän. För projektgrup-
pen var det självklart att kommunen hade viktig kunskap om vad 
invånarna behövde i fråga om kultur och service.

Vidare bjöds närboende in till informationsmöten för att 
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”Vi har arbetat mot gemensamma 
långsiktiga mål i en process som varit 
både annorlunda och experimentell.”

ERIK LANGBy, ordförande	i	kommunstyrelsen	och	kommunalråd	i	Nacka	kommun.

THOMAS FJELLSTRÖM,	operativ	chef	på	Best	of	Brands	konceptbutik	
med	klädmärken	som	Filippa	K,	Sand,	Tiger	med	fl	era.

”Den enorma köpkraften 
tog oss på sängen.”

– Vi startade samarbetet med LjungbergGruppen i slu-
tet av 1��7 när de köpte fastigheterna i Sickla av Atlas 
Copco, berättar Erik Langby.
– Det har varit ett nära och konstruktivt samarbete. Vi har 
respekterat varandras olika uppdrag som kommun respek-
tive fastighetsutvecklare. Som kommunal verksamhet har vi 
ett långsiktigt ansvar och hänsyn till kommuninvånarna. 
Vi bygger för framtiden. Det stämmer väl med Ljungberg-
Gruppen. De arbetar också långsiktigt.
– Vårt mål var att utveckla och ta till vara den potential 
och de gamla industribyggnader som fanns. Området har 
vuxit fram i en process som varit både annorlunda och 
experimentell. Det blev väldigt mycket bättre än vi kunde 
tänka oss och vi är stolta över området, säger Erik Langby. 

långsiktiga mål i en process som varit 
både annorlunda och experimentell.”

ERIK LANGBy, 

– Vi startade samarbetet med LjungbergGruppen i slu-

– Vi har funnits i Sickla Galleria sedan invig-
ningen, säger Thomas Fjellström. Processen tog 

nästan två år från första kontakten. Då fanns bara en vi-
sion om Sickla Köpkvarter. 
– Hela processen sköttes mycket professionellt. Ljung-
bergGruppen har ställt mycket höga krav på kvaliteten. 
Under hela projektet har det funnits en stark stödgrupp 

med många olika kompetenser – en grupp för färgsätt-
ning, en för ljus, en för design etc. Ingenting har läm-
nats åt slumpen. Vi tackade nej två gånger, berättar Tho-
mas Fjellström. Men de var övertygade om att det var rätt 
för oss och för dem. De gav sig inte och det är vi oerhört 
tacksamma för idag.
– Vi blev helt tagna på sängen av den enorma köpkraf-
ten. Området är otroligt expansivt med många köpstarka 
människor på en liten yta. Och det var full fart från för-
sta dagen. På bara några månader har vi kommit upp i 
samma omsättning som i vår butik i Huddinge. Vi hade 
räknat med att det skulle ta tre år.

träffa projektgruppen och diskutera projektet. LjungbergGrup-
pen fi ck värdefulla synpunkter samtidigt som projektet förankra-
des hos de närboende.

För att förverkliga visionen har också företagets medarbetare 
med olika kompetenser medverkat tidigare och mer integrerat i 
projektets olika faser än vad som kanske är vanligt i branschen. 
Redan i analysfasen var förvaltningsorganisationens synpunkter 
viktiga komplement till marknads- och projektavdelningens be-
dömningar. I samband med att diskussioner inleddes med nya 
kunder involverades projektgruppen och diskuterade arkitekto-
niska och tekniska lösningar. När avtalsskrivning närmade sig 
deltog även förvaltningsorganisationen, för att säkerställa att den 
löpande förvaltningen efter infl yttning skulle uppfylla kundernas 
krav och kunna genomföras på ett bra sätt för alla parter.

Projektgruppen besökte olika köpcentrum  och analyserade 
logistikproblem, planlösningar, butiksdesign och ytbehov. Möten 
med alla kunder före byggstarten och under projektets gång ge-
nomfördes för att säkerställa att Sickla Galleria skulle bli det bästa 
av köpcentrum – för både hyresgäster och slutkunder.

När Sickla Köpkvarter invigdes i september 200� kom 
140.000 besökare under invigningshelgen. Sedan dess har besö-
karna fortsatt att strömma till och butiksförsäljningen har över-
träffat alla prognoser.

Den genomarbetade och väl förankrade visionen, att skapa 
ett nav för kontor, handel, kultur och service, samt förmågan att 
förmedla den, liksom ett stort engagemang från alla medarbetare, 
har starkt bidragit till det lyckade resultatet. Ännu kvarstår många 
byggrätter i Sickla och såväl handel som arbetsplatser och kultur-
utbud kommer att fortsätta utvecklas under kommande år.
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stoR utvEckLinGsPotEntiaL 

LjungbergGruppen har stora möjligheter till ytterligare expan-
sion med näst intill en fördubbling av fastighetsbeståndet genom 
exploatering av befintliga byggrätter. Bolagets bedömda byggrät-
ter uppgår till cirka 200.000 m2, fördelade enligt tabellen till hö-
ger.  Målsättningen är en fortsatt expansion med start av minst ett 
större projekt per år.

Utveckling av egna byggrätter kan ske till bättre avkastnings-
nivåer än motsvarande förvärv i dagens marknad. All utveckling 
sker dock i linje med fastlagd affärsidé och i enlighet med visio-
nen för respektive delmarknad. Det innebär att ett omfattande 
arbete kring utformning och uthyrning alltid måste genomföras 
innan investeringsbeslut kan fattas.

utByGGnad av HandELsomRådEt i sickLa

Närmast i tiden ligger uppförandet av ett nytt handelshus i Sickla 
i anslutning till Planiarondellen. Projektering och uthyrnings-
arbete pågår. Det nya handelshuset kommer att omfatta totalt 
2�.000 m2 och byggs i � våningar med 2 souterrängplan. Totalt 
planeras 4�0 parkeringsplatser. I de tre övre planen uppförs cirka 
17.�00 m2 handelsyta med inriktning mot bl a elekronik och livs-
medel. Genom ett flertal rullband och varuhissar kommer be-
sökare enkelt att kunna transportera sina varor mellan butiker 
och parkeringsplan. Byggstart har påbörjats och färdigställande 
beräknas ske före sommaren 2007.

Ett flertal uthyrningar har genomförts, totalt motsvarande 

�.000 m2. Avtal har tecknats med bl a Siba, Erlandssons Brygga  
och Willys. ONOFF och Systembolaget lämnar lokaler i anslut-
ning till Sickla Galleria och flyttar in i det nya handelshuset. Där-
med möjliggörs vidare utbyggnad av Sickla Galleria med �.000-
10.000 m2 under 2007.

väXtHus mEd Liv

Uppförande av ett mindre handelshus i glas kommer att ske i 
anslutning till Evenemangsplatsen och Inredningsgatan i Sickla.  
Byggnaden på drygt 1.000 m2 i två plan kommer att innehålla 
restaurang och café i grönskande miljö med uteterrass och försälj-
ning av växter. Huset kommer också att inrymma butiker med 
inriktning mot design. Projektet beräknas bli klart under hösten 
200�.

 
stoRa ByGGRättER FöR kontoR  i sickLa

I beståndet finns också ett flertal möjligheter för nya kontors-
byggnader i mycket välexponerade lägen. Bl a finns byggrätter på 
cirka 10.000 m2 i bästa läge vid Nackarondellen med exponering 
mot Södra Länken och Hammarby Sjöstad. Där har Ljungberg-

Gruppen under 200� sålt en byggrätt på �.000 m2 till Kinnarps 
som planerar att uppföra sitt huvudkontor och en möbelutställ-
ning med start under 200�.

Ytterligare cirka �0.000 m2 byggrätter för kontor finns i an-
slutning till Marcusplatsen, Sickla Bro och Sicklarondellen, samt-
liga med mycket bra skyltläge och tillgänglighet vid infarterna till 
Sickla.

ny utvEckLinGsFastiGHEt i HammaRBy sjöstad

Under 200� förvärvade LjungbergGruppen tillsammans med  
Einar Mattson en projektfastighet i Hammarby Sjöstad. På fastig-
heten finns en befintlig kontorsbyggnad av industrikaraktär med 
möjlighet att bygga på två våningar om totalt �.000 m2. Där-
utöver finns byggrätter på �.000 m2 för uppförande av intillig-
gande bostäder. Fastigheten kommer under 200� att delas varvid  
Einar Mattson övertar byggrätterna för bostäder och Ljungberg- 
Gruppen behåller befintlig byggnad och byggrätten för kontor  

i syfte att utveckla fastigheten till en attraktiv kontorsfastighet.  

maRkanvisninG i kista

I Kista har LjungbergGruppen tilldelats en markanvisning med 
byggrätt på cirka 20.000-2�.000 m2, i huvudsak för kontor  
men även en del bostäder. Markytan gränsar till KTH och IT-
universitetet. 

Arbete med att finna lämpliga hyresgäster pågår och byggstart 
bedöms kunna ske 2007 under förutsättning att hyreskontrakt 
har tecknats.

Byggrätter

Läge	 Typ	 m2	 Detaljplan

Sickla	 Kontor	 40.000-60.000	 Klar

	 Handel	 10.000-20.000	 Klar

	 Kontor/Bostäder	 25.000-50.000	 Ej	klar

Hammarby	Sjöstad	 Kontor	 3.000	 Klar

Kista	 Kontor/Bostäder	 20.000-25.000	 Ej	klar

Järfälla,	Veddesta	 Kontor	 50.000-75.000	 Ej	klar

verksamhetsbeskrivning

Kommande utvecklingsprojekt
LjungbergGruppen har stora möjligheter till ytterligare expansion  
genom befintliga byggrätter.
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Sickla Bro. Byggrätt	
kontor	ca	10-20.000	m2

Gillerondellen. Byggrätt	
kontor	ca	10-20.000	m2

Nacka Station. Byggrätt	kontor	ca	10-20.000	m2

Planiarondellen. Byggrätt	
handel,	17.500	m2,	påbörjat

Växthuset. 1.000	m2	i	två	plan	med	butiker,	café	och	terrass,	klart	hösten	2006.

Översikt byggrätter Sickla

Sicklarondellen. Byggrätt	
kontor	ca	10-20.000	m2

Uddvägen. Byggrätt	för	kontor	ca	25.000	m2.	Det	
skuggade	området	såldes	till	Kinnarps	under	2005.

TRaFIKPLaTS	LUgNET

VÄRMDöLEDEN

NacKaRoNDELLEN

Framtidens handelshus. 
17.500	m2	handel	
med	nya	logistiklösningar	
och	460	nya	parkerings-
platser,	klart	våren	2007.
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FastiGHEtsBEstånd

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Stockholms innerstad 
omfattar fyra fastigheter belägna vid Norra Station, Kungshol-
men och Långholmen. Den sammanlagda lokalytan för dessa 
fastigheter är ��.000 m2 varav LjungbergGruppens ägarandel är 
44.000 m2. Beståndet utgörs uteslutande av kommersiella fas-
tigheter. Hyresintäkterna i Stockholms innerstad motsvarar 18 
procent av LjungbergGruppens totala hyresintäkter. Merparten 
av hyresintäkterna, 8� procent, avser kontor. Inga fastigheter har 
förvärvats eller avyttrats under 200�.

I hörnet Norra Stationsgatan och Hälsingegatan äger Ljung-
bergGruppen fastigheterna Blästern 11 och Blästern 1�. Blästern 
1� samägs till lika delar med Länsförsäkringar Liv Försäkrings-
aktiebolag. De båda byggnaderna, uppförda på �0-talet, är om-
sorgsfullt om- och tillbyggda under senare år och innehåller upp-
graderade och moderna lokalytor. 

På Kungsholmen mittemot Västermalmsgallerian, ligger se-
kelskiftesfastigheten Roddaren 7. Fastigheten erbjuder nyrenove-
rade kontorslokaler med bevarade kvaliteter i ett av Kungshol-
mens mest intressanta och aktiva kvarter. 

På Långholmen äger LjungbergGruppen och LO till lika de-
lar fastigheten Fasta Paviljongen 1. Fastigheten, som tidigare varit 
fängelsebyggnad, är ombyggd till folkhögskola och är i sin helhet 
uthyrd till LO. Detaljplanearbete pågår för en utbyggnad av sko-
lan med cirka ��0 m2.

HyREsGästER ocH utHyRninGsGRad

De största hyresgästerna i Stockholms innerstad är Telenor, Karo-
linska Universitetssjukhuset, Starcom, Thomson Fakta, Förenade 
Liv, EDB, Forma Publishing Group, NETTO, Dalkia Facilities 
Management och Svenska Unicef. Totalt svarar dessa för 72 pro-
cent av den totala hyresvolymen i Stockholms innerstad. 

Nya hyresgäster i Norra Stationsområdet är bland annat 
Statens konstråd, en myndighet under Utbildnings- och kultur-
departementet som medverkar till att konst tillförs våra statliga 
byggnader. Både kansli och galleri inryms i lokalerna i Blästern 
11. I Blästern 1� har nyuthyrningar för kontorslokaler gjorts till 

Hyresintäkt per delmarknad Hyresintäkt per lokaltyp

Kontor 86%

Övrigt 7% 

Handel 6% Industri, lager 1% Stockholms  
innerstad 18% 

Löptider kontrakt i procent av hyresintäkter

utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

	 	 	 	 	 Nivå2)

Mkr	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Hyresintäkter	 79	 84	 86	 82	 80

Förvaltningskostnader	 -19	 -22	 -19	 -18	 -16

Driftsöverskott	 60	 62	 67	 64	 64

Hyresvärde	1/1-06	1)	 93	 97	 94	 93	

Uthyrningsgrad	1/1-06	 86	 88	 88	 87	
	
1)	 Med	hyresvärde	avses	kontrakterade	årshyror	samt	bedömda	marknadshyror	för	vakanta
	 ytor		i	befintligt	skick.	2)	Med	nivå	2006	avses	läget	vid	ingången	av	året.

marknadshyror och vakanser
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Stockholms innerstad
I fastigheter med gamla anor och unika kvaliteter möter vi företag i förändring.
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bland annat PPD Scandinavia, Entreprenör Center och IP-Only 
Telecommunication. I Roddaren 7 har fl era hyresgäster, såsom 
Spring Consulting, Svenska Unicef och Royal Chemical Indu-
stries, utökat sina ytor i samband med omförhandling.

Uthyrningsgraden i LjungbergGruppens bestånd i Stock-
holms innerstad är 87 procent. 

HyREsmaRknadEn

Den återhämtning som startade i Stockholm för snart två år sedan 
har gått relativt långsamt. Efter ett antal svåra år på hyresmarkna-
den står emellertid relativt många, framförallt omoderna kontors-
lokaler tomma, medan efterfrågan på moderna kontor i attraktiva 
lägen är god. Många fastighetsägare väljer nu att renovera äldre 
och välbelägna kontorsfastigheter för att attrahera nya hyresgäster 
varför en högre vakansgrad sannolikt kommer att föreligga under 
de närmsta åren då dessa fastigheter töms för renovering. I inner-
staden ligger vakansgraden runt 12 procent. 

Planerna på en utbyggnad av Norra Stationsområdet fortsät-
ter att konkretiseras. Visionen som delas av Stockholms stad och 
Solna stad innebär överdäckning av den transportkorridor som 
utgörs av E4 och Norra Stations järnvägsspår. Projektet kom-
mer att förbättra områdets strategiska läge och medföra förbätt-
ringar av kommunikationer och infrastruktur i området. Redan 
idag märks ett stort intresse från både svenska och utländska 
fastighetsinvesterare. Med det unika läget nära såväl Karolinska 
Universitetssjukhuset, som Kungliga Tekniska Högskolan, Han-
delshögskolan och Stockholms Universitet är området väl lämpat 
för exempelvis forskningslaboratorier i världsklass, företag inom 
biomedicin och bioteknologi men även för bostäder och kontor. 
Marknadshyrorna kring Norra Station ligger i intervallet 1.�00-
2.200 kr/m2 med betydligt högre topphyror för attraktiva lokaler 
av hög kvalitet.

Området kring Fridhemsplan och Västermalmsgallerian på 
Kungsholmen har utmärkta allmänna kommunikationer med fl e-
ra stomlinjer för buss och två tunnelbanelinjer. Sedan öppnandet 
av Västermalmsgallerian har inte bara handeln stärkts utan även 
kontorsläget har förbättrats. Tillsammans skapar detta goda för-

utsättningar för området runt Fridhemsplan att ytterligare befästa 
sin position som attraktivt etableringsområde. Marknadshyrorna 
för lokaler av hög kvalitet ligger i intervallet 2.400-2.800 kr/m2.

1�

ULF SANDBERG,	strateg,	rådgivare	och	grundare	av	
Starcom,	en	företagsgrupp	inom	reklam	och	media.

”LjungbergGruppen har hjälpt oss 
när vi har behövt förändra.”

”LjungbergGruppen har hjälpt oss 

– Vi fl yttade in i kvarteret Roddaren på S:t Eriksgatan 4� 
under 2001 och idag hyr vi 1.700 m2 på tre våningsplan. 
Det är fantastiska gamla industrilokaler med stora fönster 
och högt i tak. De är byggda som en borg med stor gård 
i mitten.
– LjungbergGruppen är duktiga på kundvård och måna 
om sina hyresgäster, säger Ulf Sandberg. De är lyhörda 
och har hjälpt oss vid fl era tillfällen när vi har behövt för-
ändra. För några år sedan när det var lågkonjunktur i vår 
bransch hjälpte de oss att omdisponera lokalerna och att 
hitta tillfälliga hyresgäster. 
– De är en väldigt bra värd. Enkla att ha att göra med och 
det går alltid att föra en öppen dialog med dem. De hål-
ler kontakten och informerar kontinuerligt om vad som 
händer i fastigheten. Vår förra hyresvärd hörde inte av sig 
en enda gång på två år.
– Har vi behov eller önskemål talar vi direkt med Ljung-
bergGruppen så ser de till att vi blir nöjda.
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FastighetsBestÅnd

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Kista omfattar de fyra 
fastigheterna Kolding 1-4 i stadsdelen Ärvinge. Den samman-
lagda lokalytan för dessa fastigheter är �1.000 m2 varav cirka 
5�.000 m2 avser kommersiella lokalytor och resterande yta är bo-
städer. Hyresintäkterna i Kista motsvarar 2� procent av Ljung-
bergGruppens totala hyresintäkter. Merparten av hyresintäkterna, 
55 procent, avser kontor. Inga fastigheter har förvärvats eller av-
yttrats under 2005.

Ärvinge utgör en egen stadsdel vid entrén till Kista och upp-
fördes av LjungbergGruppen under tiden 1��2-2001. Kontors-
fastigheterna, som gradvis har kompletterats med ytterligare etap-
per, har bästa skylt- och exponeringsläge mot Kymlingelänken 
och goda parkeringsmöjligheter. Kontorsmiljöerna är ljusa och 
flexibla, väl anpassade för företag med höga krav på klimat, data- 
och telefunktioner. Bostadsfastigheterna innehåller 4�5 fullt ut-
hyrda hyresrättslägenheter. Utöver LjungbergGruppens bestånd 
finns också 200 bostadsrättslägenheter i Ärvinge. I området er-
bjuds närservice i form av bland annat restauranger, bankomat, 
livsmedelsbutik, kemtvätt och frisör. Tunnelbana och Kista Gal-
leria finns på några minuters promenadavstånd.

hyresgäster och uthyrningsgrad

De största hyresgästerna i Ärvinge är TietoEnator, Oracle, Agilent 
Technologies, Arrow, Atea, Ingram Micro, UGS, Scania, Banqit 
och Novell. Totalt svarar dessa för 5� procent av den totala hyres-

volymen i Ärvinge.
Under året har ett flertal nyuthyrningar gjorts. Bland annat 

har NEC, som är störst i Sverige på projektorer, och hemelektro-
nikkedjan Power beslutat att flytta sina svenska huvudkontor till 
Ärvinge. Därutöver har ett flertal hyreskontrakt omförhandlats, 
förlängts och anpassats till kundernas aktuella situation och be-
hov av ytor. Exempelvis vid Ateas förvärv av Martinsson då Atea 
flyttade sitt huvudkontor till Martinssons lokaler i Ärvinge och 
samtidigt utökade  ytan med �00 m2. Även TietoEnator har ut-
ökat sin yta med 2.�00 m2, tillträde sker i maj 2006. 

Uthyrningsgraden i LjungbergGruppens bestånd i Ärvinge är 
�1 procent. 

hyresintäkt per delmarknad hyresintäkt per lokaltyp

Kontor 55%

Bostäder 36% 

Övrigt 9% 
Kista 27%

utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

	 	 	 	 	 Nivå2)

Mkr	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Hyresintäkter	 145	 139	 127	 125	 121

Förvaltningskostnader	 -47	 -52	 -46	 -49	 -51

Driftsöverskott	 98	 87	 81	 76	 70

Hyresvärde	1/1-06	1)	 146	 140	 135	 134	

Uthyrningsgrad	1/1-06	 93	 91	 92	 91	
	
1)	 Med	hyresvärde	avses	kontrakterade	årshyror	samt	bedömda	marknadshyror	för	vakanta
	 ytor		i	befintligt	skick.	2)	Med	nivå	2006	avses	läget	vid	ingången	av	året.

verksamhetsbeskrivning

Kista – Ärvinge
Ärvinge ska vara det självklara och mest eftertraktade alternativet avseende lokaler 
och bostäder i Kista.
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verksamhetsbeskrivning

HyREsmaRknadEn

Hyresgästerna börjar hitta tillbaka till Kista. Vakansgraden i Kista 
som helhet har sjunkit från rekordhöga cirka �0 procent 200�  till 
dagens cirka 17 procent. Antalet personer som arbetar i Kista i 
dag är högre jämfört med toppåren 2000-2001. Företagen sitter 
dock i större utsträckning i modernare och yteffektivare lokaler 
och behöver således mindre ytor, vilket är anledningen till att det 
fortfarande fi nns stora vakanser i det bestånd som ej uppgrade-
rats. IT- och telekombranschen växer återigen starkt och mycket 
talar för att uthyrningen kommer att öka i Kista som en följd av 
den branschspecifi ka tyngden i marknaden. Projekt som nyligen 
färdigställts såsom Kista Science Tower och Kista Entré kommer 
därför successivt att fyllas. Inslaget av boende, handel, forskning, 
utbildning och näringsliv gör Kista unikt och attraktivt. Stock-
holms stad investerar kraftigt i den lokala infrastrukturen för att 
säkra framtida utvecklingsmöjligheter och klartecken har givits 
för en ny dragning av E18 förbi Kista längs nuvarande Kymlinge-
länken. Dessutom förs en rad ytterligare infrastrukturella diskus-
sioner, t ex Tvärbanans vidare dragning från Alvik till Kista. 

Marknadshyrorna för moderna kontor i Kista har stabiliserats 
ytterligare och ligger i intervallet 1.�00-1.�00 kr/m2. Många kon-
torslokaler är emellertid omoderna vilket avspeglas i både hyres-
nivå och vakansgrad. Samtidigt fi nns ett extra attraktivt bestånd, 
i vilket LjungbergGruppens fastigheter ingår, vars hyresnivå och 
vakansgrad visar en bättre trend än snittet.

aTEa IT-STocKHoLM

TIEToENaToR

WoNDERWaRE

TagMaSTER

UgS

ScaNIa

NoVELL

ERFaToR

NcR

NEc

BaNQIT oRacLE INgRaM	MIcRoPoWER caTENa

aRRoW

KEy	EQUIPMENT	FINaNcE

agILENT	TEcHNoLogIES

Kontor 55%

Bostäder 36% 

Övrigt 9% 
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BJÖRN-ERIK KARLSSON,	operativ	chef	på	atea.

”Hela kedjan fungerar, från 
företagsledning till förvaltning.”

– När Atea förvärvade Martinsson 200� fl yttade Atea in i 
Martinssons lokaler i Ärvinge, Kista. 
– Vi ville ha all verksamhet på samma våningsplan och 
LjungbergGruppen hjälpte oss anpassa lokalerna efter våra 
önskemål. Idag hyr vi 2.700 m2 på Kronborgsgränd 1�. 
– LjungbergGruppen har varit vakna för våra behov 
och ställt upp väldigt bra. Hela kedjan inom Ljungberg-
Gruppen fungerar. Från den övergripande kontakten med 
företagsledningen till förvaltningen och personalen som 
sköter det praktiska arbetet. Allt hänger ihop och det är 
korta beslutsvägar inom organisationen. De är ärliga och 
rejäla och det fi nns en långsiktighet som märks mycket 
tydligt i samarbetet.
– Vi trivs jättebra här i Ärvinge. Kombinationen av kon-
tor, bostäder och service är mycket lyckad. Det ger puls 
och gör kvarteren mer levande. Och det fi nns folk i rö-
relse även på kvällarna. Det värdesätts av alla, inte minst 
av medarbetare som arbetar sent.



18

FastiGHEtsBEstånd

LjungbergGruppens fastighetsbestånd i Sickla omfattar sju fas-
tigheter med en total markyta på drygt 220.000 m2. Den sam-
manlagda lokalytan på dessa fastigheter är drygt 120.000 m2 
och utgörs uteslutande av kommersiella fastigheter. I beståndet 
finns också 7�.000-1�0.000 m2 byggrätter som möjliggör ytter-
ligare expansion. Hyresintäkterna i Sickla motsvarar 48 procent 
av LjungbergGruppens totala hyresintäkter. Den största enskilda 
andelen av hyresintäkterna i Sickla, 44 procent, avser handel.

Visionen för Sickla är att skapa en berikande mötesplats där 
arbete, handel, kultur och service förenas. Runt Marcusplatsen 
erbjuds attraktiva kontorsmiljöer i nybyggda och omsorgsfullt 
förädlade gamla industribyggnader. Handelsplatsen nyinvigdes i 
september 200� då Sickla Galleria öppnade med 1�.000 m2 ny 
butiksyta. Satsningen på inredning och design har också tagit en 
central plats i köpkvarteret med ett antal spännande inrednings-
butiker längs Smedjegatan och de mindre ateljébutikerna för 
hantverk och design längs Järnvägsgatan. Närmast förestående är 
uppförandet av ett nytt handelshus, som färdigställt möjliggör vi-
dare utbyggnad av Sickla Galleria västerut i befintliga byggnader 
när nuvarande hyresgäster flyttar till det nya handelshuset. 

Arbetet med att förädla och utveckla området har under året 
fortsatt i hög takt. Två fastighetsförvärv har gjorts. Norr om Sickla 
Köpkvarter, på Alphyddevägen, förvärvades fastigheten Sicklaön 
87:1 på vilken det i dagsläget endast bedrivs verksamhet på en 
mindre del av markytan. Resterande del bedöms ha stor poten-
tial i form av framtida byggrätter. Vid Uddvägen, mellan Lugnets 
trafikplats och Nackarondellen, utökade LjungbergGruppen sitt 
bestånd då del av en intilliggande fastighet avstyckades och in-
reglerades i den egna fastigheten Sicklaön 8�:�2. I anslutning till 
Nackarondellen har en byggrätt på �.000 m2 sålts till Kinnarps.

HyREsGästER ocH utHyRninGsGRad

De största hyresgästerna i Sickla är Atlas Copco, ICA Kvantum, 
Intrum Justitia, Nacka kommun, Svensk Banproduktion, El- 
Giganten, SATS, PC City, The Phone House och ONOFF. Totalt 
svarar dessa för �1 procent av den totala hyresvolymen i Sickla.

Hyresintäkt per delmarknad Hyresintäkt per lokaltyp

Handel 44% 

Kontor 38% 

Övrigt 17% 

Industri, lager 1% 

Sickla 48%

Löptider kontrakt i procent av hyresintäkter

utveckling av driftsöverskott och uthyrningsgrad

	 	 	 	 	 Nivå2)

Mkr	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006

Hyresintäkter	 116	 146	 157	 178	 209

Förvaltningskostnader	 -35	 -46	 -47	 -57	 -54

Driftsöverskott	 81	 100	 110	 121	 155

Hyresvärde	1/1-06	1)	 158	 166	 172	 219

Uthyrningsgrad	1/1-06	 89	 90	 91	 95	

1)	 Med	hyresvärde	avses	kontrakterade	årshyror	samt	bedömda	marknadshyror	för	vakanta
	 ytor		i	befintligt	skick.	2)	Med	nivå	2006	avses	läget	vid	ingången	av	året.	

marknadshyror och vakanser
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Sickla
Sickla – ett nav för arbete, handel, kultur och service.
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I september 200� invigdes Sickla Köpkvarter med ett fyrtiotal 
nya butiker i Sickla Galleria. Utbudet i gallerian är inriktat på 
mode, skönhet, sport och fritid med butiker som Åhléns, H&M, 
Best of Brands, MQ, Nilson, KappAhl, Granit, JC, Gina Tricot, 
Esprit, Stadium, Intersport och många fl er. Även i kontorsom-
rådet runt Marcusplatsen har ett fl ertal nyuthyrningar gjorts un-
der året. Nya hyresgäster är bland annat DesignGymnasiet, The 
Phone House och Svensk Möbelcenter. Hyreskontrakt är även 
tecknat med Astoria Cinemas som öppnar ett nytt biografkom-
plex med fem salonger i Dieselverkstaden hösten 200�.

Uthyrningsgraden i LjungbergGruppens bestånd i Sickla är 
�� procent. 

HyREsmaRknadEn

Sickla har till skillnad från fl ertalet delmarknader i Stockholm 
kunnat bibehålla hyresnivåerna och en låg vakansgrad. Området 
har en unik kombination av arbete, handel, kultur och service 
och försörjer genom sitt strategiska läge boende och arbetande 
i närområdet, liksom söderort och Värmdölandet. Bostadspro-
duktionen i Hammarby Sjöstad kommer vid färdigställandet att 

innehålla cirka �.000 bostäder och befolkningen i närområdet 
kommer att fördubblas de kommande �-10 åren, vilket är mycket 
positivt för handeln. Handelsplatsen Sickla Köpkvarter har redan 
etablerat sig som en av regionens stora och det avspeglas i hyresni-
våer och vakansgrad för handelsytor. Tillgängligheten till området 
har förbättrats ytterligare efter tillkomsten av Södra Länken. Det 
är även lätt att nå Sickla med kollektivtrafi k. Det går en buss förbi 
Sickla var tredje minut och därutöver fi nns den spårbundna tra-
fi ken med Saltsjöbanan och närheten till Tvärbanan. Flera större 
infrastruktursatsningar är planerade i och kring Sickla och Ham-
marby Sjöstad. Inom ramen för det s k Danvikslösenprojektet, 
och förutsatt att fi nansieringen blir klar, kommer Värmdöleden 
att dras genom Henriksdalsberget och Saltsjöbanan kopplas ihop 
med Tvärbanan vid Danvikstull. En fortsatt utveckling av om-
rådet i kombination med större kundunderlag från närområdet 
och förbättrad infrastruktur kommer att öka Sicklas attraktivitet 
ytterligare.

Marknadshyrorna för kontor ligger i intervallet 1.700-2.000 
kr/m2 vilket är en god nivå i jämförelse med liknande lägen utan-
för Stockholms innerstad.

verksamhetsbeskrivning
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”Det är mycket positivt 
att sitta här i Sickla, området har 

utvecklats fantastiskt.”

LENNART LAURéN,	VD	för	Intrum	Justitia	Skandinavien.

– Vi fl yttade in i Sickla den 2� december 1���, precis före 
millenniumskiftet, berättar Lennart Laurén. Vi var en av 
de första att fl ytta in i området. Företaget har vuxit hela 
tiden och vi har behövt utöka lokalerna successivt. Idag 
hyr vi �.270 m2 i den s k Luftverkstaden. 
– Vi är mycket nöjda med lokalerna. De är fullt moderna 
rakt igenom och ändamålsenliga. Folk som kommer på 
besök blir imponerade och tycker att det är jättefi nt här.
– I början var många medarbetare negativa till att fl ytta 
hit. Sickla var ett ganska trist stormarknadsområde på den 
tiden. Det var nästan bara K-rauta, Jysk och ICA som 
fanns här då. De tyckte också att Sickla låg långt utanför 
stan. Men kommunikationerna fungerar bra. Även för bil-
burna. Med de nya tunnlarna tar det ungefär 10 minuter 
från city.
– Det är mycket positivt att sitta här i Sickla och området 
har utvecklats fantastiskt. De visioner LjungbergGruppen 
hade har följts till punkt och pricka, säger Lennart Lau-
rén. Det har till och med blivit ännu bättre. Alla här är 
jättenöjda med det utbud som fi nns idag. Nya gallerian är 
toppen och det fi nns restauranger så det räcker. Personalen 
brukar säga att det enda de saknar idag är McDonalds.
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övriga delmarknader

I övriga delmarknader ingår de fastigheter som är belägna utan-
för, men i närhet av, någon av de tre huvuddelmarknaderna. De 
är fastigheter med goda utvecklingsmöjligheter och där förvalt-
ningsenheterna är av något mindre omfattning.

LjungbergGruppen har under året lämnat delmarknaderna 
Södertälje och Västerås. Beståndet i Södertälje, motsvarande 
cirka 6�.000 m2, och beståndet i Västerås, motsvarande drygt 
21.000 m2, avyttrades för att fullfölja strategin att satsa på större 
utvecklings- och förvaltningsenheter på expansiva delmarknader 
i Stockholmsregionen.

järFälla

I området Elektronikhöjden i Veddesta äger LjungbergGruppen 
en industrifastighet. Fastigheten omfattar 15�.000 m2 mark och 
��.000 m2 lokalyta. På fastighetens obebyggda mark finns en 
byggrätt på 50.000-�0.000 m2. Uthyrningsgraden är 81 procent. 

Elektronikhöjden ligger i ett kommunikationsmässigt bra 
läge nära E18. Närområdet är expansivt, i synnerhet Barkarby där 
flera byggprojekt för handel pågår. Även nyproduktion av bostä-
der pågår vilket utökar kundunderlaget och höjer attraktiviteten 
ytterligare. Byggnaden är av hög teknisk standard med stora ytor 
och hög takhöjd vilket i kombination med lättillgängligheten 
lämpar sig väl för företag inom logistikhantering samt elektronik- 
och telekomsektorn.

hammarBy sjöstad

LjungbergGruppen förvärvade under året en utvecklingsfastighet 
i Hammarby Sjöstad tillsammans med Einar Mattsson Bygg-
nads AB. På fastigheten finns en industri- och kontorsbyggnad 

med cirka 8.500 m2 lokalyta. Förvärvet inkluderar byggrätt för 
�.000 m2 kontor och �.000 m2 bostäder. Fastigheten kommer 
under 2006 att delas varvid Einar Mattsson övertar byggrätten 
för bostäder och LjungbergGruppen behåller befintlig byggnad 
och byggrätten för kontor i syfte att utveckla fastigheten till en 
attraktiv kontorsfastighet. Uthyrningsgraden är 5� procent.

Hammarby Sjöstad, tillsammans med Södra Länken, är 

Stockholms största pågående stadsbyggnadsprojekt. En ny stads-
del med innerstadskänsla och ett omfattande utbud av kommu-
nikationer växer fram. Läget är attraktivt för etablering och fas-
tigheten bedöms ha stor utvecklingspotential.

Övriga  
delmarknader 7% 

Industri,  
lager 47% 

Kontor 8% 

Övrigt 42% 

Handel 3% 

hyresintäkt per delmarknad hyresintäkt per lokaltyp

löptider kontrakt i procent av hyresintäkter

verksamhetsbeskrivning

Övriga delmarknader
Det finns goda utvecklingsmöjligheter på våra övriga delmarknader.
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HELäGt ByGGmästaRBoLaG

TL Bygg är ett byggmästarbolag verksamt i Stockholm och inrik-
tat på ombyggnadsentreprenader och byggservice. TL Bygg ingår 
i koncernen som helägt dotterbolag till LjungbergGruppen och 
bidrar med viktiga resurser och värdefull kompetens i fastighets-
utvecklingsprojekt. Merparten av TL Byggs uppdragsvolym här-
rör dock från externa beställare.

omByGGnadER ocH ByGGsERvicE

TL Byggs mångåriga erfarenhet av ombyggnadsentreprenader och 
byggservice har medfört att bolaget byggt upp långsiktiga kund-
relationer, god kompetens och konkurrenskraft inom området. 
Ombyggnadsverksamheten omfattar bostäder, kontor och han-
del medan byggserviceuppdragen består av mindre ombyggnader 
samt reparationer av brand- och vattenskador åt försäkringsbolag. 
För att säkerställa kvalitet och kompetens arbetar TL Bygg i hu-
vudsak med egen personal. Underentreprenörer anlitas för instal-
lationer och specialarbeten. 

tiLLFöRLitLiGHEt

TL Bygg är medlem i byggsektorns bransch- och arbetsgivar- 
organisation både på nationell nivå i Sveriges Byggindustrier och 
lokalt i Stockholms Byggmästareförening. Båda instanserna före-
träder byggsektorn och driver branschgemensamma frågor i sam-
hällsdebatten. Stockholms Byggmästareförening är initiativtagare 
till BF�K, ett produktcertifieringssystem direkt anpassat till bygg-

branschen. Certifiering och revisioner genomförs av en opartisk 
tredjepart, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, och syftar 
till att säkerställa kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbete i mindre 
och medelstora företag. TL Byggs verksamhet är certifierat enligt 
BF�K.

omsättninG ocH REsuLtat

Omsättningen under 200� var 28� Mkr (24�) och uppdragsvo-
lym åt koncernföretag motsvarade 1� procent (7) av omsättning-
en. Resultatet efter finansiella poster var 22,2 Mkr (1�,4).

Resultaträkningar i sammandrag

Mkr			 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

Extern	omsättning	 187,5	 168,4	 167,3	 232,4	 250,4

omsättning	koncernföretag	 33,5	 47,7	 32,7	 16,7	 38,3

Nettoomsättning	 221,0	 216,1	 200,0	 249,1	 288,7

Rörelseresultat	 16,1	 16,9	 10,8	 15,1	 22,1

Finansnetto	 0,6	 0,8	 0,6	 0,3	 0,1

Resultat	efter	finansnetto	 16,7	 17,7	 11,4	 15,4	 22,2

Medelantalet	anställda	 70	 77	 76	 77	 86

omsättning per beställarkategori

omsättning per uppdragstyp
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verksamhetsbeskrivning

TL Bygg AB
Uppdragsvolymen har fortsatt öka under 2005. Koncentrationen på ombyggnads-
entreprenader och byggservice bedöms ge god orderingång även under 2006.

Fastighetsbolag  
kommunala 40% 

LjungbergGruppen 13 % 

Fastighetsbolag  
privata 14% 

Försäkringsbolag 6% 

Stat och kommun övriga 27% 

Bostäder 46% 

Sport och fritid 7% 

Vård och omsorg 10% 

Försäkringsskador 6% 

Kontor 21% 

Handel 10% 
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äGaRstRuktuR

Antalet utestående aktier i LjungbergGruppen AB uppgick 
200�-12-�1 till 14.�7�.207, varav 1.�00.000 aktier av serie A 
och 12.77�.207 av serie B. LjungbergGruppen äger efter åter-
köp 7��.�77 aktier av serie B. Varje aktie har ett kvotvärde 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 
nedanstående tabell.

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

styRELsE

Bolagets större aktieägare har samordnat och lämnat förslag till 
styrelseledamöter. Styrelsen presenteras på sidan 24 och har under 
året bestått av fem ledamöter och en suppleant. Styrelsen repre-
senterar �0 procent av rösterna i bolaget. Till styrelsen rapporteras 
löpande bolagets resultat och ställning, marknadsläge samt vik-
tiga affärsdiskussioner. Styrelsen utvärderar kontinuerligt bolagets 
strategier, handlingsplaner och policydokument samt godkänner 
alla investeringar överstigande 10 Mkr. Styrelsen har under 200� 
haft 8 sammanträden.

Ersättning till styrelsen för 200� har fastställts av bolags-
stämman att utgå med totalt 780.000 kr och har fördelats med 
220.000 kr till styrelseordförande, 1�0.000 kr till ordinarie leda-
mot och 40.000 kr till styrelsesuppleant. 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, bolagsledningen 
och bolagets större aktieägare enligt kriterierna i svensk kod för 
bolagsstyrning. 

LEdninG ocH oRGanisation

Bolagets ledning presenteras på sidan 2� och har under 200� 
bestått av VD samt av ansvariga chefer för projektverksamhet, 
affärsutveckling samt ekonomi och finans. Ledningsgruppen 
sammanträder varannan vecka. Cirka åtta gånger per år hålls 
utökade ledningsmöten där samtliga verksamhetschefer deltar. 

Det löpande arbetet sker i nära samarbete mellan företagets olika 
funktioner. Projekt- och entreprenadverksamheten bedrivs via en 
projektavdelning för intern fastighetsutveckling samt via dotter-
bolaget TL Bygg som främst har externa bygguppdrag. Fastighets-
förvaltningen har under året drivits i självständiga affärsområden 
vilka har rapporterat direkt till VD. I början av 200� har fastig-
hetsförvaltningen dock omorganiserats och bolagsledningen har 
utökats med en internrekryterad fastighetschef. Årligen fastställs 
ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för bolagets samtliga 
verksamheter. Dessa konkretiseras och förankras kontinuerligt i 
organisationen genom upprättade handlingsplaner. Uppföljning 
sker löpande under året och varje kvartal.

REvision

Bolagets revisor informeras löpande om bolagets verksamhet 
bl a genom regelbundna möten med bolagsledningen, utskickat 
styrelsematerial samt protokoll. Revisorn lämnar löpande syn-
punkter och rekommendationer till bolagets styrelse och ledning. 
Bolagets revisor presenteras på sidan ��.

större aktieägare 2005-12-31

	 antal	(tusental)	 andel,	%
	 a-aktier	 B-aktier	 Totalt	 Kapital	 Röster

Familjen	Ljungberg	1)	 912	 4.286	 5.198	 33,6	 42,2

Familjen	Holmström	1)	 893	 3.130	 4.023	 26,1	 38,0

Johan	Björkman	 	 660	 660	 4,3	 2,1

aFa	2)	 	 630	 630	 4,1	 2,0

Länsförsäkringar	2)	 	 371	 371	 2,4	 1,2

Margaretha	af	Ugglas	 	 356	 356	 2,3	 1,1

Dag	Tigerschiöld	 	 320	 320	 2,1	 1,0

Livförsäkringsbolaget	Skandia	 	 252	 252	 1,6	 0,8

Ulf	Holmlund	 95	 116	 211	 1,4	 3,3

övriga	 	 2.654	 2.654	 17,1	 8,3

Totalt utestående aktier 1.900 12.775 14.675 95 100

Eget	innehav	 	 766	 766	 5,0	 -

Totalt	antal	aktier	 1.900	 13.541	 15.441	 100	 100

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

Fördelning av aktieinnehav

aktieinnehav		 antal	ägare	 Ägarandel	procent
(antal	aktier)		 	 (röster)

200.001	-	 17	 90,6

100.001	-	200.000	 10	 4,2

10.001	-	100.000	 36	 3,9

1.001	-	10.000	 130	 1,2

1	-	1.000	 506	 0,1

Summa 699 100

bolagsstyrning

Bolagsstyrning

BoLaGskod

LjungbergGruppen omfattas inte under 200� av kravet att till-
lämpa Svensk kod för bolagsstyrning men kommer att förbereda 
en tillämpning av koden under 200�. 
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Stående:	Ulf	Holmlund,	Dag	Klackenberg,	Åke	Ljungberg,	Johan	Ljungberg.
Sittande:	Birgitta	Holmström,	Johan	Björkman.

Johan Björkman, född 1�44. Ekon. lic.
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot sedan 1�88.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nordstjernan AB. 
Styrelseledamot i bl a Skanditek Industriförvaltning AB, Fidelity 
European Values och AB Persson Invest.
Antal aktier i LjungbergGruppen: ��0.000 B.

Ulf Holmlund, född 1�47. Civilingenjör. 
Verkställande direktör i Fastighets AB Celtica.  
Verkställande direktör i LjungbergGruppen 1�8�–200�.  
Styrelseledamot sedan 1�8�.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NCC AB och  
Anticimex Holding AB.
Antal aktier i LjungbergGruppen: ��.000 A och 11�.�20 B.

Birgitta Holmström, född 1�40.
Styrelseledamot sedan 1��0.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 28�.000 A och 4�8.280 B.

Dag Klackenberg, född 1�48. 
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 1�47. Civilingenjör. 
Styrelseledamot sedan 1�8�.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 28.�00 A och 10.078 B.

Johan Ljungberg, född 1�72. Civilingenjör. 
Verkställande direktör i Tagehus Förvaltning AB.
Styrelsesuppleant sedan 2001.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 27�.�00 A och 1.0�2.200 B.

bolagsstyrning

Styrelse
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Anders Nylander, född 1��2. Verkställande direktör.
Anställd sedan 1�87.
Antal aktier i LjungbergGruppen: �0.400 B.
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 7�.000.

Magnus Alteskog, född 1���. Projektchef från januari 200�. 
Anställd sedan 1���.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 400 B.
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: –

Micael Averborg, född 1���. Fastighetschef. 
Anställd sedan 2000.
Antal aktier i LjungbergGruppen: –
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: –

Ingalill Berglund, född 1��4. Ekonomi- och finanschef. 
Anställd sedan 2001.
Antal aktier i LjungbergGruppen: 2.2�0 B.
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 10.000.

Carola Lavén, född 1�72. Affärsutvecklingschef.
Anställd sedan 200�.
Antal aktier i LjungbergGruppen: –
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 14.2�0.

Robert Rönqvist, född 1�4�. Projektchef till december 200�. 
Anställd sedan 1��1.
Antal aktier i LjungbergGruppen: �.�00 B.
Antal köpoptioner i LjungbergGruppen: 14.2�0.

bolagsstyrning

Företagsledning

Företagsledning:	Robert	Rönqvist,	Micael	averborg,	Magnus	alteskog,	carola	Lavén,	
Ingalill	Berglund	och	anders	Nylander.
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FastiGHEtsFöRvaLtninG

Hyresintäkter

Hyresintäkterna uppgick 200� till 42� Mkr (4�1). Under året 
har fastighetsbeståndet i Södertälje och Västerås avyttrats. Intäk-
ter avseende avyttrade fastigheter uppgick 200� till 8 Mkr (�1). 

Fördelning hyresintäkter

	 	 	 	 	 	 Nivå	1)

Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	2)	 	2006

Stockholms	innerstad	 66	 79	 84	 86	 82	 81

Kista	 126	 145	 139	 127	 125	 121

Sickla		 100	 116	 146	 157	 178	 209

övriga	delmarknader	2)	 91	 89	 89	 91	 40	 36

Totalt 383 429 458 461 425 447

1)	Nivå	första	kvartalet	2006.	
2)		Under	2005	har	fastighetsbeståndet	i	Södertälje	och	Västerås	avyttrats.

Kontrakterade hyror uppgår första kvartalet 200� till 447 Mkr. 
I beloppet ingår kontrakterade hyror avseende in- och avflytt-
ningar som sker under första kvartalet 200�. Omsättningsbase-
rade kontrakt har upptagits till garanterad hyresnivå. Hyresvärdet 
uppgår i början av 200� till 4�� Mkr. Med hyresvärde avses kon-
trakterade årshyror samt bedömda marknadshyror för vakanta 
ytor i befintligt skick. 

uthyrningsgrad 2006-01-01

	 Hyresvärde,	Mkr	 Hyreskontrakt,	Mkr	 Uthyrningsgrad,	%

Stockholms	innerstad	 93	 81	 87

Kista	 134	 121	 91

Sickla	 219	 209	 95

övriga	delmarknader	 47	 36	 76

Totalt 493 447 91

Den ekonomiska vakansgraden uppgår vid ingången 200� till 
� procent (11). Den vakanta ytan uppgår vid samma tidpunkt 
till ��.000 m2 (47.000). Avtal för uthyrning avseende ytterligare 
�.000 m2 har tecknats under 200� men med inflyttning under 
200� och ingår ej i ovanstående tabell.

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnaderna uppgick till 141 Mkr (1�7). Förvalt-
ningskostnader avseende under 200� sålda fastigheter uppgick 
200� till � Mkr (��). Förvaltningskostnaderna specificeras i ta-
bellen till höger.

Driftskostnader avser bl a värme, el, vatten och renhållning.
Fastighetsadministration avser kostnader för fastighetsskötsel, 

förvaltningspersonal, bevakning och löpande marknadsföring. 
Kostnad för mervärdesskatt avser ej avdragsgill del och är främst 
hänförlig till bostadsförvaltningen.

Fastighetsskatt utgår för bostäder och kommersiella ytor med 
0,�-1,0 procent av taxeringsvärdet. Enligt hyreskontrakten för 

kommersiella lokaler vidaredebiteras fastighetsskatten på hyres-
gästen, för bostäder får vidaredebitering ej ske. Beslut om nedsätt-
ning av fastighetsskatt för 2004 har under året erhållits till följd 
av vakanssituation och tekniska hinder för uthyrning.

Underhållskostnader inkluderar löpande underhåll och re-
parationer. Ombyggnadskostnader som avser omdisponering 
av kommersiella ytor i samband med nyuthyrningar har kost-
nadsförts på bolagsnivå i ramen för gällande redovisningsregler 
för juridiska personer. Redovisning enligt IFRS, International 
Financial Reporting Standards, har inneburit att 1� Mkr (�) av 
underhålls- och ombyggnadskostnaderna har omrubricerats som 
investeringar på koncernnivå.  

Förvaltningskostnader

	 	 	 	 	 	 Nivå	1)

Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	2)	 	2006

Driftskostnader	 46	 47	 58	 60	 53	 51

Fastighetsadministration	 27	 34	 34	 35	 34	 34

Mervärdesskatt	 4	 5	 5	 5	 3	 3

Tomträttsavgälder	 9	 9	 9	 9	 9	 9

Fastighetsskatt	 13	 20	 19	 17	 19	 19

Underhållskostnader	 13	 13	 15	 21	 19	 20

ombyggnadskostnader	 14	 15	 24	 16	 19	 3

Förvaltningskostnader 126 143 164 163 156 139

omrubricering	IFRS	 -	 -	 -	 -6	 -15	 -

Summa 126 143 164 157 141 139

1)	Nivå	första	kvartalet	2006.		
2)	Under	2005	har	fastighetsbeståndet	i	Södertälje	och	Västerås	avyttrats.

Avskrivningar på inventarier samt kostnader för central ad-
ministration ingår inte i förvaltningskostnaderna eller i drifts- 
överskottet. Totalt har förvaltningsresultatet belastats med 17 
Mkr (1�) avseende dessa poster. Avskrivningar på fastigheter ska i 
enlighet med IFRS ej ske fr o m 200�.

Driftsöverskott

Driftsöverskottet uppgick 200� till 284 Mkr (�0�). Driftsöver-
skottet avseende sålda fastigheter uppgick 200� till � Mkr (28).  
Driftsöverskottet första kvartalet 200� uppgår på årsbasis till  
�08 Mkr. 

utveckling driftsöverskott

	 	 	 	 	 	 Nivå	1)

Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	2)	 	2006

Stockholms	innerstad	 47	 60	 62	 67	 64	 64

Kista	 87	 98	 87	 81	 76	 70

Sickla		 68	 81	 100	 110	 121	 155

övriga	delmarknader	2)	 56	 47	 45	 47	 23	 19

Totalt 258 286 294 305 284 308

1)	Nivå	första	kvartalet	2006.	
2)	Under	2005	har	fastighetsbeståndet	i	Södertälje	och	Västerås	avyttrats.

ekonomisk redovisning

Resultatutveckling
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Fastigheternas avkastning redovisas i tabellen nedan. 

Fastigheternas avkastning

	 	 	 	 	 Nivå	1)

Mkr	 	 2003	 2004	 2005	 	2006

Driftsöverskott	2)	 	 293	 305	 270	 308

Marknadsvärde	fastigheter	5)	 	 4.370	 4.690	 4.980	 4.980

Pågående	arbeten	mm	2,	3)	 	 -45	 -145	 -535	 -5

Värde	byggrätter	4)	 	 -200	 -256	 -285	 -285

justerat	marknadsvärde	 	 4.125	 4.289	 4.160	 4.690

Avkastning, %  7,1 7,1 6,5 6,6

1)	Nivå	första	kvartalet	2006.
2)	justerat	för	förvärv,	försäljningar	och	nyproduktion	under	året.
3)	Nedlagda	kostnader	för	exploateringsfastigheter.
4)	Bedömt	värde	mark	och	byggrätter.
5)	Principer	för	bedömning	av	marknadsvärde	beskrivs	i	not	13	på	sidan	48.

Fastighetsförsäljningar och värdeförändringar

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde i koncernens 
balansräkning. Värdeförändringen mellan två värderingstillfällen 
redovisas fr o m 2004 i resultaträkningen och belastas med 28 
procent uppskjuten skatt. Resultat av fastighetsförsäljningar ut-
görs av skillnaden mellan försäljningspris och senaste värdering. 
Fastighetsförsäljningar under 2005 har i huvudsak skett genom 
skattefri försäljning av aktier, vilket medfört positiva skatte- 
effekter under 2005, då någon uppskjuten skatt inte har utlösts.  
Effekterna redovisas i nedanstående tabell.

omsättning

Belopp,	Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

Projektverksamhet	 360	 340	 151	 172	 276

Entreprenadverksamhet		 221	 216	 200	 249	 288

Bruttoomsättning	 581	 556	 351	 421	 564

Avgår koncerninternt:     

Projektverksamhet	 -275	 -307	 -125	 -153	 -256

Entreprenadverksamhet	 -34	 -48	 -33	 -17	 -38

Redovisad nettoomsättning 272 201 193 251 270

rörelseresultat

Belopp,	Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005

tl	Bygg	 16	 17	 11	 15	 22

Fastighetsutveckling	 -9	 -7	 -8	 -9	 -20

Rörelseresultat 7 10 3 6 2

känslighetsanalys 1)

	 Förändring,	%	 Resultateffekt,	Mkr	 2)

Hyresnivå	lokaler	 5	 20	 (2)

Hyresnivå	bostäder	 5	 2	 (2)

Uthyrningsgrad	 1	 5	 (5)

Driftskostnader	 5	 8	 (8)

Räntenivå	 1	 22	 (3)

1)	Känslighetsanalys	avseende	marknadsvärdering	av	förvaltningsfastigheter	presenteras
	 på	sidan	28.		
2)	Siffror	inom	parentes	avser	effekten	första	året	med	hänsyn	till		kontraktens	löptider		
	 och	räntebindningar	för	lån.

Projekt och entrePrenadverksamhet

Omsättning

Nettoomsättningen i projekt- och entreprenadverksamheten 
uppgick till 2�0 Mkr (251). Ökningen är främst hänförlig till 
ökad omsättning i dotterbolaget TL Bygg.

ekonomisk redovisning

resultateffekter

Mkr	 2004	 2005

Resultat	fastighetsförsäljning	 -	 13

Skatteeffekt	avseende	fastighetsförsäljning	 -	 61

Värdeförändringar	förvaltningsfastigheter	 102	 415

Uppskjuten	skatt	årets	värdeförändringar	 -29	 -116

Rörelseresultat

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

känslighetsanalys

LjungbergGruppens resultat påverkas i hög grad av det allmänna 
konjunkturläget, sysselsättningsgraden och ränteläget. Utveck-
lingen och tillväxten i Stockholmsregionen påverkar både hyres-
nivåer och uthyrningsgrad. LjungbergGruppen har förhållande-
vis långa löptider för befintliga hyresavtal och en stor spridning på 
uppsägningstidpunkter vilket leder till att endast en mindre del 
av hyresintäkterna omförhandlas varje år.

Förändringar i gällande marknadshyror påverkar därför bola-
gets resultat successivt över åren. 

Räntekostnaderna är den enskilt största kostnadsposten i re-
sultaträkningen. Resultateffekten av förändringar i marknadsrän-
torna utjämnas över åren då räntekonverteringstidpunkterna är 
jämnt fördelade över tiden med en relativt liten andel ränterörliga 
lån.

Vid utveckling av nya fastighetsprojekt är strävan att övervä-
gande del av hyresavtalen ska vara tecknade innan byggnationen 
påbörjas. Uppförande av större projekt sker etappvis för att yt-
terligare säkerställa resultatet.

I nedanstående tabell redovisas effekterna på helårsresultatet 
vid förändringar i några nyckelfaktorer.
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kaPitaLstRuktuR 

Samtliga börsnoterade bolag ska fr o m 200� tillämpa internatio-
nella redovisningsstandarder, IFRS. De nya reglerna medför bl a 
att förvaltningsfastigheter ska upptas till marknadsvärde i balans-
räkningen. Förändringar i marknadsvärdet kommer att redovisas 
i resultaträkningen. Av värdeförändringen ska 28 procent redo-
visas som uppskjuten skatt och resterande 72 procent redovisas 
som eget kapital.

Jämförelsetal för 2004 har räknats om enligt de nya princi-
perna. 

maRknadsväRdERinG

LjungbergGruppen har internt värderat samtliga förvaltningsfas-
tigheter. Samtliga värderingsparametrar har stämts av med extern 
expertis. Den interna värderingen baseras på 10-åriga kassaflö-
desberäkningar med individuella bedömningar av varje fastighets 
framtida intjäningsförmåga. Totalt har avkastningskraven sänkts 
med 0,4 procentenheter sedan föregående års värdering till följd 
av den prisuppgång som skett på fastighetsmarknaden. Antagna 
hyresnivåer vid kontraktsförfall motsvarar dagens marknadshy-
resläge. Använda schabloner för driftskostnader motsvarar i hu-
vudsak bolagets verkliga driftskostnader. Byggrätter och mark har 
värderats utifrån ett bedömt marknadsvärde per kvadratmeter.

värderingsparametrar

Värderingsparameter	 Kontor	 Handel	 Bostäder	

avkastningskrav,	%	 6,25-8,50	 6,25	 5,00

Långsiktig	vakans,	%	 5,00-15,00	 5,00	 1,00

Drift	och	underhåll,	kr/m2	 275-375	 525	 400

Inflationsantagande,	%	 2,00	 2,00	 2,00

Marknadsvärdet per 200�-12-�1 uppgår totalt till 4.�80 Mkr 
(4.��0). Under 200� har fastigheter motsvarande ett värde per 
2004-12-�1 på 487 Mkr avyttrats.

Under året har ��1 Mkr (212) investerats i fastigheter. 
Det bedömda värdet påverkas av de antaganden som görs vid 

varje värderingstillfälle. I nedanstående tabell redovisas effekterna 
på fastighetsvärdet vid förändringar i några av dessa parametrar.

LånEstRuktuR

Räntebärande skulder uppgick 200�-12-�1 till 2.1�2 Mkr (2.22�). 
Samtliga lån var i svenska kronor. Likvida medel uppgick till 10� 
Mkr (1�0). Spärrade bankmedel, 8 Mkr, ingår ej i likvida medel.
Räntebärande skulder minus likvida medel uppgick till 2.04� 
Mkr (2.0��). 

Lånestruktur 2005-12-31

Räntebindningstid	 Låne-	 andel	 Medel-
till	och	med	 belopp,	Mkr	 av	lån,	%	 ränta,	%

Rörligt	 205	 9	 3,2

2006	 281	 14	 6,2

2007	 314	 15	 5,7

2008	 334	 16	 5,9

2009	 262	 12	 5,9

2010	 454	 21	 4,0

2011	 187	 8	 3,8

2012	och	senare	 115	 5	 4,1

Totalt 2.152 100 5,0

utveckling finansnetto

	 	 	 	 	 	 Nivå	1)

Mkr	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005		 2006

Ränteintäkter	 11	 13	 13	 5	 8	 -

Räntebidrag	 1	 -	 -	 -	 -	 -

Räntekostnader	 -119	 -131	 -133	 -124	 -110	 -105

Ränta	förtidslösta	lån	 -	 -	 -	 -3	 -	 -

aktiverade	räntekostnader	2)	 7	 7	 1	 2	 8	 -

Finansnetto	 -100	 -111	 -119	 -120	 -94	 -105

Räntebärande	skulder	31/12	 2.122	 2.328	 2.304	 2.229	 2.152	 2.152

1)	Nivå	första	kvartalet	2006.	2)	avser	räntekostnader	som	aktiverats	på	pågående	
	 investeringsprojekt.

LjungbergGruppens medelränta på räntebärande skulder 
uppgick 200�-12-�1 till �,0 procent (�,2).

Medellöptiden var vid årets slut �,0 år (2,4). Ränterisken 
begränsas genom att maximalt 40 procent av nettoskulden får 
räntekonverteras inom ett år. Bolagets motiv för en längre rän-
tebindning är att begränsa ränterisken och säkerställa nuvarande 
låga räntenivåer för längre löptider.

Ränteutveckling 1997-2005känslighetsanalys

Värdeparameter	 	 antagande	 Värdepåverkan

Hyresnivå	 	 +/-	100	kr	/m2	 460	Mkr

Driftskostnad	 	 +/-	50	kr	/m2	 230	Mkr

avkastningskrav	 	 +/-	0,25	%	 190	Mkr

Långsiktig	vakansgrad	 	 +/-		2	%	 140	Mkr

Under 200� har marknadsräntorna fortsatt sjunka. Inflatio-
nen för 200� var 0,� procent (0,�).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick 200� till 14� Mkr (141), vilket motsvarar 10 kr/aktie (�). 
Kassaflödet är beräknat efter betald skatt med 1� Mkr (�0). Rän-
tetäckningsgraden för 200� var �,� (�,2).

ekonomisk redovisning
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skattEsituation

Koncernens fastigheter utgör omsättningstillgångar i skattehän-
seende. Skattemässigt görs avskrivningar med 2-4 procent per år. 
Uppskjuten skatt, 28 procent på mellanskillnaden mellan bok-
förda avskrivningar och skattemässiga avdrag för avskrivningar, 
redovisas som skuld i balansräkningen.

Fastigheterna utgör i redovisningssammanhang förvaltnings-
fastigheter och ska i enlighet med gällande redovisningsregler re-
dovisas till marknadsvärde i koncernens balansräkning. I respek-
tive bolag, dvs i de juridiska personerna, ska fastigheterna dock 
redovisas till anskaffningsvärde. Mellanskillnaden, övervärdet, 
belastas i koncernen med 28 procent uppskjuten skatt.

Skatt på årets resultat uppgår totalt till 10�,4 Mkr (77,�) 
varav 0,� Mkr (18,2) utgör aktuell skatt och 10�,� Mkr (��,1) 
uppskjuten skatt. Årets skattekostnad har reducerats med �1 Mkr 
hänförligt till försäljning av fastigheter som har skett genom skat-
tefri avyttring av aktier i dotterbolag. Avdrag för skattemässigt 
avdragsgilla investeringar avseende 200� uppgående till 10� Mkr 
har medfört en omfördelning från aktuell skatt till uppskjuten 
skatt med 2� Mkr. Ytterligare avdrag för investeringar avseende 
perioden 2001-2004 kommer under 200� att yrkas med 180 
Mkr med en motsvarande skatteeffekt på �0 Mkr som kommer 
att redovisas då avdragen skattemässigt har godkänts.

kuRsutvEckLinG

LjungbergGruppens B-aktie är sedan den 14 juli 1��4 noterad på 
Stockholmsbörsens O-lista. En handelspost är �0 aktier. Aktie-
kursen uppgick 200�-12-�1 till 1��,� kr (14�,�) och börsvärdet, 
inklusive återköpta aktier, uppgick till �.080 Mkr (2.247).

Bolagets börsvärde har under 200� förändrats med +�7 pro-
cent (+��). Börsens generalindex har under samma period för-
ändrats med +�� procent (+18) och Carnegie Real Estate Index 
med +�2 procent (+��).

Under 200� omsattes 1.040.000 aktier (�40.000) vilket mot-
svarar 7 procent (4) av medelantalet aktier i bolaget. Institutio-
nella investerares innehav uppgick 200�-12-�1 till 8 procent (8). 
Utländska ägares innehav uppgick till � procent (�). Bolagets 
ägarstruktur framgår av tabellen på sidan 2�.

LjungbergGruppen har fr o m 200� anlitat Remium som lik-
viditetsgarant i syfte att förbättra likviditeten i aktien. Remium 
har åtagit sig att ställa köp- och säljkurser 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 mot-
svara minst �0 procent av resultatet efter finansiella poster och 
aktuell skatt exklusive realisationsresultat och värdeförändringar.

För räkenskapsåret 200� föreslås en utdelning på �,�0 kr/ 
aktie (4,�0).

åtERköP av aktiER

Vid ordinarie bolagsstämma 200� erhöll styrelsen ett bemyndi-
gande att före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förvärva 
högst 10 procent av bolagets aktier. Styrelsen har under räken-
skapsåret utnyttjat bemyndigandet genom ett återköpserbjudan-
de  riktat till samtliga aktieägare. Erbjudandet innebar återköp av 
var tjugonde aktie för 200 kr per aktie. LjungbergGruppen har 
genom återköpserbjudandet förvärvat 7��.�77 aktier av serie B, 
vilket motsvarar � procent av det totala antalet aktier.

LjungbergGruppen-aktien

ekonomisk redovisning
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Styrelsen och verkställande direktören för LjungbergGruppen 
AB (publ), organisationsnummer ���17�-7047, avger härmed 
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 200�. 
Uppgifterna inom parentes avser föregående räkenskapsår. Detta 
år är det första året då årsredovisningen är upprättad enligt IFRS 
– International Financial Reporting Standards. Tillämpningen 
av den nya redovisningsstandarden har medfört ändrade redovis-
ningsprinciper vilka beskrivs utförligt i not 1 och not �2. Jäm-
förelsetalen för 2004 har omräknats enligt de nya principerna. 
Förvaltningsberättelsen är upprättad i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och ingår inte i de finansiella rapporter som ska läm-
nas enligt IFRS. 

vERksamHEt

LjungbergGruppen AB bedriver fastighetsförvaltning samt pro-
jekt- och entreprenadverksamhet. Verksamheten bedrivs i mo-
derbolaget samt i de helägda dotterbolagen TL Bygg AB, Järfälla 
Skrivarfabrik AB, Sickla Industrifastigheter KB, LjungbergGrup-
pen Fastighets AB Hammarby Allé samt LjungbergGruppen 
Svindersvik AB. Koncernens omsättning under räkenskapsåret 
var ��4 Mkr (712).

REsuLtat

Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på �0�,� 
Mkr (277,2). I resultatet ingår vinst vid fastighetsförsäljning med 
1�,� Mkr (0) samt orealiserade värdeförändringar med 41�,0 
Mkr (102,4). Årets resultat uppgår till 4�7,1 Mkr (1��,�), vilket 
motsvarar ��,�4 kr/aktie (12,�4).

 
FastiGHEtsFöRvaLtninG

Koncernens hyresintäkter uppgick under räkenskapsåret till 42� 
Mkr (4�1). Rörelseresultatet från den löpande fastighetsförvalt-
ningen, exklusive värdeförändringar och resultat av fastighetsför-
säljningar, var 2�7,1 Mkr (28�,1). Under 200� har fastighets-
bestånden i Södertälje och Västerås samt �.000 m2 byggrätter i 
Sickla avyttrats. De sålda fastigheterna värderades 2004-12-�1 till 
487 Mkr.

Lokalhyresmarknaden i Stockholm har under året varit fort-
satt svag. I Stockholmsregionen har vakanserna bromsats upp och 
hyresnivåerna har fortsatt sjunka något. Vakansgraden i Ljung-
bergGruppens fastigheter uppgick till � procent (11). Hyreskon-

trakten har en jämn spridning av löptiderna med en hög andel 
långa hyreskontrakt.

Under året har uppförandet av Sickla Galleria färdigställts och 
den nya handelsplatsen, Sickla Köpkvarter, invigdes den 22 sep-
tember. Sickla Köpkvarter har nu etablerat sig som en av regionens 
stora handelsplatser och beräknas få en omsättning 200� på 1,7 
Mdkr. Under året har också ett antal andra intressanta etableringar 
och uthyrningar i Sickla genomförts. Utbudet av inredning och de-
sign har stärkts ytterligare med flera nya butiker. DesignGymnasiet 
har under hösten startat i Sickla och Svensk Möbelcenter öppnar i 
början av 200� sin möbelutställning i den renoverade Expon. En 
hantverksgata har under året skapats där bl a en silversmed, glas-
blåsare och krukmakare inrymmer sina verksamheter. Den kultu-
rella mötesplatsen har även utökats genom Stockholms läns mu-
seum som flyttat till Sickla. Uthyrning har också skett till Astoria  
Cinemas som öppnar ett nytt biografkomplex med fem salonger  
i Dieselverkstaden under hösten 200�. Vakansgraden i Sickla 
uppgick till � procent (�).

I Kista har ett stort antal nyuthyrningar och omförhandlingar 
genomförts. Totalt har cirka �.000 m2 hyrts ut under året till bl a 
TietoEnator, Atea, NEC och Power med inflyttning under 200� 
och 200�. Vakansgraden uppgick vid årsskiftet till 10 procent (8) 
och sjunker till cirka � procent om hänsyn tas till ovanstående 
uthyrningar.

I Stockholms innerstad uppgick vakansgraden till 1� procent 
(12). Under året har en stor hyresgäst, IVL, lämnat sina lokaler 
då företaget av verksamhetstekniska skäl flyttat till KTH. 
Nyuthyrningar har skett till Statens konstråd, PPD Scandinavia, 
IP-Only Telecommunication och Entreprenör Center. Därutöver 
har ett antal hyresgäster utökat sina ytor i samband med omför-
handlingar.

 På övriga delmarknader, Järfälla och Hammarby Sjöstad, 
uppgick vakansgraden till 2� procent (2�).

invEstERinGaR 

Investeringar i fastigheter uppgick under räkenskapsåret till ��1 
Mkr (212). Investeringarna avser främst uppförandet av Sickla 
Galleria samt förvärv av tre nya fastigheter. Två fastigheter, Svin-
dersviksskolan och en mindre kulturbyggnad, ligger i direkt an-
slutning till Sickla. Den tredje fastigheten ligger i Hammarby 
Sjöstad. 
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PRojEkt- ocH EntREPREnadvERksamHEt

Omsättningen för projekt- och entreprenadverksamheten upp-
gick till 270 Mkr (2�1). Rörelseresultatet för räkenskapsåret var 
1,8 Mkr (�,�) och har belastats med projektkostnader för fastig-
hetsutveckling. Rörelseresultatet för entreprenadverksamheten, 
som bedrivs i dotterbolaget TL Bygg AB, var 22,1 Mkr (1�,1). 
TL Byggs omsättning var 28� Mkr (24�), varav �8 Mkr (17) 
utgjorde arbeten åt koncernbolag.

FinansiERinG ocH LikviditEt

Likvida medel uppgick 200�-12-�1 till 10� Mkr (1�0).  
Spärrade bankmedel, 8 Mkr, ingår ej i likvida medel. De ränte-
bärande skulderna uppgick till 2.1�2 Mkr (2.22�) och medel- 
räntan på bolagets lånefinansiering till �,0 procent (�,2). Medel-
löptiden för räntebindningen var �,0 år (2,4). Eget kapital 
uppgick 200�-12-�1 till 2.204 Mkr (1.�28), vilket motsvarar 
1�0 kr/aktie (12�). Soliditeten uppgick vid periodens slut till 
42,0 procent (��,1).

skattER

Skatt på årets resultat uppgår totalt till 10�,4 Mkr (77,�) varav 
0,� Mkr (18,2) utgör aktuell skatt och 10�,� Mkr (��,1) upp-
skjuten skatt. Årets skattekostnad har reducerats med �1 Mkr 
hänförligt till försäljning av fastigheter som har skett genom skat-
tefri avyttring av aktier i dotterbolag. 

Avdrag för skattemässigt avdragsgilla investeringar avseende 
200� uppgående till 10� Mkr har medfört en omfördelning från 
aktuell skatt till uppskjuten skatt med 2� Mkr. Ytterligare avdrag 
för investeringar avseende perioden 2001-2004 kommer under 
200� att yrkas med 180 Mkr med en motsvarande skatteeffekt 
på �0 Mkr som kommer att redovisas då avdragen skattemässigt 
har godkänts.

BEmyndiGandE åtERköP aktiER

Vid ordinarie bolagsstämma 200� erhöll styrelsen ett bemyndi-
gande att före utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förvärva 
högst 10 procent av bolagets aktier. Styrelsen har under året ut-
nyttjat bemyndigandet genom ett återköpserbjudande riktat till 
samtliga aktieägare. Erbjudandet innebar återköp av var tjugonde 
aktie för 200 kronor per aktie. LjungbergGruppen har genom 
återköpserbjudandet förvärvat 7��.�77 aktier av serie B. 

HändELsER EFtER BaLansdaGEn

Händelser efter balansdagen framgår av not �4.

FRamtida utvEckLinG

LjungbergGruppen har möjlighet att göra stora investeringar  
i form av ny- och tillbyggnader i befintligt bestånd. Fortsatta in-
vesteringar pågår redan i och med utbyggnaden av handel med 
cirka 18.�00 m2 butiksyta i Sickla. 

Resultatnivån, baserad på aktuella förhållanden under första 
kvartalet 200�, ligger på 18� Mkr före skatt. Någon hänsyn till 
förändringar under året har inte tagits. LjungbergGruppen har ett 
bra utgångsläge och finansiella resurser för expansion. Resultat-
prognos lämnas i halvårsrapporten.

FöRsLaG tiLL vinstdisPosition

Styrelsen föreslår en utdelning med �,�0 kr/ aktie (4,�0). För- 
slaget till utdelning är enligt styrelsens bedömning försvarligt med 
hänsyn till de krav som ställs på koncernens och bolagets behov 
av eget kapital och bedöms tillgodose bolagets framtida kapital- 
behov för utveckling av verksamheten. Förslag till vinstdisposi-
tion redovisas även i not ��.
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Belopp	i	kkr	 Not	 	 	 2005	 2004

Intäkter	 	 	 	 694.403	 712.186
Kostnader	för	förvaltning	och	produktion	 7,	8,	9	 	 	 -400.744	 -394.286
Bruttoresultat    293.659 317.900
	 	 	 	
central	administration	och	marknadsföring	 3,	7,	8,	9	 	 	 -24.730	 -22.919
Resultat	fastighetsförsäljning	 10	 	 	 13.355	 -
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 10,	13	 	 	 414.955	 102.381
Rörelseresultat 2,	4,	5,	6   697.239 397.362
	 	 	 	
Resultat	från	andelar	i	koncernföretag	 22,	31	 	 	 4.262	 -
Ränteintäkter	 	 	 	 3.439	 5.487
Räntekostnader		 	 	 	 -101.435	 -125.663
    -93.734 -120.176

Resultat efter finansiella poster 4   603.505 277.186
	 	 	 	
Skatt	på	årets	resultat	 10,	11	 	 	 -106.402	 -77.308

Årets resultat    497.103 199.878
	 	 	 	
Hänförligt till moderbolagets aktieägare    497.103 199.878
	 	 	 	
	 	 	 	
Årets	resultat	per	aktie,	kr	 	 	 	 33,34	 12,94
Årets	resultat	per	aktie	efter	utspädning,	kr	 	 	 	 33,34	 12,94
Medelantalet	utestående	aktier,	tusental	 	 	 	 14.909	 15.441
Medelantalet	utestående	aktier	efter	utspädning,	tusental	 	 	 	 14.909	 15.441
antal	emitterade	aktier	 	 	 	 15.441	 15.441
Utdelning	per	aktie,	kr	(2005	föreslagen)	 	 	 	 5,50	 4,50
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Belopp	i	kkr	 Not	 	 	 05-12-31	 04-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Förvaltningsfastigheter	 10,	13,	14,	17,	18	 	 	 4.975.532	 4.555.888
Pågående	nybyggnationer	 13,	15	 	 	 4.468	 134.112
Materiella	anläggningstillgångar	 20	 	 	 5.556	 4.739
Uppskjuten	skattefordran	 21	 	 	 5.562	 -
andra	långfristiga	fordringar	 23,	31	 	 	 18.010	 14.857
Summa anläggningstillgångar    5.009.128 4.709.596

Omsättningstillgångar   
Kundfordringar	 24	 	 	 50.758	 47.487
Skattefordringar	 	 	 	 26.632	 7.647
övriga	fordringar	 	 	 	 25.802	 3.870
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 25	 	 	 29.972	 26.306
	 	 	 	 133.164 85.310

Likvida medel    103.243 130.492
	 	
Summa omsättningstillgångar    236.407 215.802

Summa tillgångar    5.245.535 4.925.398

ekonomisk redovisning
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Belopp	i	kkr	 Not	 	 	 05-12-31	 04-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
aktiekapital	 	 	 	 154.412	 154.412
övrigt	tillskjutet	kapital	 	 	 	 12.198	 12.198
Reserver	 	 	 	 1.346	 -
Balanserade	vinstmedel	inklusive	årets	resultat	 	 	 	 2.035.955	 1.761.533
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare    2.203.911 1.928.143

Långfristiga skulder 28,	29,	31,	33  

Uppskjuten	skatteskuld	 27	 	 	 645.134	 533.543
Skulder	till	kreditinstitut	 	 	 	 1	663.141	 1.458.215
Hyresgaranti	 31	 	 	 6.592	 12.676
garantireserv	 1	 	 	 1.450	 1.250
    2.316.317 2.005.684
Kortfristiga skulder 28,	29,	31,	33  

Skulder	till	kreditinstitut	 	 	 	 489.199	 770.909
Hyresgaranti	 31	 	 	 6.084	 4.109
leverantörsskulder	 	 	 	 71.944	 87.131
Skatteskulder	 31	 	 	 11.298	 10.911
övriga	skulder	 	 	 	 15.598	 14.039
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 30	 	 	 131.184	 104.472
    725.307 991.571

Summa eget kapital och skulder    5.245.535 4.925.398
	 	 	
	 	 	

	 	 	

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut   
Fastighetsinteckningar	 	 	 	 2.290.879	 2.371.140	 		

Övriga ställda säkerheter   
Företagsinteckningar	 	 	 	 30.000	 30.000
Spärrade	bankmedel	för	hyresgaranti	 	 	 	 8.451	 8.118
Spärrade	bankmedel	för	tvångsinlösen	av	aktier		 	 	 	 -	 287
    2.329.330 2.409.545
Ansvarsförbindelser   
garantiförbindelser	 	 	 	 92	 96

ekonomisk redovisning

Balansräkningar	koncernen



��

	 	 	 	 	
	 Hänförligt	till	moderbolagets	aktieägare	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 övrigt	till-	 Säkrings-	 Balanserade	 Totalt	eget
	 	 aktiekapital	 skjutet	kapital	 reserver	 vinstmedel	 kapital

Ingående balans per 1 januari 2004  154.412 12.198 - 1.623.420 1.790.030
Periodens	intäkter	och	kostnader	redovisade	
direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 -	 -	 -
Årets	resultat	 	 -	 -	 -	 199.878	 199.878
Summa	intäkter	och	kostnader	för	perioden	 	 -	 -	 -	 199.878	 199.878
Utdelningar	 	 	 	 	 -61.765	 -61.765

Utgående balans per 31 december 2004  154.412 12.198 - 1.761.533 1.928.143
	 	 	 	 	 	 	

Ingående balans per 1 januari 2005  154.412 12.198 - 1.761.533 1.928.143
Ändrade	redovisningsprinciper	IaS	39	Finansiella	instrument	 	 -	 -	 -4.065	 -	 -4.065
Skatteeffekt	vid	byte	av	redovisningsprincip	 	 -	 -	 1.138	 -	 1.138

Justerad ingående balans per 1 januari 2005  154.412 12.198 -2.927 1.761.533 1.925.216

Marknadsvärdering	finansiella	instrument	 	 -	 -	 5.935	 -	 5.935
Skatt	hänförlig	till	poster	som
redovisats	direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 -1.662	 -	 -1.662
Periodens	intäkter	och	kostnader	redovisade	
direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 4.273	 -	 4.273
Årets	resultat	 	 -	 -	 -	 497.103	 497.103

Summa	intäkter	och	kostnader	för	perioden	 	 -	 -	 4.273	 497.103	 501.376

Återköp	av	aktier	 	 -	 -	 -	 -153.196	 -153.196
Utdelningar	 	 -	 -	 -	 -69.485	 -69.485

Utgående balans per 31 december 2005  154.412 12.198 1.346 2.035.955 2.203.911

antalet	aktier	uppgår	till	15.441.184	(15.441.184),	varav	1.900.000	(2.000.000)	av	serie	a	och	13.541.184	(13.441.184)	av	serie	B.	En	aktie	av	serie	a		
berättigar	till	tio	röster	och	en	aktie	av	serie	B	berättigar	till	en	röst.	Under	året	har	100.000	aktier	av	serie	a	omstämplats	till	aktier	av	serie	B.	Därefter	har		
Ljungberggruppen	förvärvat	765.977	aktier	av	serie	B	genom	ett	återköpserbjudande	riktat	till	samtliga	aktieägare.	Vid	räkenskapsårets	utgång	uppgår	antalet	
utestående	aktier	till	14.675.207.	 	 	 	 	 	

ekonomisk redovisning
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Belopp	i	kkr	 	 	 	 2005	 2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 	 603.505	 277.186
Återföring	avskrivningar	 	 	 	 2.353	 2.136
Återföring	resultat	fastighetsförsäljning	 	 	 	 -13.355	 -
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 	 	 	 -414.955	 -102.381
övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 	 	 -3.609	 882
Betald	hyresgaranti	 	 	 	 -3.010	 -2.979
Betald	skatt	 	 	 	 -18.793	 -29.658
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändringar av rörelsekapital     152.136 145.186 

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 -28.088	 -6.934
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 25.232	 8.876
Förändringar av rörelsekapital    -2.856 1.942 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    149.280 147.128 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Förändring	av	övriga	fordringar	 	 	 	 -194	 -22
Inköp	maskiner	och	inventarier	 	 	 	 -3.419	 -2.392
om-	och	nybyggnad	av	fastigheter	 	 	 	 -285.760	 -138.447
Förvärv	av	fastigheter	 	 	 	 -80.300	 -60.724
Försäljning	av	fastigheter	 	 	 	 492.609	 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten    122.936 -201.585 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Upptagna	lån	 	 	 	 220.000	 -
amortering	av	skuld	 	 	 	 -296.784	 -74.420
Utbetald	utdelning	 	 	 	 -69.485	 -61.765
Återköp	av	egna	aktier	 	 	 	 -153.196	 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -299.465 -136.185 

Årets kassaflöde     -27.249 -190.642
Likvida medel vid årets början    130.492 321.134
Likvida medel vid årets slut    103.243 130.492 

Upplysning om betalda räntor     
Erhållen	ränta	uppgick	till	 	 	 	 3.255	 5.477
Betald	ränta	uppgick	till	 	 	 	 -109.943	 -128.756	

Upplysning om likvida medel vid årets slut     
Bankmedel	exkl	spärrade	medel	 	 	 	 103.243	 130.492
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Belopp	i	kkr	 Not	   2005	 2004

Nettoomsättning	 	 	 	 540.214	 290.523
Kostnader	för	förvaltning	och	produktion	 7,	8,	9	 	 	 -427.456	 -137.920
Bruttoresultat    112.758 152.603
	 	 	 	
central	administration	och	marknadsföring	 3,	7,	8,	9	 	 	 -16.474	 -15.591
Resultat	fastighetsförsäljning	 10	 	 	 -91.726	 -
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 10,	13	 	 	 -	 -8.310
Rörelseresultat	 2,	4,	5,	6	 	 	 4.558 128.702
	 	 	 	
Resultat	från	andelar	i	koncernföretag	 22	 	 	 45.414	 65.642
Ränteintäkter	och	liknande	resultatposter		 	 	 	 28.109	 28.253
Räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 	 	 -103.992	 -126.978
    -30.469 -33.083

Resultat efter finansiella poster 4   -25.911 95.619

Bokslutsdispositioner	 26	 	 	 7.476	 -23.310
	 	 	 	
Skatt	på	årets	resultat	 12	 	 	 3.888	 -20.325

Årets resultat    -14.547 51.984
    

Årets	resultat	per	aktie,	kr			 	 	 	 -0,98	 3,37
Årets	resultat	per	aktie	efter	utspädning,	kr			 	 	 	 -0,98	 3,37
Medelantalet	utestående	aktier,	tusental			 	 	 	 14.909	 15.441
Medelantalet	utestående	aktier	efter	utspädning,	tusental	 	 	 	 14.909	 15.441
antal	emitterade	aktier	 	 	 	 15.441	 15.441
Utdelning	per	aktie,	kr	(2005	föreslagen)				 	 	 	 5,50	 4,50

ekonomisk redovisning
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Belopp	i	kkr	 Not	  	 05-12-31	 04-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader,	mark	och	markanläggningar	 10,	16,	17,	18	 	 	 1.633.800	 2.001.517
Pågående	ny-,	till-	och	ombyggnader	 19	 	 	 8.503	 4.620
Maskiner	och	inventarier	 20	 	 	 3.722	 3.518
    1.646.025 2.009.655
Finansiella anläggningstillgångar	 33	 	
andelar	i	koncernföretag	 22	 	 	 891.825	 846.411
Uppskjuten	skattefordran	 21	 	 	 5.562	 -
andra	långfristiga	fordringar	 23	 	 	 262	 325
    897.649 846.736

Summa anläggningstillgångar    2.543.674 2.856.391

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar	 33	 	
Kundfordringar	 24	 	 	 2.779	 1	897
Fordringar	hos	koncernföretag	 	 	 	 721.461	 551.536
Skattefordringar	 	 	 	 25.968	 7.408
övriga	fordringar	 	 	 	 7.538	 341
Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 25	 	 	 13.306	 8.397
    771.052 569.579

Kassa och bank	 	 	 	 85.760 108.464
	 	
Summa omsättningstillgångar    856.812 678.043

Summa tillgångar    3.400.486 3.534.434

ekonomisk redovisning
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Belopp	i	kkr	 Not	  	 05-12-31	 04-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital   
Bundet eget kapital   
aktiekapital	 	 	 	 154.412	 154.412
Reservfond	 	 	 	 265.406	 265.406
Fond	för	verkligt	värde	 	 	 	 1.346	 -
	 	 	 	 421.164	 419.818
Fritt eget kapital	 	 	
Balanserad	vinst	 	 	 	 179.323	 322.444
Årets	resultat	 	 	 	 -14.547	 51.984
	 	 	 	 164.776	 374.428
	 	 	
Summa eget kapital    585.940 794.246
Obeskattade reserver	 26	 	 	 168.924 176.399

Avsättningar	 	
Uppskjuten	skatteskuld	 27	 	 	 107.725	 94.804
    107.725 94.804
Skulder 28,	29,	33 
Skulder	till	kreditinstitut	 	 	 	 2.108.454	 2.183.880
Leverantörsskulder	 	 	 	 30.438	 41.450
Skulder	till	koncernföretag	 	 	 	 331.613	 176.790
övriga	skulder	 	 	 	 4.241	 6.172
Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 30	 	 	 63.151	 60.693
Summa skulder    2.537.897 2.468.985

Summa eget kapital och skulder    3.400.486 3.534.434
	 	 	
	 	 	

	 	 	

POSTER INOM LINJEN   
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut   
Fastighetsinteckningar	 	 	 	 1.449.879	 1.654.140
av	dotterbolag	till	förfogande	ställda	fastighetsinteckningar	 	 	 	 791.500	 667.500

Övriga ställda säkerheter   
Företagsinteckningar	 	 	 	 20.000	 20.000
Spärrade	bankmedel	för	tvångsinlösen	av	aktier		 	 	 	 -	 287
    2.261.379 2.341.927
Ansvarsförbindelser   

Borgensförbindelser	för	dotterbolag	 	 	 	 20.000	 20.000
ansvar	såsom	komplementär	i	kommanditbolag	 	 	 	 54.464	 44.176
    74.464 64.176
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	 	 	 	 Fond	för		 Balanserade	 Totalt	eget
	 	 aktiekapital	 Reservfond	 verkligt	värde	 vinstmedel	 kapital

Ingående balans per 1 januari 2004  154.412 265.406 - 364.985 784.803
	 	 	 	 	 	
Koncernbidrag	 	 -	 -	 -	 26.700	 26.700
Skatt	hänförlig	till	poster	som	redovisas	direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 -	 -7.476	 -7.476
Periodens	intäkter	och	kostnader	redovisade	direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 -	 19.224	 19.224
Årets	resultat	 	 -	 -	 -	 51.984	 51.984
Summa	intäkter	och	kostnader	för	perioden	 	 -	 -	 -	 71.208	 71.208
Utdelningar	 	 	 	 	 -61.765	 -61.765
Utgående balans per 31 december 2004  154.412 265.406 - 374.428 794.246
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Ingående balans per 1 januari 2005  154.412 265.406 - 374.428 794.246
Ändrade	redovisningsprinciper	IaS	39	Finansiella	instrument	 	 -	 -	 -4.065	 	 -4.065
Skatteeffekt	vid	byte	av	redovisningsprincip	 	 -	 -	 1.138	 	 1.138

Justerad ingående balans per 1 januari 2005  154.412 265.406 -2.927 374.428 791.319
Koncernbidrag	 	 -	 -	 -	 38.300	 38.300
Marknadsvärdering	finansiella	instrument	 	 -	 -	 5.935	 	 5.935
Skatt	hänförlig	till	poster	som
redovisats	direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 -1.662	 -10.724	 -12.386
Periodens	intäkter	och	kostnader	redovisade	
direkt	mot	eget	kapital	 	 -	 -	 4.273	 27.576	 31.849
Årets	resultat	 	 -	 -	 -	 -14.547	 -14.547
Summa	intäkter	och	kostnader	för	perioden	 	 -	 -	 4.273	 13.029	 17.302
Återköp	av	aktier	 	 -	 -	 -	 -153.196	 -153.196
Utdelningar	 	 -	 -	 -	 -69.485	 -69.485
Utgående balans per 31 december 2005  154.412 265.406 1.346 164.776 585.940
	 	 	 	 	 	
antalet	aktier	uppgår	till	15.441.184	(15.441.184),	varav	1.900.000	(2.000.000)	av	serie	a	och	13.541.184	(13.441.184)	av	serie	B.	En	aktie	av	serie	a	
berättigar	till	tio	röster	och	en	aktie	av	serie	B	berättigar	till	en	röst.	Under	året	har	100.000	aktier	av	serie	a	omstämplats	till	aktier	av	serie	B.	Därefter	har	
Ljungberggruppen	förvärvat	765.977	aktier	av	serie	B	genom	ett	återköpserbjudande	riktat	till	samtliga	aktieägare.	Vid	räkenskapsårets	utgång	uppgår	antalet	
utestående	aktier	till	14.675.207.	 	 	 	 	 	
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Belopp	i	kkr	 	  	 2005	 2004

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat	efter	finansiella	poster	 	 	 	 -25.911	 95.619	
Återföring	avskrivningar	 	 	 	 19.324	 22.493
Återföring	resultat	fastighetsförsäljning	 	 	 	 91.726	 -
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 	 	 	 -	 8.310
övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 	 	 -45.171	 -65.575
Betald	skatt	 	 	 	 -18.584	 -29.211
Kassaflöde från den löpande verksamheten      
före förändringar av rörelsekapital     21.384 31.636 

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 -11.093	 -2.069
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 2.120	 -3.780
Förändringar av rörelsekapital    -8.973 -5.849 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    12.411 25.787 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Förändring	av	övriga	fordringar	 	 	 	 62	 69
Inköp	av	maskiner	och	inventarier	 	 	 	 -2.231	 -1.574
om-	och	nybyggnad	av	fastigheter	 	 	 	 -13.900	 -5.704
Förvärv	av	fastigheter	 	 	 	 -1.800	 -	
Försäljning	av	fastigheter	 	 	 	 269.585	 -
Förvärv	av	företag	 	 	 	 -	 -100
Kassaflöde från investeringsverksamheten    251.716 -7.309 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Upptagna	lån	 	 	 	 220.000	 -
amortering	av	skuld	 	 	 	 -295.426	 -73.062
Utbetald	utdelning	 	 	 	 -69.485	 -61.765	
Återköp	av	egna	aktier	 	 	 	 -153.195	 -
Koncernbidrag	 	 	 	 38.300	 26.700
Finansiering	dotterbolag	 	 	 	 -27.025	 -97.606
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -286.831 -205.733 

Årets kassaflöde     -22.704 -187.255
Likvida medel vid årets början    108.464 295.719
Likvida medel vid årets slut    85.760 108.464 

Upplysning om betalda räntor     
Erhållen	ränta	uppgick	till	 	 	 	 2.935	 5.137
Betald	ränta	uppgick	till	 	 	 	 -98.826	 -126.084	

Upplysning om likvida medel vid årets slut     
Bankmedel	 	 	 	 85.760	 108.464

ekonomisk redovisning

Kassaflödesanalys	moderbolaget



42

aLLmän inFoRmation  

Ljungberggruppen	aB	(publ),	org.nr:	556175-7047,	är	ett	aktiebolag	

registrerat	i	Sverige	med	säte	i	Stockholm.	Ljungberggruppens	aktie	är	sedan	

1994	noterad	på	Stockholmsbörsens	o-lista.	Ljungberggruppen	ska	långsik-

tigt	och	med	god	lönsamhet	förvärva,	äga,	utveckla	och	förvalta	fastigheter	

på	expansiva	delmarknader	i	Stockholmsregionen.	Koncernredovisningen	

avseende	räkenskapsåret	2005	har	den	23	februari	2006	godkänts	av	

styrelsen	för	offentliggörande.			

REGELvERk  

Koncernredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	de	av	EU	godkända	

International	Financial	Reporting	Standards	(IFRS)	samt	tolkningar	av	Inter-

national	Financial	Reporting	Interpretations	committee	(IFRIc)	per	den		

31	december	2005.	övergångsdatum	för	redovisning	enligt	IFRS	är	den		

1	januari	2005,	vilket	innebär	att	jämförelsesiffrorna	för	2004	är	omräknade	

enligt	de	nya	principerna.	Vidare	tillämpar	koncernen	även	Redovisnings-

rådets	rekommendation	RR	30,	Kompletterande	redovisningsregler	för	

koncerner,	som	specificerar	de	tilläggsupplysningar	som	krävs	enligt	bestäm-

melserna	i	Årsredovisningslagen.			

Enligt	övergångsreglerna	i	IFRS	1,	Första	gången	IFRS	tillämpas,	ska	IaS	

32	och	IaS	39,	Finansiella	instrument,	tillämpas	från	1	januari	2005.	Jämfö-

relsesiffrorna	har	inte	omräknats	utan	redovisas	enligt	tidigare	redovisnings-

principer	vilket	bl	a	innebär	att	finansiella	skulder	för	jämförelseperioden	har	

värderats	och	redovisats	till	nominellt	värde.	Effekterna	vid	övergången	till	

IFRS	presenteras	i	not	32.			

Moderbolaget	tillämpar	samma	redovisningsprinciper	med	de	undan-

tag	och	tillägg	som	regleras	i	Redovisningsrådets	rekommendation	RR	32,	

Redovisning	för	juridiska	personer.	Årsredovisningen	för	moderbolaget	har	

upprättats	enligt	Årsredovisningslagen,	Redovisningsrådets	Rekommendation	

32,	Redovisning	för	juridiska	personer,	samt	uttalanden	från	Redovisnings-

rådets	akutgrupp.	RR	32	innebär	att	moderbolaget	i	årsredovisningen	för	

den	juridiska	personen	ska	tillämpa	samtliga	av	EU	godkända	IFRS	och	

uttalanden	så	långt	detta	är	möjligt	inom	ramen	för	Årsredovisningslagen	

och	Tryggandelagen	samt	med	hänsyn	till	sambandet	mellan	redovisning	

och	beskattning.	Rekommendationen	anger	vilka	undantag	och	tillägg	som	

ska	göras	från	IFRS.	Nedan	beskrivs	koncernens	och	moderbolagets	och	de	

övriga	juridiska	personernas	redovisningsprinciper.	Där	principerna	avviker	

från	varandra	har	detta	särskilt	angivits.			

				

koncERnREdovisninG   

Koncernredovisningen	har	upprättats	i	enlighet	med	IaS	27.		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	kapital-

andelsmetoden.	Vid	kapitalandelsmetoden	konsolideras	förvärvet	till	sitt	

anskaffningsvärde,	justerat	för	resultatposter	föranledda	av	förvärvsanalysen,	

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

ningar.	obeskattade	reserver	har	uppdelats	på	uppskjuten	skatteskuld	och	

eget	kapital.	Koncernen	utgörs	enbart	av	helägda	dotterbolag.	De	bolag	som	

konsoliderats	redovisas	i	not	22.		Några	andra	bolag	där	Ljungberggruppen	

har	ett	bestämmande	inflytande	förekommer	inte.			

intäktsREdovisninG  

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

prenadverksamhet.	Hyresintäkter	periodiseras	linjärt	i	enlighet	med	IaS	17,	

Leasing,	såvida	inte	villkoren	i	hyreskontrakten	är	sådana	att	periodisering	

på	annat	sätt	bättre	speglar	hur	de	ekonomiska	fördelarna	som	hänförs	till	

uthyrning	av	förvaltningsfastigheten	förändras	över	tiden.	Förskottshyror	redo-

visas	som	förutbetalda	intäkter.	I	bruttohyran	ingår	poster	avseende	vidare-

debiterade	kostnader	för	fastighetsskatt,	el	och	värme.	Väsentliga	hyresrabat-

ter	har	periodiserats	över	kontraktens	löptid.	omsättningsbaserad	hyra	utgör	

en	liten	andel	av	hyresintäkterna	och	har	i	förekommande	fall	redovisats	

det	år	intäkten	kunnat	fastställas.	För	projekt-	och	entreprenadverksamhet	

tillämpas	successiv	vinstavräkning	vilket	innebär	att	intäkten	redovisas	i	

förhållande	till	projektets	färdigställandegrad	på	balansdagen.	Färdigställan-

degraden	har	bestämts	som	förhållandet	mellan	nedlagda	uppdragsutgifter	

för	utfört	arbete	på	balansdagen	och	beräknade	totala	uppdragsutgifter.			

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	avseende	

leasingavtal	periodiseras	linjärt	över	kontraktsperioden.	Några	förhöjda	

leasingavgifter	har	ej	förkommit.				

FöRvaLtninGsFastiGHEtER  

Ljungberggruppens	samtliga	färdigställda	fastigheter,	med	undantag	för	en	

materialgård	vars	redovisade	värde	uppgår	till	0	kr,	utgör	förvaltningsfastig-

heter.	I	koncernen	redovisas	förvaltningsfastigheter	i	enlighet	med	IaS	40,	

Förvaltningsfastigheter,	och	har	värderats	till	marknadsvärde.	Mellanskillna-

den	mellan	de	senaste	marknadsvärderingarna	redovisas	i	resultaträkningen	

som	värdeförändring.	Uppgifter	avseende	värdering	av	fastighetsbeståndet	

framgår	av	not	13.	I	moderbolaget	sker	redovisning	i	enlighet	med	RR	24,	

Förvaltningsfastigheter.	Fastigheterna	värderas	till	anskaffningsvärde	med	

avdrag	för	ackumulerade	avskrivningar	och	nedskrivningar	och	rubriceras	i	

moderbolagets	balansräkning	som	Byggnader,	markanläggningar	och	mark.	

Utgifter	för	ombyggnation	som	medfört	att	standard	och	funktionalitet	höjts	

i	förhållande	till	den	nivå	som	gällde	då	fastigheten	ursprungligen	anskaf-

fades	eller	senast	blev	föremål	för	standardhöjande	åtgärder,	har	lagts	till	

anskaffningsvärdet.	Den	del	av	ombyggnadskostnaden	som	kan	anses	utgöra	

not 1 REdovisninGsPRinciPER
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underhåll	kostnadsförs.	I	koncernen	har,	i	enlighet	med	IFRS,	utgifter	avse-

ende	ombyggnader	och	underhåll	som	medfört	ekonomisk	nytta	lagts		

till	anskaffningsvärdet.				

Därmed	uppstår	i	vissa	fall	en	avvikelse	i	aktiveringsprinciper	mellan	

koncernen	och	moderbolaget.		De	olika	principerna	har	medfört	att	yt-

terligare	15,4	Mkr	har	aktiverats	i	koncernen	för	2005.	Motsvarande	belopp	

2004	uppgick	till	6,0	Mkr.	Justeringarna	har	genomförts	under	kvartal	4	

respektive	år.		

avskRivninGaR På FöRvaLtninGsFastiGHEtER  

I	moderbolagets	resultaträkning	belastas	rörelseresultatet	med	avskrivningar	

enligt	plan.	Bokförda	avskrivningar	enligt	plan	har	skett	med	1	procent	av	

anskaffningsvärdet	för	byggnader,	markanläggningar	och	byggnadsinventarier.	

Byggnaderna	skrivs	skattemässigt	av	med	2-4	procent	på	anskaffningsvär-

det	och	markanläggningar	med	5	procent.	Skattemässigt	skrivs	samtliga	

byggnadsinventarier	av	med	20	procent	av	anskaffningsvärdet.	Uppskjuten	

skatt	på	mellanskillnaden	mellan	bokförda	och	skattemässiga	avskrivningar	

redovisas	som	uppskjuten	skatt	i	resultaträkningen	och	som	uppskjuten		

skatteskuld	i	balansräkningen.			

Förvaltningsfastigheter	värderas	och	redovisas	i	koncernen	till	marknads-

värde	vilket	medför	att	avskrivningar	ej	förekommer	i	koncernens	resultaträk-

ning	från	och	med	2004.				

matERiELLa anLäGGninGstiLLGånGaR / maskinER 

ocH invEntaRiER  

Materiella	anläggningstillgångar	har	redovisats	i	enlighet	med	IaS	16,	Materi-

ella	anläggningstillgångar,	samt	IaS	36,	Nedskrivningar.	Materiella	anlägg-

ningstillgångar	har	upptagits	till	anskaffningsvärde	med	avdrag	för	ackumu-

lerade	avskrivningar.	Uppförande	av	nya	fastigheter	redovisas	i	enlighet	med	

IaS	16.		Nedlagd	tid	för	egen	projektledning	vid	större	om-	och	nybygg-

nadsprojekt	har	aktiverats	liksom	lånekostnader	till	den	del	de	uppkommit	

under	byggnadstiden.	Vid	beräkning	av	aktiveringsbar	ränta	har	en	räntesats	

motsvarande	bolagets	genomsnittliga	ränta	på	samtliga	lån	använts.	aktive-

rade	räntor	har	under	tidigare	år	i	vissa	fall	lagts	till	anskaffningsvärdet	men	

behandlats	som	kostnader	vid	inkomsttaxeringen	för	moderbolaget.				

avskRivninGaR På matERiELLa anLäGGninGstiLLGånGaR  

I	resultaträkningen	belastas	rörelseresultatet	med	avskrivningar	enligt	plan.	

Planenliga	avskrivningar	för	datautrustning	har	skett	med	33	procent	på	

anskaffningsvärdet.	För	övriga	maskiner	och	inventarier	har	avskrivning	

skett	med	20	procent	på	anskaffningsvärdet.	Skattemässigt	skrivs	samtliga	

inventarier	av	med	20	procent	av	anskaffningsvärdet.	Skillnaden	mellan	

avskrivningar	enligt	plan	och	gjorda	skattemässiga	avskrivningar	avseende	

inventarier	redovisas	i	moderbolaget	som	ackumulerade	överavskrivningar	

under	obeskattade	reserver.	I	koncernens	resultaträkning	redovisas	72	

procent	av	obeskattade	reserver	som	eget	kapital	och	28	procent	som	

uppskjuten	skatteskuld.			

nEdskRivninGaR ocH åtERFöRinGaR av nEdskRivninGaR  

av	IaS	36,	Nedskrivningar,	framgår	att	en	tillgångs	värde	ska	skrivas	ned	om	

dess	redovisade	värde	överstiger	det	verkliga	värdet.	om	det	finns	indikatio-

ner	på	att	en	tidigare	nedskrivning,	helt	eller	delvis,	inte	längre	är	motiverad	

ska	tillgångens	redovisade	värde	ökas.	I	samband	med	varje	bokslut	görs	en	

utvärdering	om	nedskrivningsbehov	föreligger.			

omsättninGstiLLGånGaR  

Fordringar	har	efter	individuell	bedömning	tagits	upp	till	de	belopp	till	vilka	

de	beräknas	inflyta.	Redovisade	värden	motsvarar	verkligt	värde.		

FinansiELLa anLäGGninGstiLLGånGaR  

Finansiella	anläggningstillgångar	i	Ljungberggruppen	utgörs	utöver	aktier	och	

andelar	i	dotterbolag	endast	av	långfristiga	fordringar	och	uppskjuten	skat-

tefordran.	Långfristiga	fordringar	har	efter	individuell	bedömning	värderats	

till	det	belopp	med	vilket	de	beräknas	inflyta.	Uppskjuten	skattefordran	har	

upptagits	till	nominellt	belopp.			

FoRdRinGaR ocH skuLdER i utLändsk vaLuta 

samt kuRssäkRinG  

Fordringar	och	skulder	i	utländsk	valuta	värderas	till	balansdagskurs.		

Ljungberggruppens	fordringar	och	skulder	i	utländsk	valuta	är	hänförliga		

till	förvärvet	av	Fastighets	aB	celtica	och	avser	bankmedel	i	Tyskland	samt	

fordringar	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.			

Likvida mEdEL / kassa ocH Bank  

Likvida	medel	utgörs	av	placeringar	med	en	löptid	på	tre	månader	eller		

mindre,	som	lätt	och	med	obetydlig	risk	för	värdefluktuationer	kan	konver-	

teras	till	kontanta	medel.	Spärrade	bankmedel	redovisas	i	koncernen		

som	anläggningstillgångar.	Enligt	Ljungberggruppens	finansiella	policy		

får	placeringar	endast	ske	i	kontanta	medel,	statsskuldsväxlar	eller	ränte-

fonder	och	ska	kunna	omsättas	till	likvida	medel	inom	3	dagar.			

skattER  

Ljungberggruppen	följer	IaS	12,	Inkomstskatter.	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	temporära	skillnader	som	medför	eller	reducerar	

skatt	i	framtiden.	I	not	24	lämnas	upplysningar	om	uppskjutna	skatteskulder.	

Det	belopp	som	avsatts	till	obeskattade	reserver	i	moderbolaget	utgör		

skattepliktiga	temporära	skillnader.	På	grund	av	sambandet	mellan	redo-

visning	och	beskattning	särredovisas	inte	den	uppskjutna	skatteskuld	som	

är	hänförlig	till	de	obeskattade	reserverna	i	moderbolaget.	Däremot	görs	i	

koncernen	en	uppdelning	av	obeskattade	reserver	där	72	procent	redovisas	

som	eget	kapital	och	28	procent	redovisas	som	uppskjuten	skatteskuld.				

	I	not	11	och	12	lämnas	upplysningar	om	Ljungberggruppens	skatte-

kostnad.	Fastighetsskatt	och	löneskatt	redovisas	som	rörelsekostnad.			

dERivatinstRumEnt  

Derivatavtal	eller	s	k	ränteswapavtal	som	ingåtts	i	syfte	att	uppnå	önskad	

räntebindningstid	i	de	räntebärande	skulderna	säkringsredovisas,	dvs	

resultateffekten	som	är	hänförlig	till	derivatet	resultatredovisas	vid	samma	

tidpunkt	som	det	underliggande	lånet.	På	balansdagen	marknadsvärderas	
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samtliga	derivat.	Skillnaden	mellan	marknadsvärde	och	nominellt	belopp	

redovisas	med	72	procent	som	eget	kapital	och	med	28	procent	som	upp-

skjuten	skatteskuld.			

skuLdER  

Skulder	har	upptagits	till	upplupet	anskaffningsvärde	vilket	beträffande	

kortfristiga	skulder	motsvarar	verkligt	värde.				

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	med	

0,5	procent	av	entreprenadsumman	under	garantiperioden.	avsättningen	

överstiger	de	under	året	nedlagda	kostnaderna	för	garantiarbeten.	avsätt-

ningar	redovisas	i	koncernens	balansräkning	som	långfristiga	eller	kortfristiga	

skulder	beroende	på	den	bedömda	utbetalningstidpunkten.	I	moderbolagets	

balansräkning	redovisas	avsättningar	under	egen	rubrik.			

REdovisninG av koncERnBidRaG  

Ljungberggruppen	redovisar	koncernbidrag	i	enlighet	med	uttalande	från	

Redovisningsrådets	akutgrupp	URa	7.	Koncernbidrag	som	lämnas	och	tas	

emot	i	syfte	att	minimera	koncernens	skattebetalningar	redovisas	som	en	

minskning	respektive	ökning	av	fritt	eget	kapital.	Även	skatteeffekten	på	

dessa	redovisas	direkt	mot	eget	kapital	och	påverkar	således	inte	resultatet.			

väsEntLiGa BEdömninGaR ocH antaGandEn  

Ljungberggruppen	har	internt	värderat	samtliga	förvaltningsfastigheter.	gjorda	

antaganden	och	bedömningar	framgår	av	not	13.	Vidare	har	en	slutuppgö-

relse	kring	miljörisker	hänförliga	till	förvärvet	av	fastigheten	Sicklaön	83:22	

genomförts.	Uppgörelsen	innebär	att	en	ersättning	har	erhållits	för	återståen-

de	miljösaneringsåtgärder.	Beloppet	har	reserverats	i	koncernens	balansräk-

ning	för	utgifter	i	samband	med	framtida	exploatering	av	byggrätter.	Några	

ytterligare	miljökostnader	bedöms	inte	tillkomma.	Under	året	har	fastigheten	

Proppen	4	i	Hammarby	Sjöstad	förvärvats	genom	övertagande	av	aktier	i	

bolag.	Någon	personal	eller	övrig	verksamhet	ingår	inte	i	förvärvet	som	har	

klassats	som	ett	tillgångsförvärv	och	redovisats	enligt	IaS	12,	Inkomstskatter.	

not 1 REdovisninGsPRinciPER (FoRts.)

not 2 PRimäRa sEGmEnt      

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

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2005	 2004	 2005	 2004
Fastighetsförvaltning
Hyresintäkter	 424.683	 461.334	 223.462	 284.968

Driftskostnader	 -54.293	 -59.662	 -23.815	 -34.169
Förvaltningskostnader	 -33.626	 -34.749	 -12.932	 -18.142
Tomträttsavgälder	 -9.438	 -9.488	 -9.438	 -9.488
Ej	avdragsgill	mervärdesskatt	 -3.071	 -5.341	 -2.958	 -5.341
Fastighetsskatt	 -18.365	 -16.779	 -10.554	 -11.080
Underhållskostnader	 -17.530	 -20.080	 -11.846	 -14.165
ombyggnadskostnader	 -4.265	 -10.546	 -11.841	 -12.242
	 -140.588	 -156.645	 -83.384	 -104.627

Driftsöverskott fastighetsförvaltningen 284.095 304.689 140.078 180.341
avskrivningar	förvaltningsfastigheter	 -	 -	 -17.540	 -20.795
avskrivningar	maskiner	och	inventarier	 -1.994	 -1.812	 -1.784	 -1.698
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 282.101 302.877 120.754 157.848

central	administration	och	marknadsföring	 -15.009	 -13.793	 -14.849	 -13.716
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 414.954	 102.381	 -	 -8.310
Resultat	fastighetsförsäljning	 13.355	 -	 -91.726	 -
Resultat	från	andelar	i	koncernföretag	 -	 -	 45.414	 65.642
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 695.401 391.465 59.593 201.464

Projekt- och entreprenadverksamhet
Nettoomsättning	 269.720	 250.852	 316.752	 5.555
Produktionskostnader	 -257.802	 -235.505	 -324.748	 -10.800
Överskott projekt- och entreprenadverksamheten 11.918 15.347 -7.996 -5.245

avskrivningar	maskiner	och	inventarier	 -359	 -324	 -	 -
Bruttoresultat projekt- och entreprenadverksamheten 11.559 15.023 -7.996 -5.245

central	administration	och	marknadsföring	 -9.721	 -9.126	 -1.625	 -1.875
Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 1.838 5.897 -9.621 -7.120
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not 2 PRimäRa sEGmEnt (FoRts.)      

	 Koncernen	 Moderbolaget
	 2005	 2004	 2005	 2004

Resultat	från	andelar	i	koncernföretag	 4.262	 -	 	
Finansiella	intäkter	 3.439	 5.487	 28.109	 28.253
Finansiella	kostnader	 -101.435	 -125.663	 -103.992	 -126.978
Resultat efter finansiella poster 603.505 277.186 -25.911 95.619

Bokslutsdispositioner	 	 	 7.476	 -23.310
Skatt	 -106.402	 -77.308	 3.888	 -20.325
Årets resultat 497.103 199.878 -14.547 51.984

Investeringar per rörelsegren
Fastighetsförvaltning	 355.150	 213.809	 14.674	 127.235
Projekt-	och	entreprenadverksamhet	 421	 306 - -
 355.571 214.115 14.674 127.235

	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Tillgångar per rörelsegren
Fastighetsförvaltning	 5.045.080	 4.654.886	 3.113.478	 3.189.079
Projekt-	och	entreprenadverksamhet	 66.455	 66.290	 -	 -
andelar	i	koncernföretag	 	 	 169.718	 169.718
Ej	fördelade	gemensamma	tillgångar	 134.000	 204.222	 117.290	 175.637
	 5.245.535 4.925.398 3.400.486 3.534.434
Skulder per rörelsegren
Fastighetsförvaltning	 2.314.749	 2.382.845	 2.537.897	 2.468.985
Projekt-	och	entreprenadverksamhet	 57.400	 52.498	 -	 -
Ej	fördelade	gemensamma	skulder	 669.475	 561.912	 -	 -
	 3.041.624 2.997.255 2.537.897 2.468.985

Den	koncerninterna	försäljningen	avseende	projekt-	och	entreprenadverksamheten	i	koncernen	uppgår	till	344.585	kkr	(18.043)	och	har	eliminerats	i	kon-
cernens	omsättning.	I	moderbolaget	har	306.327	kkr	(1.352)	omsatts	avseende	intern	projektverksamhet.	Indelning	i	sekundära	segment,	dvs	geografiska	
områden,	har	ej	skett	då	bedömningen	är	att	några	väsentliga	avvikelser	gällande	risker	och	möjligheter	inte	föreligger.	all	verksamhet	bedrivs	inom	Stockholms-
regionen.		

På	balansdagen	uppgår	summan	av	uppdragsutgifter	på	pågående	uppdrag	enligt	entreprenadavtal	till	122.422	kkr	och	redovisad	vinst	till	7.966	kkr.		
av	beställaren	innehållna	belopp	på	pågående	uppdrag	uppgår	till	5.408	kkr.

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.

not 4 uPPLysninGaR om näRståEndE

av	dotterbolaget	TL	Bygg	aB:s	nettoomsättning	utgjorde	38.258	kkr	(16.691)	arbeten	åt	koncernföretag,	vilket	motsvarar	13	procent	(7)	av	nettoomsättningen	
för	TL	Bygg	aB.	av	moderbolagets	omsättning	utgjorde	306.327	kkr	(1.352)	försäljning	till	dotterbolag,	vilket	motsvarar	57	procent	(0)	av	moderbolagets		
nettoomsättning.	Moderbolagets	interna	fakturering	består	främst	av	totalentreprenaden	Sickla	galleria	med	tillhörande	parkeringshus.	av	moderbolagets		
ränteintäkter	avser	25.174	kkr	(23.116)	dotterbolag.	av	moderbolagets	räntekostnader	avser	5.590	kkr	(3.865)	dotterbolag.	Interna	transaktioner	sker	till		
självkostnadspris	utan	vinstpåslag.	Från	närstående	bolag,	helägda	av	familjerna	Ljungberg	och	Holmström,	har	arvode	erhållits	för	fastighetsförvaltning		
uppgående	till	793	kkr	(475).	arvodet	har	fastställts	utifrån	marknadsmässiga	principer.

	 	 Koncernen	 	 Moderbolaget

Fordringar	på	närstående	per	2005-12-31,	kkr	 	 -	 	 721.461
Skulder	till	närstående	(koncernföretag)	per	2005-12-31,	kkr	 	 -	 	 331.613

not 5 tomtRättsavtaL ocH övRiGa LEasinGavtaL

Tomträttsavgälder	uppgick	totalt	till	9.438	kkr	(9.488).	av	tomträttsavgälderna	ska	59	kkr	omförhandlas	2009-12-31	och	9.342	kkr	2010-12-31.	Tecknade	
leasingavtal	avser	fordon	i	dotterbolag	och	har	en	förfallotidpunkt	inom	1,5	år.	Årets	leasingkostnader	uppgick	till	386	kkr	och	återstående	kostnader	uppgår		
till	177	kkr.
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not 6 HyREskontRakt

Den	redovisade	årshyran	för	tecknade	hyreskontrakt,	efter	försäljning	av	fastighetsbestånden	i	Södertälje	och	Västerås,	uppgår	första	kvartalet	2006	till	447	Mkr	
i	koncernen,	varav	213	Mkr	i	moderbolaget.	av	dessa	utgör	9	Mkr	utdebiterade	elkostnader	i	koncernen	som	ej	ingår	i	nedanstående	uppställning.	Motsvarande	
utdebiteras	4	Mkr	avseende	elkostnader	i	moderbolaget.	Under	året	har	17	Mkr	lämnats	i	hyresrabatter.	Större	inflyttningsrabatter	har	periodiserats	över	kontrak-
tens	löptid	vilket	medfört	att	årets	resultat	har	påverkats	med	7	Mkr.
	 Koncernen	 Moderbolaget
Lokaler,	löptid	år	 Hyra,	Mkr	 andel	%	 Hyra,	Mkr	 andel	%
<	1	år	 48	 11	 19	 9
1-2	år	 50	 11	 19	 9
2-3	år	 54	 12	 36	 18
3-4	år		 56	 13	 27	 13
4-5	år	 60	 14	 31	 15
>	5	år	 127	 29	 34	 16
Bostäder	 43	 10	 43	 20
Totalt 438 100 209 100

De	största	hyresgästerna	i	koncernen	är	atlas	copco,	Telenor,	TietoEnator,	oracle,	Ica,	Intrum	Justitia,	Nacka	kommun,	XaarJet,	Karolinska	Universitetssjukhuset		
och	Svensk	Banproduktion.	

not 7  PERsonaL

 Koncernen	 Moderbolaget	
Medelantalet anställda	 2005	 2004	 2005	 2004
Män		 120	 112	 33	 35
Kvinnor	 17	 20	 15	 17
 137 132 48 52

	 Koncernen	 	
Könsfördelning i styrelse och ledning	 2005	 2004
Män,	styrelse	 5	 5
Kvinnor,	styrelse	 1	 1
Män,	företagsledning	 2	 2
Kvinnor,	företagsledning	 2	 2

	 Koncernen	 Moderbolaget	

Sjukfrånvaro fördelad på kön		 2005	 2004	 2005	 2004
Män		 3,2	 4,3	 1,6	 1,1
Kvinnor	 1,3	 3,3	 1,5	 3,7
 2,9 4,1 1,5 1,9
Sjukfrånvaro fördelad på ålderskategorier      
29	år	eller	yngre	 1,8	 4,2	 0,0	 0,0
30-49	år	 1,7	 2,7	 1,2	 2,1
50	år	eller	äldre	 4,9	 5,5	 2,8	 2,2
 2,9 4,1 1,5 1,9

Den	sammanhängande	sjukfrånvaron	under	en	tid	av	60	dagar	eller	mer	uppgår	för	koncernen	till	0,8	procent	(1,8)	och	för	moderbolaget	till	0,4	procent	(0,7).	

not 8 LönER, andRa ERsättninGaR ocH sociaLa kostnadER

	 2005	 2004	 	
	 Löner	och	 Pensions-	 Sociala	 Löner	och	 Pensions-	 Sociala
Koncernen	 ersättningar	 kostnader	 kostnader	 ersättningar	 kostnader	 kostnader
Styrelse,	VD		 3.448	 1.915	 1.402	 3.421	 1.744	 1.357
andra	ledande	befattningshavare		 2.463	 1.152	 1.079	 2.319	 1.098	 1.025
övriga	 45.882	 5.178	 15.732	 41.277	 4.892	 14.855
 51.793 8.245 18.213 47.017 7.734 17.237
Moderbolaget	 	 	 	 	 	
Styrelse,	VD	 2.220	 1.306	 857	 2.350	 1.295	 902
andra	ledande	befattningshavare		 2.463	 1.152	 1.079	 2.319	 1.098	 1.025
övriga	 18.591	 2.745	 6.396	 17.081	 2.637	 6.574
 23.274 5.203 8.332 21.750 5.030 8.501
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not 8 LönER, andRa ERsättninGaR ocH sociaLa kostnadER (FoRts.)

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	2005	har	bolaget	inte	haft	tillgång	till	sådan	information	som	
gör	det	möjligt	att	redovisa	denna	plan	som	en	förmånsbestämd	plan.	Pensionsplanen	enligt	ITP	som	tryggas	genom	en	försäkring	i	alecta	redovisas	därför	som	
en	avgiftsbestämd	plan.	Årets	avgifter	för	pensionsförsäkringar	som	är	tecknade	i	alecta	uppgår	för	koncernen	till	3,0	Mkr	(2,9).	alectas	överskott	kan	fördelas	
till	försäkringstagarna	och/eller	de	försäkrade.	Vid	utgången	av	2005	uppgick	alectas	överskott	i	form	av	den	kollektiva	konsolideringsnivån	till	128,5	procent	
(128).	Den	kollektiva	konsolideringsnivån	utgörs	av	marknadsvärdet	på	alectas	tillgångar	i	procent	av	försäkringsåtagandena	beräknade	enligt	alectas	försäk-
ringstekniska	beräkningsåtaganden,	vilka	inte	överensstämmer	med	IaS	19,	Ersättningar	till	anställda.	 	 	 	 	

Till	styrelsen	utgick	enligt	bolagsstämmans	beslut	arvode	om	780	kkr	(910)	varav	ersättning	till	styrelsens	ordförande	har	utgått	med	220	kkr	(220).		
Ulf	Holmlund	har	utöver	styrelsearvode	erhållit	165	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	(1.440).	Pensionspremier	för	VD	uppgick	till	1.306	kkr	(1.295).	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	finansiella	instrument	föreligger.	VD	och	företagsledning	innehar	sammantaget	113.500	köpoptioner.	Utställare	är	familjerna	Ljungberg	och	Holmström	som	
är	bolagets	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	
motsvarande	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	686	kkr	(793)	varav	i	moderbolaget	till	516	kkr	(511).	Ersättningar	till	revisionsföretaget	Deloitte	avseende	
andra	tjänster	uppgick	i	koncernen	till	1.362	kkr	(545)	varav	i	moderbolaget	till	1.292	kkr	(401).	

not 9 avskRivninGaR       

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 2005	 2004	 2005	 2004
Kostnader förförvaltning och produktion     
Byggnader	 -	 -	 16.926	 20.093
Byggnadsinventarier	 -	 -	 221	 254
Markanläggningar	 -	 -	 393	 448
Maskiner	och	inventarier	 1.766	 1.623	 1.556	 1.509
 1.766 1.623 19.096 22.304
Central administration och marknadsföring      
Maskiner	och	inventarier	 587	 513	 228	 189
Totala avskrivningar 2.353 2.136 19.324 22.493

not 10 FastiGHEtsFöRsäLjninGaR 2005      

Flertalet	av	de	fastighetsförsäljningar	som	skett	under	året	har	genomförts	som	bolagstransaktioner.	Fastigheterna	har	sålts	till	ett	av	koncernföretaget	Ljung-
berggruppen	Holding	aB	ägt	dotterbolag	till	skattemässigt	värde.	Ljungberggruppen	Holding	aB	har	därefter	avyttrat	aktierna	i	dessa	bolag.	Det	har	fått	till		
följd	att	Ljungberggruppen	aB	(publ)	har	redovisat	underskott	vid	fastighetsöverlåtelserna	och	att	Ljungberggruppen	Holding	aB	redovisat	vinst	vid	avyttring		
av	dotterbolagen.	Det	koncernmässiga	resultatet	av	fastighetsöverlåtelserna	redovisas	i	nedanstående	tabell.		
	 	 	 	 	 				
	 Södertälje	 Västerås	 övrigt	 Totalt
Marknadsvärde	2004-12-31		 425.000	 57.000	 5.000	 487.000
Resultat	fastighetsförsäljning	inkl	transaktionskostnader	 -4.913	 -2.097	 20.365	 13.355
Skatteeffekter	 52.330	 9.158	 -560	 60.928
Nettoresultat	 47.417	 7.061	 19.805	 74.283

not 11 skattEkostnad koncERnEn      

	 aktuell	skatt	 Uppskjuten	skatt
	 2005	 2004	 2005	 2004
Redovisat	resultat	före	skatt	 603.505	 277.185	 	 	
Skattemässigt	avdragsgilla	avskrivningar	 -72.560	 -69.290	 72.560	 69.290
Skattemässigt	avdragsgilla	investeringar	 -103.776	 	 103.776	
Temporära	skillnader	avseende	sålda	fastigheter	 206.232	 	 -206.232	
Koncernmässiga	värdejusteringar	förvaltningsfastigheter	 -430.408	 -116.692	 430.000	 116.692
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not 11 skattEkostnad koncERnEn (FoRts.)      

	 aktuell	skatt	 Uppskjuten	skatt
	 2005	 2004	 2005	 2004
avsättning	till	periodiseringsfond	i	koncernbolag	 -163	 -24.961	 163	 24.961
Återföring	räntenedskrivningar	i	koncernbolag	 3.598	 	 -3.598	
Ränta	på	periodiseringsfonder	i	koncernbolag	 4.252	 	 	
Försäljning	näringsbetingade	aktier	 -221.317	 	 	
Intäkter	som	ej	är	skattepliktiga	och	kostnader	som	ej	är	avdragsgilla	 -6.025	 -1.086	 	
Årets	underskottsavdrag	 19.863	 	 -19.863	
Skattepliktigt resultat 3.201 65.156 376.806 210.943
28 % redovisad skattekostnad 896 18.244 105.506 59.064
	 	 	 	 	 	
ytterligare	180	Mkr	kommer	under	2006	att	yrkas	i	avdrag	avseende	skattemässigt	avdragsgilla	investeringar	hänförliga	till	åren	2001-2004.	Effekten	på	upp-
skjuten	skatt	kommer	att	redovisas	när	avdragen	har	fastställts.	

not 12 skattEkostnad modERBoLaGEt      

	 aktuell	skatt	 Uppskjuten	skatt
	 2005	 2004	 2005	 2004
Redovisat	resultat	före	skatt	 -18.435	 72.309	 	
Skillnad	skattemässiga	och	bokföringsmässiga	avskrivningar	
byggnader	och	markanläggningar	 -28.904	 -36.154	 28.904	 36.154
Skattemässigt	avdragsgilla	investeringar	 -103.776	 	 103.776	
Temporära	skillnader	avseende	sålda	fastigheter	 87.995	 	 -87.995	
avskrivning	sålda	fastigheter	 	 	 -408	
Schablonränta	på	periodiseringsfonder	 4.194	 	 	 	
Intäkter	som	ej	är	skattepliktiga	och	kostnader	som	ej	är	avdragsgilla	 763	 279	 	 	
Koncernbidrag	 38.300	 26.700	 	 	
Årets	underskottsavdrag	 19.863	 	 -19.863	
Skattepliktigt resultat 0 63.134 24.414 36.154
28	%	skatt	 0	 17.678	 6.836	 10.123
Skatt	på	koncernbidrag	 -10.724	 -7.476	 -	 -
Redovisad skattekostnad -10.724 10.202 6.836 10.123

not 13 maRknadsväRdERinG av FastiGHEtsBEståndEt

	 	 	 	 	 																																				
Ljungberggruppen	har	per	2005-12-31	internt	värderat	samtliga	förvaltningsfastigheter.	Den	interna	värderingen	baseras	på	10-åriga	kassaflödesberäkningar	
med	individuella	bedömningar	av	varje	fastighets	framtida	intjäningsförmåga.	avkastningskravet	ligger	på	5,00	procent	för	bostäder	samt	6,25-8,50	procent	för	
kommersiella	ytor.	Totalt	har	avkastningskraven	sänkts	med	0,4	procentenheter	sedan	föregående	års	värdering	till	följd	av	den	prisuppgång	som	skett	på	fastig-
hetsmarknaden.	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	kassa-
flödesberäkningarna	har	ett	inflationsantagande	motsvarande	2	procent	per	år	beaktats.	Samtliga	värderingsparametrar	har	stämts	av	med	extern	expertis.	

Byggrätter	och	mark	har	värderats	utifrån	ett	bedömt	marknadsvärde	per	kvadratmeter.	Uppförande	av	nya	byggnader,	s	k	exploateringsfastigheter,	har	
värderats	till	nedlagda	kostnader.	 	 	 	 	

Det	redovisade	värdet	för	hela	fastighetsbeståndet	per	2005-12-31,	inklusive	pågående	nybyggnader,	uppgår	till	4.980	Mkr	(4.690).	Byggrätter	och	mark	
ingår	med	285	Mkr	(256).	Vid	färdigställandet	av	Sickla	galleria	skedde	ett	byte	av	redovisningsprincip	från	IaS	16,	Materiella	anläggningstillgångar	till	IaS	40,	
Förvaltningsfastigheter.	Då	genomfördes	också	en	omvärdering	av	en	del	mark	för	vilken	avtal	om	försäljning	tecknats	med	tillträde	kvartal	3.	Värdeförändringen	
kvartal	3	är	endast	en	omrubricering	mellan	värdeförändring	och	resultat	fastighetsförsäljning	hänförlig	till	markförsäljningen.	av	nedanstående	tabell	framgår	
värdeförändringarna	vid	respektive	kvartal.	 	 	 	 	 																																									
	
	 Kv	1	 Kv	2	 Kv	3	 Kv	4	 Totalt	 																																		
Resultat	fastighetsförsäljning	 -7.070	 1.918	 13.086	 5.421	 13.355	 																																		
Värdeförändring		 -	 54.040	 -15.000	 375.915	 414.955	 																																		
	 	 	 	 	 																																				

Ljungberggruppen	har	för	avsikt	att	fr	o	m	2006	internvärdera	samtliga	förvaltningsfastigheter	vid	varje	hel-	och	halvårsskifte.		 	 	 																																						
Under	året	har	ett	aktiebolag	innehållande	fastigheten	Proppen	4	i	Hammarby	Sjöstad	förvärvats.	I	samband	med	bolagsförvärvet	träffades	ett	avtal	med	

Einar	Mattsson	aB	om	överlåtelse	av	en	del	av	bolaget	och	fastigheten.	En	delningprocess	enligt	kapitel	24	i	aktiebolagslagen	har	påbörjats.	Så	snart	delningen	
har	verkställts	kommer	överlåtelsen	att	genomföras.	Redovisning	och	värdering	per	2005-12-31	har	skett	som	om	överlåtelsen	har	genomförts.
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not 14 FöRvaLtninGsFastiGHEtER      

	 Koncernen	 	 	 	
Bebyggda fastigheter inkl pågående ombyggnader	 05-12-31	 04-12-31	 	 	

Ingående	marknadsvärde	 4.300.000	 4.190.000	 	 	
Försäljningar	 -469.000	 -	 	 	
omklassificering	från	mark,		 	 	 	 	 	
byggrätter	och	pågående	nybyggnader	 337.970	 -	 	 	
Förvärv	och	förbättringsutgifter	 172.719	 7.619	 	 	
Värdeförändring	 348.843	 102.381	 	 	
Utgående marknadsvärde 4.690.532 4.300.000   

Mark och byggrätter      
Ingående	marknadsvärde	 255.888	 180.000	 	 	
omklassificering	till	bebyggda	fastigheter	 -35.000	 -	 	 	
Förvärv	 16.000	 54.917	 	 	
Försäljningar	 -18.000	 -	 	 	
Värdeförändring	 66.112	 20.971	 	 	
Utgående marknadsvärde 285.000 255.888

not 15 PåGåEndE nyByGGnadER

	 	 	 	 	 																																				
Pågående	nybyggnader	utgör	exploateringsfastigheter	och	värderas	fram	till	färdigställande	i	enlighet	med	IaS	16,	Materiella	anläggningstillgångar,	till	nedlagda	
kostnader.	Markvärde	ingår	ej.	 	 	 	 	 																																				

	 Koncernen	 	 	 	
Pågående nybyggnader	 05-12-31	 04-12-31	 	 	

Ingående	värde	 134.112	 0	 	 	 																																			
Inköp	 173.326	 134.112	 	 	 																																			
omklassificering	till	bebyggda	fastigheter	 -302.970	 0	 	 	 																																			
Utgående värde 4.468 134.112

not 16  ByGGnadER, maRk ocH maRkanLäGGninGaR      

	 Moderbolaget	
Byggnader	 	 	 05-12-31	 04-12-31

Ingående	anskaffningsvärden	 	 	 2.001.835	 2.007.864
omklassificering	från	pågående	ny-,	till-	och	ombyggnader	 	 	 4.296	 2.281
Nedskrivning	 	 	 -	 -8.310
Försäljningar	 	 	 -351.797	 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   1.654.334 2.001.835

Ingående	avskrivningar	 	 	 -177.555	 -157.462
Försäljningar	 	 	 38.569	 -
Årets	avskrivningar	 	 	 -16.926	 -20.093
Utgående ackumulerade avskrivningar   -155.912 -177.555

Utgående planenligt restvärde   1.498.422 1.824.280

Skattemässigt	värde	 	 	 1.285.463	 1.567.201
	 	 	 	 	 	
Byggnadsinventarier      
Ingående	anskaffningsvärden	 	 	 25.433	 25.433
Försäljningar	 	 	 -7.739	 -
omklassificering	från	pågående	ny-,	till-	och	ombyggnader	 	 	 2.464	 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   20.158 25.433

Ingående	avskrivningar	 	 	 -1.673	 -1.419
Försäljningar	 	 	 995	 -
Årets	avskrivningar	 	 	 -221	 -254
Utgående ackumulerade avskrivningar   -899 -1.673

Utgående planenligt restvärde   19.259 23.760

Skattemässigt	värde	 	 	 5.574	 6.196
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not 16  ByGGnadER, maRk ocH maRkanLäGGninGaR (FoRts.)      

	 Moderbolaget	
Markanläggningar	 	 	 05-12-31	 04-12-31						

Ingående	anskaffningsvärden	 	 	 44.714	 44.714
Försäljningar	 	 	 -6.700	 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   38.014 44.714

Ingående	avskrivningar	 	 	 -4.901	 -4.453
Försäljningar	 	 	 547	 -
Årets	avskrivningar	 	 	 -393	 -448
Utgående ackumulerade avskrivningar   -4.747 -4.901

Utgående planenligt restvärde   33.267 39.813

Skattemässigt	värde	 	 	 14.296	 20.173
	 	 	 	
Mark	 	 	 	 	 	
Ingående	anskaffningsvärden	 	 	 113.664	 113.664
Inköp	 	 	 1.800	 -
Försäljningar	 	 	 -32.612	 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   82.852 113.664

Totalt utgående planenligt restvärde    1.633.800 2.001.517

Totalt skattemässigt värde    1.388.185 1.707.234

not 17 taXERinGsväRdEn       

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Byggnader	 1.597.280	 1.684.515	 941.059	 1.135.502
Mark	 498.780	 547.475	 323.819	 389.384
 2.096.060 2.231.990 1.264.878 1.524.886
Varav	rörelsebyggnad	i	TL	Bygg	aB	 1.240	 1.240

not 18  aktivERadE RäntEkostnadER      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Aktiverade räntekostnader	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31						

Årets	aktiverade	räntekostnader	 8.192	 1.754	 -	 -
Räntesats	som	använts	vid	beräkning	av	aktiverad	ränta	 5,5%	 5,5%	 -	 -
Totalt	aktiverade	räntekostnader	ingående	i	anskaffningsvärdet	 73.731	 69.137	 53.827	 57.425
	 	 	 	 	 	
av	de	aktiverade	räntekostnaderna	avser	9.950	kkr	räntor	som	vid	tidigare	års	inkomsttaxering	behandlats	som	kostnader.	Redovisningsmässigt	har	kostnaden		
i	moderbolaget	framkommit	som	en	bokslutsdisposition	under	rubriken	räntenedskrivningar.

not 19 PåGåEndE ny-, tiLL- ocH omByGGnadER      

	 Moderbolaget	
	 	 	 05-12-31	 04-12-31
Ingående	anskaffningsvärden	 	 	 4.620	 319
Investeringar		 	 	 10.643	 6.582
omklassificering	till	byggnader,	mark	och	markanläggningar	 	 	 -6.760	 -2.281
Utgående anskaffningsvärden   8.503 4.620

not 20 matERiELLa anLäGGninGstiLLGånGaR / maskinER ocH invEntaRiER      

		 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Ingående	anskaffningsvärden	 15.648	 14.246	 10.480	 9.319
Inköp	 3.419	 2.496	 2.231	 1.575
Försäljningar	/	utrangeringar	 -1.603	 -1.094	 -1.293	 -414
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17.464 15.648 11.418 10.480
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not 20 matERiELLa anLäGGninGstiLLGånGaR / maskinER ocH invEntaRiER (FoRts.)     

		 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31

Ingående	avskrivningar	 -10.909	 -9.763	 -6.962	 -5.611
Försäljningar	/	utrangeringar	 1.354	 990	 1.050	 347
Årets	avskrivningar	 -2.353	 -2.136	 -1.784	 -1.698
Utgående ackumulerade avskrivningar -11.908 -10.909 -7.696 -6.962

Utgående planenligt restvärde 5.556 4.739 3.722 3.518

Skattemässigt	värde	 5.556	 4.739	 3.722	 3.518

not 21 uPPskjutEn skattEFoRdRan      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Underskott	taxering	2006	 5.562	 -	 5.562	 -

not 22 andELaR i koncERnFöREtaG	 	 	

	 antal		 Kapitalandel	 Bokfört	värde	
	 05-12-31	 05-12-31	 05-12-31	 04-12-31
TL	Bygg	aB	 10.000	 100%	 6.010	 6.010
(556225-4440)	Stockholm	 	 	 	 	
Järfälla	Skrivarfabrik	aB	 10.000	 100%	 1.005	 1.005
(556063-1128)	Stockholm	 	 	 	 		
Fastighets	aB	Blästern	 10.000	 100%	 100	 100
(556282-8052)	Stockholm	 	 	 	 				
Årstalunden	aB	 1.000	 100%	 100	 100
(556357-8094)	Stockholm	 	 	 	 		
Sickla	Industrifastigheter	KB	1)	 999	 100%	 722.107	 676.693
(916616-1720)	Nacka	 	 	 	 		
Ljungberggruppen	Holding	aB	 1.000	 100%	 100	 100
(556669-3221)	Stockholm	 	 	 	 		
Fastighets	aB	celtica	2)		 2.781.000	 100%	 162.403	 162.403
(556350-9727)	Stockholm	 	 	 	 		
     891.825 846.411
1)	Bokfört	värde	på	andelarna	i	Sickla	Industrifastigheter	KB	har	ökats	med	årets	vinst	45.414	kkr.		
2)	Tvångsinlösenprocessen	har	avslutats	under	2005.

not 23 andRa LånGFRistiGa FoRdRinGaR      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Ingående	anskaffningsvärden	 6.739	 9.696	 325	 394
avbetalningar	 -2.697	 -2.959	 -	 -
Tillkommande	fordringar	 5.666	 157	 -	 -
omklassificering	till	övriga	fordringar	 -149	 -155	 -63	 -69
Spärrade	bankmedel	 8.451	 8.118	 -	 -
Utgående anskaffningsvärden 18.010 14.857 262 325

not 24 kundFoRdRinGaR

	 Koncernen	 	Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Kundfordringar	 57.345	 53.460	 5.476	 4.331
Reserv	osäkra	fordringar	 -6.587	 -5.973	 -2.697	 -2.434
Summa kundfordringar 50.758 47.487 2.779 1.897
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not 25 FöRutBEtaLda kostnadER ocH uPPLuPna intäktER      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Förutbetalda	tomträttsavgälder	 2.350	 2.372	 2.350	 2.372
Fordringar	på	beställare	för	pågående	uppdrag	enligt	entreprenadavtal	 5.184	 8.823	 -	 -
övriga	förutbetalda	kostnader	 2.872	 5.826	 1.487	 4.421
Periodiserade	hyresrabatter	 13.548	 3.186	 8.190	 1.358
Upplupen	hyra	 1.508	 1.350	 -	 50
övriga	upplupna	intäkter	 4.510	 4.749	 1.279	 196
 29.972 26.306 13.306 8.397

not 26 oBEskattadE REsERvER      

	 Moderbolaget
Obeskattade reserver	 	 	 05-12-31	 04-12-31
ackumulerade	överavskrivningar	 	 	 13.686	 17.564
ackumulerade	räntenedskrivningar	 	 	 9.951	 13.548
Periodiseringsfonder	 	 	 145.287	 145.287
    168.924 176.399
Bokslutsdispositioner      
Skillnad	mellan	bokförd	avskrivning	och	avskrivning	enligt	plan	 	 	 -3.878	 2.265
Återföring	ackumulerade	räntenedskrivningar	 	 	 -3.598	 -
avsättning	till	periodiseringsfond	 	 	 -	 21.045
    -7.476 23.310

not 27 uPPskjutEn skattEskuLd      

Koncernens	och	moderbolagets	temporära	skillnader	innebär	uppskjutna	skatteskulder	avseende	följande	poster:	 	 	 	 		
	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Uppskjutna	skatteskulder	avseende:	 	 	 	 	 	

Byggnader,	mark	och	markanläggningar	 111.709	 97.846	 107.202	 94.804
ackumulerade	överavskrivningar	i	koncernbolag	 10.226	 6.448	 	 	
Räntenedskrivningar	i	koncernbolag	 2.786	 3.793	 	 	
Periodiseringsfond	i	koncernbolag	 41.293	 41.246	 	 	
orealiserad	värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 478.597	 384.210	 	 	
orealiserad	värdeförändring	finansiella	instrument	 523	 -	 523	 -

 645.134 533.543 107.725 94.804

not 28 FöRdELninG av RäntEBäRandE ocH ickE RäntEBäRandE skuLdER      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Icke	räntebärande	skulder	 889.284	 768.131	 429.443	 285.105
Räntebärande	skulder	 2.152.340	 2.229.124	 2.108.454	 2.183.880
  3.041.624 2.997.255 2.537.897 2.468.985

Räntebärande	skulders	verkliga	värde	 2.244	 2.349	 2.197	 2.300

av	nedanstående	tabell	framgår	omförhandlingstidpunkterna	för	de	räntebärande	skulderna.	 	 	 	 	 	

	 Koncernen	 Moderbolaget	
Räntebindningstid	till	och	med	 Lånebelopp,	Mkr	 Medelränta,	%	 Lånebelopp,	Mkr	 Medelränta,	%
2006	 486	 4,9	 486	 4,9
2007	 314	 5,7	 306	 5,7
2008	 334	 5,9	 298	 5,9
2009	 262	 5,9	 262	 5,9
2010	 454	 4,0	 454	 4,0
2011	 187	 3,8	 187	 3,8
2012	och	senare	 115	 4,1	 115	 4,1
 2.152 5,0 2.108 5,0
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not 29 FöRdELninG av skuLdERs FöRFaLLotid      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Förfallotid	inom	1	år	 722.605	 991.571	 917.283	 1.054.656
Förfallotid	mellan	1	och	5	år	 1.368.991	 1.204.790	 1.318.422	 1.146.978
Förfallotid	efter	5	år	 950.028	 800.894	 302.192	 267.351
  3.041.624 2.997.255 2.537.897 2.468.985

not 30  uPPLuPna kostnadER ocH FöRutBEtaLda intäktER      

	 Koncernen	 Moderbolaget	
	 05-12-31	 04-12-31	 05-12-31	 04-12-31
Semesterlöneskuld	och	sociala	kostnader	 13.001	 11.835	 6.669	 6.329
Skulder	till	beställare	för	pågående	uppdrag	enligt	entreprenadavtal	 11.619	 4.060	 -	 -
Upplupna	räntekostnader	 12.683	 13.128	 12.333	 12.757
Upplupen	fastighetsskatt	 3.495	 2.740	 -	 -
övriga	upplupna	kostnader	 17.815	 17.870	 9.781	 7.444
Förutbetalda	hyror	 60.990	 49.980	 34.148	 33.549
övriga	förutbetalda	intäkter	 11.581	 4.859	 220	 614
 131.184 104.472 63.151 60.693

not 31 FastiGHEts aB cELtica

	 	 	 	 	 	
celtica	avvecklade	under	2002	sitt	fastighetsengagemang	i	Tyskland	och	är	därefter	ett	vilande	bolag.	Vid	avvecklingen	lämnade	bolaget	en	hyresgaranti	till	kö-
paren	som	gäller	t.o.m	2008-01-31	och	som	regleras	månadsvis.	Det	tyska	bolaget	commerco	har	gentemot	celtica	åtagit	sig	att	svara	för	halva	kostnaden	för	
garantin.	Bolagets	bedömning	är	att	hela	den	utfästa	garantin	kan	komma	att	tas	i	anspråk.	Vid	2003	års	taxering	yrkade	celtica	avdrag	för	förlust	vid	avveck-
lingen	med	95	Mkr	vilket	medförde	ett	underskott	i	bolagets	deklaration	om	45	Mkr.	Skatteverket	har	inte	godkänt	avdraget.	Skatteverkets	beslut	har	överklagats	
till	domstol	under	2004.	Bolagets	bedömning	är	att	avdraget	kommer	att	godkännas.	 	 	 	 	

För	att	begränsa	de	risker	som	föreligger	avseende	skattesituation	och	hyresgaranti	har	civitas	Holding	aB,	tidigare	största	ägare	i	celtica,	i	avtal	med	
Ljungberggruppen	förbundit	sig	att	dela	dessa	risker.	ovanstående	risker	samt	garantin	från	civitas	Holding	beaktades	av	Ljungberggruppen	i	budet	till	övriga	
aktieägare	2003	vid	prissättningen	på	aktierna.		Bolagets	bedömning	är	att	den	koncernmässiga	reserven	och	garantin	från	civitas	Holding	mer	än	väl	täcker	
den	maximala	risk	som	föreligger	2005-12-31.	I	bokslutet	för	koncernen	har	därför	4,3	Mkr	av	reserven	upplösts.

Vid	negativ	utgång	i	skattemålet	kommer	celtica	att	drabbas	av	en	skattekostnad	för	räkenskapsåren	2003-2005	om	totalt	2	Mkr.	I	enlighet	med	bolagets	
bedömning	av	rättsläget	har	någon	reservering	inte	gjorts	i	bokslutet.	 	 	 	 	

Vid	positiv	utgång	i	skattemålet	uppkommer	en	uppskjuten	skattefordran	i	celtica	om	11	Mkr.	Fordran	har	inte	beaktats	i	bokslutet.	 	 	 		

not 32 ändRadE REdovisninGsPRinciPER EnLiGt iFRs

	 	 	 	 	 	
av	nedanstående	uppställning	framgår	omräkningseffekter	av	jämförelsetalen	för	2004	så	som	de	ska	redovisas	i	enlighet	med	IFRS	i	koncernens	resultat-		
och	balansräkningar.	 	 	 	 	 	
	 	 Tidigare	redo-	 Effekt	vid	 	
RESULTATRÄKNING 2004	 	 visningsregler	 övergång	till	IFRS	 IFRS      
Fastighetsförvaltning      
Hyresintäkter	 	 461.334	 	 461.334
Förvaltningskostnader	3)	 	 -162.646	 6.001	 -156.645
avskrivningar	1)	 	 -33.208	 31.397	 -1.811
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen  265.480 37.398 302.878

central	administration	och	marknadsföring	 	 -13.793	 	 -13.793
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter,	orealiserad	 	 -8.310	 110.691	 102.381
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
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not 32 ändRadE REdovisninGsPRinciPER EnLiGt iFRs (FoRts.)

	 	 Tidigare	redo-	 Effekt	vid	 	
BALANSRÄKNING 2004-12-31	 	 visningsregler	 övergång	till	IFRS	 IFRS      
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	har	i	koncernens	balansräkning	redovisats	till	verkligt	värde.	Det	bokförda	värdet	motsvarar	fastigheternas	marknadsvärde	på	balansdagen.		
av	den	årliga	värdeökningen	redovisas	72	procent	som	eget	kapital	och	28	procent	som	uppskjuten	skatteskuld.	orealiserade	värdeförändringar	har	redovisats	
över	resultaträkningen	i	koncernen	samtidigt	som	avskrivningar	utgår.	Resultat	från	fastighetsförsäljningar	utgörs	av	mellanskillnaden	mellan	försäljningspris		
och	senaste	värdering	och	redovisas	som	resultat	fastighetsförsäljningar.	 	 	 	 	 	

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	räntederivat-
portföljen	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.		 	 	 	 	 	

3)	ombyggnadskostnader	och	underhållsåtgärder	som	tidigare	har	redovisats	som	kostnader	i	resultaträkningen	ska	i	vissa	fall	redovisas	som	investeringar.		
Det	gäller	sådana	åtgärder	som	medför	ekonomisk	nytta	som	t	ex	ökar	intäkterna,	förlänger	fastighetens	livslängd	eller	minskar	driftskostnaderna.	Jämförelsen	
ska	göras	mot	alternativet	att	åtgärderna	inte	utförs	alls.	Effekten	blir	att	värdejusteringarna	påverkas	i	motsvarande	mån.	 	 	 			
	 	 	 	

not 33 FinansiELLa 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,	kundford-
ringar	samt	långfristiga	fordringar.	Finansiella	skulder	avser	fastighetslån	samt	leverantörsskulder.	Bolaget	har	därutöver	ingått	ränteswapavtal.		 	 		

Risker      
Prisrisken	är	främst	hänförlig	till	utvecklingen	av	aktuella	marknadshyror	samt	av	räntenivåer	för	kort-	och	långfristig	upplåning.	Ljungberggruppen	har	eftersträ-
vat	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	räntejusteringar	
fördelats	med	jämna	förfall	under	en	sjuårsperiod.	Maximalt	30	procent	av	den	totala	lånevolymen	omförhandlas	inom	12	månader.	I	not	23	specificeras	för-	
fallotidpunkterna	för	bolagets	räntebärande	skulder.	I	dotterbolaget	Fastighets	aB	celtica	finns	en	valutarisk	på	en	nettoskuld	uppgående	till	0,8	MEUR.	 	 				

Ljungberggruppen	har	för	totalt	325	Mkr	av	den	totala	låneportföljen	på	2.152	Mkr	förlängt	räntebindningstiden	med	s	k	ränteswapavtal.	Marknadsvärdet	
för	dessa	ränteswapavtal	uppgår	på	balansdagen	till	323	Mkr,	innebärande	en	värdeökning	med	2	Mkr	hänförlig	till	ränteökningar	under	senare	delen	av	året.	
Ränteswapavtalen	har	använts	som	ett	medel	att	direkt	binda	lånen	på	längre	löptider	och	har	vid	de	aktuella	tidpunkterna	varit	ett	billigare	alternativ	än	en	
traditionellt	bunden	ränta.	 	 	 	 	 	

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

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

ekonomisk redovisning
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not 34 HändELsER EFtER BaLansdaGEn

	 	 	 	 	 	
Beslut	har	fattats	om	ytterligare	investeringar	i	Sickla	avseende	uppförande	av	ett	nytt	handelshus	på	17.500	m2	butiksyta	och	460	tillkommande	p-platser.	
avtal	har	tecknats	med	oNoFF,	Siba,	Erlandssons	Brygga,	Systembolaget	och	Willys.	Totalt	är	9.000	m2	uthyrt.	Det	nya	handelshuset	beräknas	vara	färdigställt	
våren	2007.	Vidare	uppförs	en	mindre	byggnad	på	1.000	m2	innehållande	bl	a	växthus,	restaurang	och	café	med	terrass.	Ljungberggruppen	har	erhållit	besked	
om	förskottsutdelning	i	konkurs	från	en	tidigare	hyresgäst.	Förskottsutdelningen	uppgår	till	8,4	Mkr	och	kommer	att	ingå	i	resultatet	första	kvartalet	2006.

not 35 FöRsLaG tiLL vinstdisPosition

	 	 	 	 	 	
Till	bolagsstämmans	förfogande	i	moderbolaget	står	164.776	kkr.	Styrelsen	och	verkställande	direktören	föreslår	att	till	aktieägarna	utdelas	5,50	kr	per	aktie	
eller	80.714	kkr	samt	att	återstoden,	84.062	kkr,	balanseras	i	ny	räkning.	Styrelsens	motiv	till	föreslagen	utdelning	kommer	att	hållas	tillgängligt	hos	bolaget	
och	på	bolagets	hemsida.	
	 	 	 	 	 	
	 	 Stockholm	den	23	februari	2006

	 Johan	Björkman	 Ulf	Holmlund	 Birgitta	Holmström
 Ordförande

	
	 Dag	Klackenberg	 Åke	Ljungberg

	 	 anders	Nylander
	 	 Verkställande direktör

	 	
	 	 Min	revisionsberättelse	har	avgivits	den	23	februari	2006

	 	 Ingemar	Nilsson
	 	 Auktoriserad revisor     
	

	 	 	 	 	 	 	
	

ekonomisk redovisning



��

Jag har granskat årsredovisningen och koncernredovisningen på 
sidorna �0-��, bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning i LjungbergGruppen AB för räkenskaps-
året 200�. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för 
att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredo- 
visningen samt för att internationella redovisningsstandarder 
IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tilläm-
pas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt ansvar är att 
uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och för-
valtningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i  
Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen 
för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller  
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett ur-
val av underlagen för belopp och annan information i räkenskaps-
handlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat års-
redovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den 
samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har 
jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bola-

get för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk- 
ställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision 
ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovis-
ningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och 
ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, dispo-
nerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberät-
telsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-
tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 2� februari 200� 

Ingemar Nilsson 
Auktoriserad revisor 

Ingemar Nilsson, född 1�4�. Auktoriserad revisor, 
Deloitte AB. Ordinarie revisor sedan 1�84.

Jan Nordh, född 1�47. Revisorssuppleant. 
Auktoriserad revisor, Deloitte AB. 
Revisorssuppleant sedan 1�84.
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Till bolagsstämman i LjungbergGruppen AB org.nr 556175-7047
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Sickla Köpkvar ter, där köpcentrum, stadsdel och stormarknad kombineras och där kontrasterna förenar.
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Belopp	i	Mkr	 2005	1)	 2004	1)			 2003	 2002	 2001	 2000

RESULTATRÄKNINGAR 
	 Intäkter	 694,4	 712,2	 651,1	 630,1	 655,1	 523,3
	 Kostnader	för	förvaltning	och	produktion		 -400,8	 -394,3	 -377,2	 -356,8	 -410,6	 -320,0
 Bruttoresultat 293,6 317,9 273,9 273,3 244,5 203,3

	 central	administration	och	marknadsföring	 -24,7	 -22,9	 -20,6	 -16,1	 -16,6	 -14,6
	 Resultat	fastighetsförsäljning	 13,3	 -	 4,4	 -	 0,0	 185,4
	 Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 415,0	 102,4	 -	 -	 -	 -	
	 övriga	intäkter	 -	 -	 -	 -	 -	 6,1
 Rörelseresultat 697,2 397,4 257,7 257,2 227,9 380,2
	 Resultatandelar	i	dotterföretag	 4,3	 -	 -	 -	 -	 -
	 Finansiella	intäkter	 3,4	 5,5	 13,5	 13,3	 11,5	 7,6
	 Finansiella	kostnader	 -101,4	 -125,7	 -132,5	 -124,5	 -112,0	 -106,4
   -93,7 -120,2 -119,0 -111,2 -100,5 -98,8

 Resultat efter finansiella poster 603,5 277,2 138,7 146,0 127,4 281,4
	 Skatt	på	årets	resultat	 -106,4	 -77,3	 -37,2	 -42,1	 -35,9	 -78,7
 Årets resultat 497,1 199,9 101,5 103,9 91,5 202,7
	 	 	 	 	 	
FÖRDELNING RÖRELSERESULTAT
 FaSTIgHETSFöRVaLTNINg	 	 	 	 	 	
	 	 Hyresintäkter	 424,7	 461,3	 458,2	 429,2	 383,3	 324,0
	 	 Förvaltningskostnader		 -140,6	 -156,6	 -163,9	 -143,4	 -125,7	 -107,1
  Driftsöverskott 284,1 304,7 294,3 285,8 257,6 216,9

	 	 avskrivningar		 -2,0	 -1,8	 -32,1	 -28,5	 -25,7	 -22,3
  Bruttoresultat 282,1 302,9 262,2 257,3 231,9 194,6

	 	 central	administration	och	marknadsföring	 -15,0	 -13,8	 -12,3	 -9,8	 -10,5	 -10,8
	 	 Resultat	fastighetsförsäljning	 13,3	 -	 4,4	 -	 0,0	 185,4
	 	 Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 415,0	 102,4	 -	 -	 -	 -
	 	 övriga	intäkter	 -	 -	 -	 -	 -	 4,2
  Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 695,4 391,5 254,3 247,5 221,4 373,4

	 PRoJEKT-ocH	ENTREPRENaDVERKSaMHET	 	 	 	 	 	
	 	 Nettoomsättning	 269,7	 250,8	 193,0	 200,9	 271,7	 199,3
	 	 Produktionskostnader	 -257,8	 -235,5	 -180,9	 -184,7	 -258,7	 -190,4
  Överskott 11,9 15,3 12,1 16,2 13,0 8,9

	 	 avskrivningar	 -0,4	 -0,3	 -0,4	 -0,2	 -0,4	 -0,2
  Bruttoresultat 11,5 15,0 11,7 16,0 12,6 8,7

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

  Rörelseresultat 697,2 397,4 257,7 257,2 227,9 380,2

1)	Från	och	med	2004	sker	redovisning	i	enlighet	med	IFRS.	Det	innebär	i	huvudsak	följande	förändringar.	Fastigheter	redovisas	i	koncernens	balansräkning	till	
verkligt	värde.	av	värdeökningar	redovisas	72	procent	som	eget	kapital	och	28	procent	som	uppskjuten	skatteskuld.	Värdeförändringar	redovisas	över	resultat-
räkningen	och	avskrivningar	förekommer	ej.	Resultat	från	fastighetsförsäljningar	utgörs	av	mellanskillnaden	mellan	försäljningspris	och	senaste	värdering.	Ränte-
derivat	är	ett	finansiellt	instrument	som	också	ska	värderas	till	verkligt	värde	i	balansräkningen.	Värdeförändringen	justeras	mot	eget	kapital	med	72	procent	och	
mot	uppskjuten	skatteskuld	med	28	procent.	
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Belopp	i	Mkr	 2005	1)	 2004	1)			 2003	 2002	 2001	 2000

BALANSRÄKNINGAR 
	 Förvaltningsfastigheter	m	m		 4.980,0	 4.690,0	 3.145,9	 3.060,2	 2.779,7	 2.539,6
	 Materiella	anläggningstillgångar	 5,5	 4,7	 4,5	 3,6	 3,6	 2,0
	 övriga	anläggningstillgångar	 23,6	 14,8	 9,7	 21,8	 27,4	 29,5
	 omsättningstillgångar	 133,2	 85,4	 59,8	 47,2	 87,4	 114,6
	 Likvida	medel	 103,2	 130,5	 329,3	 352,6	 341,9	 305,0
 Summa tillgångar 5.245,5 4.925,4 3.549,2 3.485,4 3.240,0 2.990,7

	 Eget	kapital		 2.203,9	 1.928,1	 908,7	 861,2	 794,2	 734,8
	 Långfristiga	skulder	 2.316,3	 2.005,7	 1.936,8	 2.111,0	 1.859,2	 1.497,5
	 Kortfristiga	skulder	 725,3	 991,6	 703,7	 513,2	 586,6	 758,4
 Summa eget kapital och skulder 5.245,5 4.925,4 3.549,2 3.485,4 3.240,0 2.990,7
	
KASSAFLÖDESANALySER
	 DEN	LöPaNDE	VERKSaMHETEN	
	 	 Resultat	efter	finansiella	poster	 603,5	 277,2	 138,7	 146,0	 127,4	 281,4
	 	 Återföring	avskrivningar	 2,4	 2,1	 32,4	 28,7	 26,1	 23,1
	 	 Återföring	resultat	fastighetsförsäljning	 -13,3	 -	 -4,4	 -	 -	 -185,4
	 	 Återföring	värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 -415,0	 -102,4	 	 	 	
	 	 övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 -3,6	 0,9	 -3,6	 -0,4	 0,5	 -8,8
	 	 Betald	hyresgaranti	 -3,0	 -3,0	 -1,6	 -	 -	 -
	 	 Betald	skatt	 -18,8	 -29,6	 -38,7	 -20,2	 -19,6	 -0,1
	 	 Kassaflöde från den löpande verksamheten     
  före förändringar av rörelsekapital 152,2 145,2 122,8 154,1 134,4 110,2
	 	 Nettoförändring	rörelsekapital	 -2,9	 1,9	 12,2	 3,2	 2,2	 0,5
  Kassaflöde från den löpande verksamheten 149,3 147,1 135,0 157,3 136,6 110,7

	 INVESTERINgSVERKSaMHETEN
	 	 Förvärv	av	fastigheter	 -80,3	 -60,7	 -0,8	 -	 -	 -150,0
	 	 om-	och	nybyggnad	av	fastigheter	 -285,8	 -138,4	 -139,3	 -319,9	 -284,9	 -353,4
	 	 Försäljning	av	fastigheter	 492,6	 -	 13,0	 -	 64,1	 315,0
	 	 övriga	investeringar	 -3,6	 -2,5	 -2,7	 -0,1	 -1,3	 -1,5
	 	 Förvärv	av	företag	 -	 -	 42,4	 -	 -	 -
	 	 Betald	skatt	 -	 -	 -	 -	 -36,5	 -
  Kassaflöde från investeringsverksamheten 122,9 -201,6 -87,4 -320,0 -258,6 -189,9

	 FINaNSIERINgSVERKSaMHETEN	
	 	 Nyemission	 -	 -	 -	 13,0	 2,0	 -
	 	 Utbetald	utdelning	 -69,5	 -61,8	 -54,0	 -45,9	 -34,1	 -22,7
	 	 Återköp	egna	aktier	 -153,2	 -	 -	 -	 -	 -	 			
	 	 Förändring	långfristiga	skulder	 -76,8	 -74,4	 -24,9	 206,3	 191,0	 252,2
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -299,5 -136,2 -78,9 173,4 158,9 229,5

	 Årets	kassaflöde		 -27,3	 -190,7	 -31,3	 10,7	 36,9	 150,3
	 Likvida	medel	vid	årets	början	 130,5	 321,2	 352,6	 341,9	 305,0	 154,7
	 Likvida	medel	vid	årets	slut	 103,2	 130,5	 321,3	 352,6	 341,9	 305,0
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	 2005	3) 2004	3)	 2003	 2002	 2001	 2000

NyCKELTAL
Soliditet,	%	 42,0	 39,1	 25,6	 24,7	 24,5	 24,6
Skuldsättningsgrad,	ggr	 1,0	 1,2	 2,5	 2,7	 2,7	 2,6
Belåningsgrad,	%	 43,2	 47,5	 73,2	 76,1	 76,3	 76,0
Räntetäckningsgrad,	ggr	 6,9	 3,2	 2,0	 2,2	 2,1	 3,6
Räntetäckningsgrad,	ggr,	exkl	reavinster	och	värdeförändringar	1)	 2,7	 2,4	 2,0	 2,2	 2,1	 1,8
avkastning	på	eget	kapital,	%	 24,1	 10,8	 11,5	 12,5	 12,0	 31,2
avkastning	på	eget	kapital,	%,	exkl	reavinster	och	värdeförändringar	1)	 6,7	 6,9	 11,1	 12,5	 12,0	 10,0
avkastning	på	totalt	kapital,	%	 13,9	 8,3	 7,7	 8,0	 7,7	 14,3
avkastning	på	totalt	kapital,	%,	exkl	reavinster	och	värdeförändringar	1)	 5,6	 6,2	 7,6	 8,0	 7,7	 7,3
P/E-tal	 6	 11	 16	 12	 14	 7
P/E-tal,	exkl	reavinster	och	värdeförändringar	1)	 23	 18	 17	 12	 14	 23
P/cE-tal	 20	 16	 12	 8	 10	 13
antal	anställda	(medelantal)	 137	 132	 130	 128	 121	 113

DATA PER AKTIE 2)

Årets	resultat	 33,34	 12,94	 6,58	 6,76	 5,98	 13,31
Årets	resultat,	exkl	reavinster	och	värdeförändringar	1)	 8,49	 7,89	 6,37	 6,76	 5,98	 4,26
Kassaflöde	från	löpande	verksamhet	 10,01	 9,14	 8,74	 10,23	 8,93	 7,27
Eget	kapital	 150,20	 124,90	 58,80	 55,80	 52,30	 48,50
Utdelning	(2005	–	föreslagen)	 5,50	 4,50	 4,00	 3,50	 3,00	 2,25
Medelantalet	aktier	(tusental)	 14.909	 15.441	 15.441	 15.313	 15.182	 15.158
Medelantalet	aktier	efter	utspädning	(tusental)	 14.909	 15.441	 15.441	 15.373	 15.303	 15.234
antal	aktier	(tusental,	31/12)	 14.675	 15.441	 15.441	 15.441	 15.196	 15.158
antal	aktier	efter	utspädning	(tusental,	31/12)	 14.675	 15.441	 15.441	 15	441	 15.304	 15.310
Börskurs	(31/12)	 199,50	 145,50	 107,00	 83,00	 85,00	 96,00

1)	Exklusive	reavinster	och	värdeförändringar.	Även	övriga	intäkter,	vilka	avser	koncernens	andel	av	överskottsmedel	från	SPP,	är	exkluderade.	 	 				
2)	Belopp	i	kronor.	antal	aktier	och	data	per	aktie	är	omräknat	efter	fondemission	1:1	i	april	2001.	
3)	Baserat	på	redovisning	enligt	IFRS.	 	 	 	 	 	

Resultat per aktie och utdelning 1) LjungbergGruppen-aktien
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	 2005	 2005	 2005	 2005	 2004	 2004	 2004	 2004
Belopp	i	Mkr	 kv4	 kv3	 kv2	 kv1	 kv4	 kv3	 kv2	 kv1

RESULTATRÄKNINGAR
FaSTIgHETSFöRVaLTNINg	 	

Hyresintäkter	 116,6	 105,5	 99,7	 102,9	 117,5	 113,6	 115,1	 115,1
Förvaltningskostnader	1)	 -28,3	 -38,7	 -36,7	 -36,9	 -32,7	 -37,9	 -41,0	 -45,0
Driftsöverskott fastighetsförvaltningen 88,3 66,8 63,0 66,0 84,8 75,7 74,1 70,1

avskrivningar		 -0,6	 -0,4	 -0,5	 -0,5	 -0,5	 -0,5	 -0,4	 -0,4
Bruttoresultat fastighetsförvaltningen 87,7 66,4 62,5 65,5 84,3 75,2 73,7 69,7

central	administration	och	marknadsföring	 -4,9	 -1,5	 -4,7	 -3,9	 -4,4	 -2,9	 -3,2	 -3,3
Resultat	fastighetsförsäljning	 5,4	 13,0	 2,0	 -7,1	 -	 -	 -	 -
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 376,0	 -15,0	 54,0	 -	 102,4	 -	 -	 -
Rörelseresultat fastighetsförvaltningen 464,2 62,9 113,8 54,5 182,3 72,3 70,5 66,4

PRoJEKT-	ocH	ENTREPRENaDVERKSaMHET	 	 	 	 	 	 	 	
Nettoomsättning	 86,1	 56,3	 69,9	 57,4	 94,9	 48,6	 51,4	 55,9
Produktionskostnader	 -79,9	 -56,3	 -68,5	 -53,1	 -85,4	 -47,3	 -50,0	 -52,8
Överskott projekt- och entreprenadverksamheten 6,2 0,0 1,4 4,3 9,5 1,3 1,4 3,1

avskrivningar		 -0,2	 -0,1	 0,0	 -0,1	 -0,1	 -0,1	 0,0	 -0,1
Bruttoresultat projekt- och entreprenadverksamheten 6,0 -0,1 1,4 4,2 9,4 1,2 1,4 3,0

central	administration	och	marknadsföring	 -2,9	 -2,8	 -1,9	 -2,1	 -1,8	 -2,4	 -2,2	 -2,7
Rörelseresultat projekt- och entreprenadverksamheten 3,1 -2,9 -0,5 2,1 7,6 -1,2 -0,8 0,3

Rörelseresultat 467,3 60,0 113,3 56,6 189,9 71,1 69,7 66,7

Finansiella	poster	 -22,0	 -25,7	 -22,3	 -23,7	 -30,3	 -29,5	 -30,2	 -30,2
Resultat efter finansiella poster 445,3 34,3 91,0 32,9 159,6 41,6 39,5 36,5

Skatt	 -123,6	 2,4	 -25,9	 40,7	 -44,6	 -11,6	 -11,1	 -10,0
Resultat efter skatt 321,7 36,7 65,1 73,6 115,0 30,0 28,4 26,5

Resultat efter skatt, exkl reavinster och värdeförändringar 47,3 24,6 24,4 30,3 41,3 30,0 28,4 26,5

1)	Nedlagda	ombyggnadskostnader	med	15	Mkr	(6)	har	i	enlighet	med	IFRS	omrubricerats	som	investeringar.	Justeringarna	har	genomförts	under	kvartal	4
	 respektive	år.

nyckELtaL

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	genomsnittligt		
eget	kapital.
Avkastning på totalt kapital. Resultat	efter	finansiella	poster	med	tilllägg		
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 PER aktiE

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.

övRiGt

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	angi-
ven	tidpunkt.	Varken	kända	eller	okända	förändringar	vid	senare	tidpunkt	är		
beaktade.
IFRS.	International	Financial	Reporting	Standards.	Internationella	redovis-
ningsstandarder	för	koncernredovisningar	som	samtliga	börsnoterade	bolag	
inom	EU	ska	tillämpa	fr	o	m	2005.
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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,	kkr	3)

STOCKHOLMS INNERSTAD
Blästern 11	 100	 1930/1991	 	 8.320	 1.520	 280	 475	 3.420	 14.015	 2.442	 160.000
Hälsingegatan	43-45/
Hudiksvallsgatan	2
Blästern 13	5)	 50	 1934/2001	 	 15.640	 510	 790	 170	 3.710	 20.820	 4.571	 248.000
Hälsingegatan	47-51/	
Norra	Stationsgatan	67-73
Fasta Paviljongen 1		4,	6)	 50	 1915/1990	 	 	 	 	 760	 	 760	 6.436	 -
Långholmen
Roddaren 7	 100	 1900/1995	 	 6.960	 370	 	 450	 920	 8.700	 2.644	 125.000
S:t	Eriksgatan	46

Summa    30.920 2.400 1.070 1.855 8.050 44.295 16.093 533.000

KISTA
Kolding 1	4)	 100	 1993	 15.770	 130	 	 	 	 	 15.900	 27.713	 88.339
Ärvinge,	Kista
Kolding 2	4)	 100	 1992	 20.610	 560	 190	 	 300	 1.820	 23.480	 21.632	 116.651
Ärvinge,	Kista
Kolding 3	4)	 100	 1993	 1.260	 16.620	 160	 	 930	 5.640	 24.610	 13.676	 159.788
Ärvinge,	Kista
Kolding 4	4)	 100	 1993/2001	 	 23.800	 	 	 620	 2.090	 26.510	 24.332	 329.700
Ärvinge,	Kista

Summa   37.640 41.110 350  1.850 9.550 90.500 87.353 694.478

SICKLA
Sicklaön 83:22			 100	 1910/2001	 	 38.930	 43.030	 2.070	 19.120	 5.170	 108.320	 172.141	 725.130
Sickla	Industriväg	3-11
Järlaleden	21
Sicklaön 115:1			 100	 1929	 	 370	 	 	 	 	 370	 2.249	 2.370
Planiavägen	1
Sicklaön 346:1	 100	 1981	 	 4.500	 	 	 480	 	 4.980	 10.524	 37.400
Uddvägen	7
Sicklaön 117:17	 100	 1978	 	 	 	 	 2.920	 	 2.920	 10.769	 -
Planiavägen	5-7
Sicklaön 83:32	7)	 100	 	 	 	 	 	 300	 	 300	 15.424	 -
Uddvägen	1
Sicklaön 265:5	 100	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.029	 -
atlasvägen	2
Sicklaön 87:1	7)	 100	 	 	 	 	 	 2.280	 	 2.280	 11.213	 -
alphyddevägen	4

Summa    43.800 43.030 2.070 25.100 5.170 119.170 224.349 764.900

ÖVRIGA DELMARKNADER
Veddesta 2:80				 100	 1971	 	 	 	 32.800	 500	 	 33.300	 158.760	 74.200
Elektronikhöjden	6-10,	Järfälla
Proppen 4	7)			 100	 1985/2002	 	 6.760	 650	 150	 840	 	 8.400	 5.859	 28.242
Textilgatan	31,	Hammarby	Sjöstad

Summa    6.760 650 32.950 1.340  41.700 164.619 102.442

Totalt   37.640 122.590 46.430 36.090 30.145 22.770 295.665 492.414 2.094.820
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1.	 Fastighetsförteckning	2005-12-31.	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.	 Förvärvats	under	2005.	För	Sicklaön	83:32	har	förvärv	inreglerats	i	befintlig	fastighet.

övrigt

Fastighetsförteckning 1)



��

övrigt

Stockholms	innerstad.	Blästern 11 Stockholms	innerstad.	Blästern 13 Stockholms	innerstad.	Blästern 13 Stockholms	innerstad.	Fasta Paviljongen 1

Stockholms	innerstad.	Roddaren 7 Kista.	Kolding 1-2 Kista.	Kolding 3-4 Kista.	Kolding 3-4

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

Sickla.	Sicklaön 83:22 Järfälla.	Veddesta 2:80 Hammarby	Sjöstad.	Proppen 4



�4

	 Uthyrningsbar	yta,	m2

Fastighets-	 	 	 	 	 	 	 Industri/	 andra	 Förråd/	 	 Tomt-
beteckning	 	 Frånträde	 	 Bostäder	 Kontor	 Handel	 Lager	 lokaler	 garage	 Summa	 areal,	m2

SÖDERTÄLJE
Gasellen 22	 	 05-01-19	 	 	 6.100	 2.700	 6.880	 2.000	 	 17.680	 43.920
Wedavägen
Gasellen 25	 	 05-01-19	 	 	 450	 	 1.660	 1.140	 60	 3.310	 5.707
Wedavägen
Gasellen 26	 	 05-01-19	 	 	 300	 	 1.230	 	 	 1.530	 3.079
Wedavägen
Gasellen 30	 	 05-01-19	 	 	 1.200	 8.150	 3.320	 620	 150	 13.440	 33.686
Wedavägen
Gullvivan 3	 	 05-01-19	 	 1.680	 	 	 	 70	 	 1.750	 2.500
Linnégatan	16
Linnéan 1	 	 05-01-19	 	 8.900	 	 90	 240	 220	 280	 9.730	 15.553
Liljevalchsgatan	10-20/Linnégatan	1-19
Safiren 11	 	 05-01-19	 	 15.660	 280	 30	 300	 330	 	 16.600	 42.393
Fornhöjdsvägen	1-57
Vitsippan 4	 	 05-01-19	 	 4.770	 	 	 	 	 	 4.770	 5.722
Erikshällsgatan	35/Västergatan	25

Summa    31.010 8.330 10.970 13.630 4.380 490 68.810 152.560

VÄSTERÅS
Kycklingen 42	 	 05-12-15	 	 	 380	 	 	 80	 	 460	 11.760
Nordanby	gård
Ringborren 13					 	 05-09-01	 	 	 1.730	 	 1.690	 	 	 3.420	 9.307
Tallmätargatan	1
Ringborren 15		 	 05-09-01	 	 	 2.910	 110	 11.300	 3.390	 70	 17.780	 49.942
Ringborregatan

Summa     5.020 110 12.990 3.470 70 21.660 71.009

SICKLA
Del av Sicklaön 83:32	 	 05-07-01	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.200

Totalt    31.010 13.350 11.080 26.620 7.850 560 90.470 225.769

övrigt

Fastighetsförsäljningar under 2005
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Södertälje.	Gasellen 22 Södertälje.	Gasellen 30

Södertälje.	Gasellen 30 Södertälje.	Vitsippan 4

Södertälje.	Linnéan 1 Västerås.	Kycklingen 42 Västerås.	Ringborren 15

övrigt



��

Det nystar tade DesignGymnasiet har slagit upp por tarna i Sickla med gymnasial utbildning inom industri- och kläddesign.

övrigt

Kontaktpersoner

ANDERS NyLANDER
VD

TEL	08	610	19	40
MoBIL	0730	26	19	40

anders.nylander@ljungberggruppen.se
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INGALILL BERGLUND
EKoNoMI	ocH	INVESToR	RELaTIoNS

TEL	08	610	19	16
MoBIL	0730	26	19	16

ingalill.berglund@ljungberggruppen.se

CAROLA LAVéN
aFFÄRSUTVEcKLINg
TEL	08	610	19	37

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

MICAEL AVERBORG
FaSTIgHET

TEL	08	610	19	07
MoBIL	0730	26	19	07

micael.averborg@ljungberggruppen.se

M
AR

K
N

AD
/

U
TV

EC
K

LI
N

G
/

U
TH

yR
N

IN
G

PETER JOHANSSON
KoNToR/HaNDEL
TEL	08	610	19	62

MoBIL	0730	28	59	83
peter.johansson@ljungberggruppen.se

STyRBJÖRN RUDFELT
KoNToR

TEL	08	610	19	26
MoBIL	0730	26	19	26

styrbjorn.rudfelt@ljungberggruppen.se

KAROLIN FORSLING
HaNDEL

TEL	08	743	90	06
MoBIL	0730	26	19	22

karolin.forsling@ljungberggruppen.se
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RALPH TORGERSON
aFFÄRSoMRÅDE	STHLMS	INNERSTaD

TEL	08	610	19	62
MoBIL	0730	26	19	62

ralph.torgerson@ljungberggruppen.se

JONAS TÖRNELL
aFFÄRSoMRÅDE	KISTa

TEL	08	610	19	61
MoBIL	0730	26	19	61

jonas.tornell@ljungberggruppen.se

ÅKE REICHARD
aFFÄRSoMRÅDE	SIcKLa	KoNToR

TEL	08	743	19	28
MoBIL	0730	28	59	81

ake.reichard@ljungberggruppen.se
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MAGNUS ALTESKOG
PRoJEKT	LJUNgBERggRUPPEN

TEL	08	743	90	11
MoBIL	0730	26	19	63

magnus.alteskog@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
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140 000 personer besökte nya Sickla Köpkvar ter under invigningshelgen 
i september 2005.

KallelSe till BolaGSStäMMa

Bolagsstämma äger rum tisdagen den 4 april 2006 
kl. 17.00 i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla. 
Kallelse utsänds med brev till aktieägarna samt annonseras 
i Dagens Nyheter och Post- och Inrikes Tidningar. Det nystar tade DesignGymnasiet har slagit upp por tarna i Sickla med gymnasial utbildning inom industri- och kläddesign.
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