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Nyckeltal 2019 
 
Koncernens förvaltningsresultat ökar för tredje året i rad. 285 procent tillväxt  
i förvaltningsresultatet rensat för jämförelsestörande poster jämfört 2018.  
 

§ Intäkterna ökade med 16 procent till 34,9 Mkr (30,1)1 

§ Driftnetto uppgick till 23,3 Mkr (17,9) 

§ Förvaltningsresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 2,7 Mkr (0,7)  

§ Resultatet efter skatt uppgick till 24,4 Mkr (50,9) och resultatet per aktie uppgick till 
1,34 kr (2,93)2 

§ Värdeförändringar fastigheter uppgick totalt till 34,3 Mkr (58,8), varav netto 1,3 Mkr avser 
realiserade värdeförändringar 

§ Substansvärdet (EPRA NAV) uppgår till 0,17 (55,9)3 kr per aktie vilket är en ökning med 
19 procent 

 

 
 
 

 
 
1 Föregående år inom parantes 
2 Beräknat på genomsnittligt antal aktier under året med hänsyn tagen till senare genomförd split (1:100) 
3 Antal aktier skiljer mellan åren. 2019 genomfördes ett omvänt förvärv samt två kvittningsemissioner vilket ökat antalet 
aktier. Efter split 1:100 som genomfördes i januari 2020 blir EPRA NAV per 2019-12-31 17 kr/aktie.  
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VD har ordet 
 

En händelserik och viktig period med förvärv och notering  
ligger bakom oss och vi förväntar oss ett minst lika intensivt  
och framgångsrikt år 2020. Nu heter vi Signatur Fastigheter! 
 
 
Resultatet 
Hyresintäkterna ökade till 34,9 Mkr (30,1). Driftnettot 
uppgick till 23,3 Mkr (17,9 Mkr) vilket är en ökning 
med 30 procent. Förvaltningsresultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppgick till 2,7 Mkr (0,7) 
vilket är en ökning med 286 procent. De jämförelse-
störande posterna uppgår till 7 670 Mkr och är hän-
förliga till det omvända förvärvet av Deflamo AB 
samt noteringen på First North Growth Market.  
 
Notering 
Under perioden noterades bolagets aktie genom ett 
så kallat omvänt förvärv av Deflamo. Detta gav oss 
fördelen att få fler ägare, och vi hälsar alla nya ak-
tieägare varmt välkomna och ser fram emot en in-
tressant investeringsresa tillsammans. Vi har fått ett 
varmt mottagande av marknaden och har sett flera 
nya investerare i ägarlistan vilket vi är glada för. Vid 
noteringen bytte vi namn till Signatur Fastigheter och 
har i den processen format värderingar som viktiga 
grundstenar för hur vi vill vara och uppfattas internt 
och externt.  
 
Transaktioner 
I nära anslutning till noteringen förvärvade vi även 
ett antal nya fastigheter och ökade beståndet med 
22 procent till 757,3 Mkr (620,8). Vi adderade bland 
annat två intressanta utvecklingsfastigheter till port-
följen i Malmö. Dessa ger kassaflöden och förbättrar 
vår intjäningsförmåga samtidigt som vi kan utveckla 
detaljplaner för nya bostäder som över tid bidrar till 
ett positivt resultat och ökat substansvärde. Vi för-
värvade även kassaflödesfastigheter i Klippan, vård-
central och tandläkarmottagning, som hyrs av Reg-
ion Skåne. Här ser vi goda möjligheter att utveckla 
fastigheterna och öka värdena genom vår förvalt-
ning. 
 
Vi har även avyttrat en fastighet under fjärde kvarta-
let till ett värde som översteg redovisat värdet med 
mer än 17 procent. Det indikerar på att det finns yt-
terligare värdeökningspotential i beståndet. 
 

Standardhöjande renoveringar 
Signatur Fastigheter förvaltar ca 400 lägenheter och 
vi har under det gångna året renoverat 20 lägen-
heter till en högre standard i Malmö och Stockholm, 
med ökade hyresintäkter och en värdepåverkan på 
omkring 7 Mkr som följd. 
 
Substansvärdetillväxt 
Substansvärdet per aktie uppgår till 0,17 kr, vilket 
skulle motsvara ett substansvärde per aktie efter ge-
nomförd sammanslagning av aktierna på 17 kr. 
Detta är en ökning med 19 procent jämfört föregå-
ende period. Målsättningen är att uppnå en sub-
stansvärdeökning om minst 15 procent per år sett 
över tid. 
 
Övriga nyckeltal 
Belåningsgraden uppgick till 56,8 procent och solidi-
teten 37,0 procent. Hyresintäkterna i intjäningsför-
mågan över en rullande 12 månaders period uppgår 
efter genomförda förvärv till 43,5 Mkr. 
 
Siktet är inställt på att växa och uppnå ett fastighets-
bestånd på 2 Mdkr innan utgången av 2021 med bi-
behållen soliditet och sunda nyckeltal. Vi har ögonen 
på flera intressanta förvärv som kan öka värdet och 
potentialen i bolaget. 
 
 
 
 
Dan Astrén  
Verkställande Direktör 
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Inneha fastighetstillgångar med ett marknadsvärde om  
minst två miljarder kronor innan utgången av 2021. 

Uppnå en substansvärdetillväxt per aktie,  
exklusive utdelning, som över tid i genomsnitt 

uppgår till minst 15 procent per år Soliditeten skall 
som lägst vara  
30 procent. 

Långsiktig belåningsgrad om högst 65 procent. *  
 
 
 
 
*Signatur Fastigheter har ändrat målsättning kring belåningsgrad  
genom en sänkning till att över tid inte överstiga 65 procent.  
Detta utesluter inte att man i tillväxtfaser kan acceptera tillfälligt  
högre nivåer.  
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för  
Signatur Fastigheter AB (publ), org.nr. 556648-6204,  
får härmed avge redovisning för koncernen och moderbolaget 2019. 
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Allmänt om verksamheten 
 
Signatur fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. 
Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i 
huvudsak av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Koncernen grundades i slutet av 2014 
och är idag noterat på Nasdaq First North Growth market genom ett omvänt förvärv av  
Deflamo AB i december 2019. 
 

 

Affärsidé 
Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt och vär-
deökning genom utveckling av bostäder kombinerat 
med förvaltning.  
 

Strategi 
Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter 
med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil 
grund för verksamheten och förutsättningar för vårt 
fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt 
utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av be-
fintliga fastigheter som framtagande av nya bostä-
der genom detaljplanearbete.  
 

Vår Mission 
Vi ska skapa plats för människor att växa och trivas 
genom att tillgodose lokal- och bostadsbehov. Vi ska 
identifiera fastigheter med värdepotential och ut-
veckla dem för en hållbar framtid och ett lönsamt 
ägande. 
 

Vår Vision 
Vi vill vara med och skapa framtidens fastigheter 
med småbolagets flexibilitet och tillväxt och storbo-
lagets professionalitet och stabilitet. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Under kvartal tre 2019 genomfördes ett så kallat om-
vänt förvärv mellan Deflamo AB och SIG Invest AB. I 
den transaktionen, apportemissionen, emitterades 
1 896 302 859 B-aktier. Moderbolagets namn är nu 
Signatur Fastigheter AB (publ). Bolaget hade innan 
dess minskat aktiekapitalet till 500 000 kr.  

I december genomfördes två kvittningsemissioner 
om 7 366 483 B-aktier respektive 119 098 184 B-ak-
tier. Under året har koncernen förvärvat fastigheter 
till ett värde av 120,2 Mkr samt avyttrat fastigheter 
till ett värde av 47,1 Mkr. 

 
Koncernens resultat 
 
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster 
uppgick för året till 46 739 tkr (66 896)3. Resultatet 
före jämförelsestörande poster ökar varje år till följd 
av förvärv samt ett idogt arbete med att utveckla fas-
tighetsportföljen. Resultat före skatt uppgick till 
29 408 tkr (59 425).  
 

Resultat före skatt påverkades av 34 332 tkr (58 761) 
avseende värdeförändringar på fastigheter varav 
1 348 avser realiserade värdeförändringar. De jäm-
förelsestörande posterna 2019 består i kostnader 
tagna i samband med det omvända förvärvet som 
genomfördes under sista kvartalet 2019.  
 
 

Koncernens finansiella ställning 
 
Fastigheternas marknadsvärde är 757 252 tkr 
(620 780) vilket är en ökning med 22 %. Hela fastig-
hetsbeståndet har värderats externt under året.  
 
Omsättningstillgångarna har ökat med 28% jämfört 
utgången av 2018. Likvida medel vid utgången av 
året var 18 827 tkr (6 791).  
 
Bolagets finansiering består främst av eget kapital 
och banklån. Under året har det egna kapitalet 

hänförligt till moderbolagets aktieägare ökat netto 
med 48 540 tkr, vilket är en ökning med 19 %.  
 
Koncernens lån hos kreditinstitut var vid årets ut-
gång 425 781 tkr (342 977), belåningsgraden uppgår 
till 56,8 % (59,6) av fastigheternas verkliga värde.  
 
Banklånen har ökat med 24 procent jämfört samma 
period föregående år till följd av ett ökat fastighets-
innehav. 

  

 
 
3 Belopp inom parantes avser motsvarande period  
föregående år. 
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Nyckeltal, flerårsöversikt koncernen och moderbolaget4 
 

KONCERNEN (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 34 914 30 101 26 259 19 860 7 702 

Res. efter finansiella poster 29 408 59 425 14 120 63 685 47 812 

Balansomslutning 811 766 662 787 499 175 444 170 333 200 
Soliditet (%) 37,0 38,0 38,8 35,0 17,5 
Avkastning på Eget Kapital exkl  
jämförelsestörande poster (%) 

11,6 22,9 6,2 55,4 135,2 

Skuldsättningsgrad 1,5 1,5 1,4 1,5 4,5 
Räntetäckningsgrad exkl  
jämförelsestörande poster 

1,3 1,1 0,3 -0,1 -0,2 

Belåningsgrad (%) 56,8 59,6 56,2 72,1 85,8 

Substansvärde (EPRA NAV)5 0,17 55,93 176,49 154,87 73,39 
 

MODERBOLAGET (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 

Nettoomsättning 1 655 1 318 3 731 3 872 1 110 

Res. efter finansiella poster -93 059 -18 407 -13 332 -15 482 -16 529 
Balansomslutning 319 590 3 036 17 052 22 941 17 988 

Soliditet (%) 0,99 Neg 71,0 52,0 59,0 
 

  

 
 
4 För nyckeltalsdefinition se sidan 42 
5 Antal aktier skiljer mellan åren pga 4:1 split samt nyemission som genomfördes under Q4 2018.  
Under 2019 genomfördes ett omvänt förvärv samt två kvittningsemissioner vilket ökat antalet aktier.  
Efter split 1:100 som genomfördes i januari 2020 blir EPRA NAV per 2019-12-31 17 kr/aktie. 
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Framtidsutsikter 
 
Genom noteringen på First North Growth Market 
står Signatur Fastigheter stabilt och kan fortsätta 
växa. Hyresbostäder i Sverige utgör en stabil tillgång 
och är fundamentet för vår verksamhet. Vi tror att 
det finns många möjligheter att utveckla bolaget och 
bidra till utvecklingen av samhället under de kom-
mande åren.  
 
Under årets första månader har landet och världen 
drabbats av det nya coronaviruset och COVID-19 vil-
ket ställer nya krav på samhället. Ledningen följer 

dagligen utvecklingen och följer folkhälsomyndighet-
ernas rekommendationer. Koncernen kan drabbas 
ekonomiskt i förlängningen om hyresgäster får 
minskad betalningsförmåga. Koncernens fastigheter 
utgörs till ca 70% av bostäder vilket bedöms ha en 
mindre exponering än kommersiella fastigheter för 
minskade hyresinbetalningar. Påverkan på de finan-
siella marknaderna kan i viss mån även påverkar 
koncernen. 
 

 

Miljöpåverkan 
 
Signatur Fastigheter strävar efter att verksamheten 
skall bedrivas på ett så resurssnålt sätt som möjligt 
för att ha minsta möjliga påverkan på omgivningen. 

Vid arbetet med hyresgäster, partners och leveran-
törer skall hänsyn till miljöaspekter tas. 

 

 
 
Möjligheter och risker 
 
Nedan angivna möjligheter och risker är ge-
mensamma för både koncernen och moder-
bolaget 
 
Koncernen verkar i regioner med stark tillväxt och 
hög efterfrågan. Med en gedigen kompetens och en 
organisation med stort fokus på utvecklingspotential 

och effektivitet skapar och förvaltar vi fastigheter 
med god kontroll och bra värdetillväxt.  
 
Koncernen har som strategi att i huvudsak investera 
i fastigheter med stabilt kassaflöde men där poten-
tialen för värdeökning är god. Med en bra förvaltning 
och utveckling av fastigheterna adderas värde till sta-
bila kassaflöden vilket ger bolaget en bra grund och 
goda möjligheter för tillväxt och fortsatta förvärv. 
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Kontinuerligt utvärderas också befintlig fastighets-
portfölj för möjliga avyttringar och därigenom tillgo-
dogöra sig värdeökningar att använda för fortsatt ex-
pansion. 
 
Kassaflödet är tryggt och i kombination med fastig-
heter i bra lägen med en hög uthyrningsgrad, bra hy-
resgäster och god kontraktsstruktur bedöms risken 
for framtida större vakanser som låg. El och upp-
värmning är stora kostnader for fastighetsbolag, 
vilka dels varierar mellan säsonger så väl som påver-
kas av väder och klimat. Bolaget bygger och renove-
rar med fokus på energieffektivitet. Bostadshyresin-
täkterna är förhållandevis säkra och förutsägbara. 
 
Bolaget bygger och renoverar med fokus på energi-
effektivitet.  
 
Koncernen är utsatt för risker rörande makroeko-
nomiska faktorer. 
Förändrade makroekonomiska faktorer kan ha en in-
verkan på vakansgrader, hyresnivåer samt värdet av 
fastigheter. Om dessa faktorer utvecklas negativt 
kan det ha en väsentlig negativ inverkan på Koncer-
nens verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Koncernen är utsatt för risker rörande värdet på 
koncernens fastigheter. 
Signatur Fastigheters förvaltningsfastigheter redovi-
sas i balansräkningen till marknadsvärde och värde-
förändringarna redovisas i resultaträkningen. Kon-
cernens finansiella ställning och resultat är således 
exponerade mot förändringar av förvaltningsfastig-
heternas värde. Värdet på fastigheterna påverkas av 
ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika såsom va-
kansgrad, hyresnivå och driftskostnader, dels mark-
nadsspecifika såsom direktavkastningskrav och kal-
kylräntor. Förändrade faktorer, företagsspecifika el-
ler marknadsspecifika, som påverkar värdet av fas-
tighetsbeståndet, kan ha en väsentlig inverkan på 
koncernens verksamhet, finansiella ställning och re-
sultat. 
 
Koncernen är utsatt för risker rörande investe-
ringar i befintligt fastighetsbestånd och projekt. 
En del av koncernens verksamhet är att utveckla och 
göra investeringar i Koncernens fastighetsbestånd. 
Riskerna vid projektutveckling finns i bedömningar 
kring hyresmarknadens utveckling, men också i ut-
formningen av produkten och själva projektets 

genomförande. Det finns en risk att företagsled-
ningen gör felbedömningar som resulterar i lägre 
projektvinster än väntat vilket kan ha en väsentligt 
negativ inverkan på koncernens verksamhet, finansi-
ella ställning och resultat. 
 
Koncernen är utsatt för risker rörande lagregle-
rade förhållanden. 
Fastighetsverksamhet är i hög utsträckning bero-
ende av lagreglerade förhållanden avseende till ex-
empel hyressättningen för bostäder. Den reglerade 
hyressättningen för bostäder, det så kallade bruks-
värdesystemet, innebär att hyresvärdar inte kan ta 
ut högre än vad som tillåts enligt gällande hyreslag-
stiftning. Om koncernen inte kan kompensera ökade 
kostnader för bostäder med ökade hyresnivåer 
skulle det kunna ha en negativ effekt på koncernens 
verksamhet, finansiella ställning och resultat. 
 
Koncernen är utsatt för risker rörande miljöan-
svar. 
Enligt miljöbalken har den som bedrivit en verksam-
het som har bidragit till miljöförorening även ett an-
svar för efterbehandling. Om inte verksamhetsutö-
varen kan utföra eller bekosta efterbehandling av en 
förorenad fastighet är den som förvärvat fastig-
heten, och som vid förvärvet känt till eller då borde 
ha upptäckt föroreningarna, ansvarig. Om något av 
Moderbolagets dotterbolag skulle åläggas att be-
kosta omfattande marksanering eller efterbehand-
ling skulle detta kunna ha en negativ effekt på kon-
cernens verksamhet, finansiella ställning och resul-
tat. 
 
Koncernen är utsatt för finansiella risker 
Fastighetsverksamhet är i hög grad utsatt för finan-
siella risker då verksamheten till exempel kräver 
mycket kapital. Alltså är refinansieringsrisk, ränterisk 
och likviditetsrisk ständigt närvarande. Dessa hante-
ras av ledningen genom ett nära samarbete med ett 
flertal banker, arbeta med olika löptider på krediter 
och ett aktivt arbete att pressa räntor. Koncernen ar-
betar, med hjälp av extern aktör, aktivt med att driva 
in hyror som förfallit till betalning snabbast möjligt. 
Risker kopplade till finansiering utvecklas vidare i  
not 19. 
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Ägarförhållanden 

 Antal aktier % av rösterna 

Astrén Invest AB 486 319 622 23,51% 

Tomas M Holding AB 217 325 722 10,95% 

AB Halvtyget 187 628 596 9,46% 

Stanwood-Haley Properties AB 184 163 725 9,28% 

Rerum i Göteborg AB 119 098 200 6,00% 

Övriga  780 353 996 39,79% 

Summa 1 974 889 861 100,00% 
 
 
Per den sista december 2019 uppgick antalet regi-
strerade aktier i Signatur Fastigheter AB (publ) till 
1 824 554 484 stycken, samt 150 335 377 stycken 
tecknade men ej registrerade aktier, med kvotvärde 
0,006362 (1) krona per aktie. Tecknade ej registre-
rade aktier på bokslutsdagen registrerades hos bo-
lagsverket den 7 januari, 9 januari 2020 och den 9 

januari registrerades även en omvänd splitt 100:1. 
Vid tillfället för den omvända splitten uppgick totalt 
antal registrerade aktier till 19 510 191 stycken. Vid 
publiceringen av årsredovisningen pågår konverte-
ringen av återstående utestående aktier i SIG Invest 
AB till Signatur Fastigheter AB aktier. Den 31 decem-
ber 2019 fanns det 1 462 st registrerade aktieägare. 

 

 
Resultatdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget 
disponeras enligt följande: 
 

Beträffande bolagets och koncernens resultat och 
ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkning med tillhörande tilläggsupplys-
ningar och bokslutskommentarer. Där inte annat 
uppges är samtliga belopp i de efterföljande finansi-
ella rapporterna angivna i tusentals kronor (tkr).  

 
 
 
 

 
 
  

Medel att disponera:  

Balanserat resultat  396 272 773 

Årets resultat   -92 861 076 

Summa   303 411 697 
    

Förslag till disposition:  

Balanseras i ny räkning 303 411 697 

Summa   303 411 697 
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Finansiella rapporter 
 

Koncernens rapport över totalresultatet 
 

  2019 2018 

TKR Not JAN-DEC JAN-DEC 
    

Hyresintäkter 2, 19 33 653 28 870 
Serviceintäkter 2, 19 1 261 1 231 
Fastighetskostnader 3 -11 653 -12 179 
Driftnetto  23 261 17 922 
    

Värdeförändringar fastigheter  34 332 58 761 
Övriga intäkter  484 498 
Övriga kostnader  -66 - 
Administrationskostnader 3, 4, 5 -11 272 -10 285 
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster  46 739 66 896 
    

Jämförelsestörande poster 6 -7 670 - 
Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster  39 069 66 896 
       
Finansiella intäkter 7 267 354 
Finansiella kostnader 7 -9 630 -7 825 
Tomträttsavgälder 7 -298  

Resultat före skatt  29 408 59 425 
    

Aktuell skatt 8 -283 -172 
Uppskjuten skatt 8 -4 682 -8 312 
Årets resultat  24 443 50 941 
Totalresultatet sammanfaller med periodens resultat    
    

Hänförligt till     

Moderbolagets aktieägare  23 933 50 431 
Innehav utan bestämmande inflytande  510 510 
Resultat per aktie (kr/aktie)  1,34 2,93 
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Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31 

Materiella anläggningstillgångar       
Förvaltningsfastigheter 9 757 252 620 780 
Nyttjanderättstillgångar förvaltningsfastigheter 10 7 305  

Maskiner och inventarier  11 2 964 2 495 
Nyttjanderättstillgångar 10 378 - 
Pågående nyanläggning   1 320 2 489 
Summa materiella anläggningstillgångar  769 219 625 764 
        
Finansiella anläggningstillgångar    

Långfristiga fordringar 12 10 099 11 706 
Summa finansiella anläggningstillgångar  10 099 11 706 
        
Omsättningstillgångar    

Lager   124 88 
Kundfordringar 13 4 447 1 177 
Övriga fordringar   7 175 16 478 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 875 783 
Likvida medel 14 18 827 6 791 
Summa omsättningstillgångar  32 448 25 317 
Summa tillgångar   811 766 662 787 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital 15, 16     
Aktiekapital  12 565 1 257 
Övrigt tillskjutet kapital   140 134 118 938 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  147 619 131 583 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   300 318 251 778 
Innehav utan bestämmande inflytande  766 256 
Summa eget kapital   301 084 252 034 

    
Långfristiga skulder       
Uppskjuten skatteskuld 17 28 336 23 793 
Räntebärande skulder 18 429 604 341 879 
Långfristiga leasingskuld 10, 18 7 072 - 
Summa långfristiga skulder   465 012 365 672 

    
Kortfristiga skulder       
Räntebärande skulder 18 19 703 35 081 
Kortfristiga leasingskulder 10, 18 611 - 
Leverantörsskulder  8 104 4 452 
Skatteskulder   904 344 
Övriga kortfristiga skulder  9 508 924 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   6 840 4 280 
Summa kortfristiga skulder   45 670 45 081 
Summa eget kapital och skulder   811 766 662 787 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 
 

 Moderbolagets aktieägare   

TKR Aktie-
kapital 

Övrigt  
tillskjutet  

kapital 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl periodens  
resultat 

Summa 

Innehav 
utan be-

stäm-
mande 

Totalt 

Eget kapital 2017-12-31 1 218 111 181 81 151 193 550 -652 192 898 

Nyemission 39 7 758   7 797  7 797 

Utdelning      0 

Insättning/Uttag         398 398 

Periodens resultat   50 431 50 431 510 50 941 

Övrigt totalresultat       - - 0 

Eget kapital 2018-12-31 1 257 118 939 131 582 251 778 256 252 034 

Emission omvänt förvärv 11 260   -8 653 2 607  2 607 

Omföring pga omvänt förvärv -757  757 0  0 

Kvittningsemissioner 805 21 195   22 000  22 000 

Utdelning    0  0 

Insättning/Uttag       0  0 

Årets resultat   23 933 23 933 510 24 443 

Övrigt totalresultat       0 - 0 

Eget kapital 2019-12-31 12 565 140 134 147 619 300 318 766 301 084 
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Koncernens rapport över kassaflödet 
 

  2019 2018 
TKR Not JAN-DEC JAN-DEC 

Den löpande verksamheten    
Resultat före skatt  29 408  59 425  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24 -26 777  -46 100  

Betald inkomstskatt  -283  -153  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ringar av rörelsekapital  2 348  13 172  
       

Förändring i rörelsekapital    
Förändring av rörelsefordringar  4 905  -9 034  

Förändring av rörelseskulder  15 355  -7 045  

Summa förändring av rörelsekapital  20 260  -16 079  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  22 608  -2 907  
       

Investeringsverksamheten    
Avyttring av fastigheter  46 689  15 746  

Förvärv av och investeringar i fastigheter  -133 917  -112 922  

Förvärv av maskiner och inventarier  -1 064  -546  

Förvärv av finansiella tillgångar  0  -7 968  

Avyttring av finansiella tillgångar  1 607  0  

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -86 685  -105 690  
       

Finansieringsverksamheten    
Förvärv av räntebärande skulder  120 917  152 664  

Avyttring av räntebärande skulder  -48 181  -49 583  

Nyemission  3 766  4 050  

Amortering av leasingskuld  -389 - 

Transaktioner med minoriteten  0  398  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  76 113  107 529  
       

Totalt kassaflöde  12 036  -1 068  

Ingående likvida medel  6 791  7 859  

Utgående likvida medel  18 827  6 791  
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Moderbolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 
 

  2019 2018 
TKR Not JAN-DEC JAN-DEC 

Nettoomsättning   1 655 1 340 
Handelsvaror  -11 -1 334 

Administrationskostnader 3, 4, 5 -2 677 -18 194 
Rörelseresultat   -1 033 -18 160 
Finansnetto 7 -207 -218 
Nedskrivningar innehav i dotterbolag   -91 819 - 

Resultat före skatt   -93 059 -18 406 
Uppskjuten skatt 8 198 - 

Årets resultat   -92 861 -18 406 
 
Totalresultatet sammanfaller med årets resultat 
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Moderbolagets Balansräkning 
 
TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31 

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier och verktyg 11 0 800 

Summa materiella anläggningstillgångar   0 800 
    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 21 297 870 0 
Fordringar på koncernföretag  22 20 888 - 

Uppskjuten skattefordran 17 198 - 

Summa finansiella anläggningstillgångar   318 956 0 

    
Omsättningstillgångar    

Varulager   0 189 
Kundfordringar 13 0 314 
Övriga fordringar   16 340 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  37 39 
Likvida medel 14 581 1 354 
Summa omsättningstillgångar   634 2 236 
SUMMA TILLGÅNGAR   319 590 3 036 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31 
Eget kapital 15, 16   
Aktiekapital  12 565 5 148 
Övrigt bundet eget kapital   1 110 1 110 
Fritt eget kapital inkl årets resultat   303 412 -7 674 
Summa eget kapital   317 087 -1 416 

    
Kortfristiga skulder    

Räntebärande skulder 18 1 153 2 793 
Leverantörsskulder  120 426 
Övriga skulder   34 120 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 196 1 113 
Summa kortfristiga skulder   2 503 4 452 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  319 590 3 036 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 

TKR Aktiekapital 
Re-

serv-
fond 

Överkurs-
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets re-
sultat 

Totalt 
eget  

kapital 

Eget kapital 2018-12-31 5 148 1 110 2 308 8 424 -18 407 -1 417 

Vinstdisposition:        

Omföring av föregående 
års resultat       -18 407 18 407 0 

Nyemission och kvitt-
ningsemission 12 065  399 300   411 365 

Nedsättning av aktie- 
kapital 

-4 648     4 648   0 

Utdelningar      - 

Årets resultat         -92 861 -92 861 

Eget kapital 2019-12-31 12 565 1 110 401 608 -5 335 -92 861 317 087 

 
 
Per den sista december 2019 uppgick antalet regi-
strerade aktier i Signatur Fastigheter AB (publ) till 
1 824 554 484 stycken, samt 150 335 377 stycken 
tecknade men ej registrerade aktier, med kvotvärde 
0,006362 (1) krona per aktie. Tecknade ej registre-
rade aktier på bokslutsdagen registrerades hos bo-
lagsverket den 7 januari, 9 januari 2020 och den 9 

januari registrerades även en omvänd splitt 100:1. 
Vid tillfället för den omvända splitten uppgick totalt 
antal registrerade aktier till 19 510 191 stycken. Vid 
publiceringen av årsredovisningen pågår konverte-
ringen av återstående utestående aktier i SIG Invest 
AB till Signatur Fastigheter AB aktier. Den 31 decem-
ber 2019 fanns det 1 462 st registrerade aktieägare. 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
 

  2019 2018 
TKR Not JAN-DEC JAN-DEC 

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat   -92 852  -18 188  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 24  90 336  12 899  

Erhållen ränta   - 38  

Erlagd ränta  -207  -256  

Betald inkomstskatt   - 37  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital 

 -2 723  -5 470  

        

Förändring i rörelsekapital    

Förändring varulager  189  892  

Förändring av rörelsefordringar   640  -571  

Förändring av rörelseskulder  -309  -451  

Summa förändring av rörelsekapital   520  -130  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 203  -5 600  

        

Investeringsverksamheten    

Avyttring av maskiner och inventarier   800  0  

Förvärv av finansiella tillgångar  - - 

Avyttring av finansiella tillgångar   1 112  - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  1 912  0  

        

Finansieringsverksamheten    

Förvärv av räntebärande skulder   1 950  - 

Avyttring av räntebärande skulder  -2 107  -40  

Emissionskostnader  -325  -30  

Nyemission   - 4 912  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -482  4 842  

        

Totalt kassaflöde  -773  -758  

Ingående likvida medel   1 354  2 112  

Utgående likvida medel   581  1 354  
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Noter 
 

Not 1 Redovisningsprinciper 
 

Allmän information 
Signatur Fastigheter AB (publ), org.nr. 556648-6204, 
har sitt säte i Malmö, Skåne län. Huvudkontorets 
adress är Stjärnplan 3, 216 18 Limhamn. 
 
Koncernredovisningen för år 2019 består av moder-
bolaget och dess dotterföretag, tillsammans be-
nämnd koncernen. Årsredovisningen och koncern-
redovisningen har godkänts för utfärdande av sty-
relsen den 26 mars 2020. Koncernens resultat- och 
balansräkning och moderbolagets resultat- och ba-
lansräkning kommer att framläggas för beslut om 
fastställelse på årsstämman den 23 april 2020.  
 

Överensstämmelse med  
lag och normgivning  
De finansiella rapporterna har upprättats med till-
lämpning av redovisningsprinciper som följer de av 
EU antagna International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) och tolkningar av dessa (IFRIC). Vidare 
tillämpar koncernen Rådet för finansiell rapporte-
rings rekommendation RFR 1 kompletterande redo-
visningsregler för koncerner vilket anger de tillägg, 
utöver upplysningar enligt IFRS, som krävs enligt be-
stämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget 
tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2. Moderbo-
lagets redovisning överensstämmer med koncer-
nens redovisningsprinciper med undantag av vad 
som framgår nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. 
 

Nya redovisningsprinciper 
Nya standarder vilka trätt i kraft 2019  
Den 1 januari 2019 började koncernen tillämpa IFRS 
16, Leasing. Till följd av detta har Koncernen ändrat 
sina redovisningsprinciper för leasingavtal enligt ne-
dan. Koncernen har valt att tillämpa den modifie-
rade retrospektiva metoden vilket innebär att jäm-
förelsesiffror för 2018 inte har räknats om. 
 
Tidigare fastställde Koncernen huruvida ett avtal in-
nehöll leasing enligt IFRIC 4 Fastställande av 
huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal. Fr.o.m. 
1 januari 2019 bedömer Koncernen huruvida ett av-
tal innehåller leasing baserat på definitionen av lea-
singavtal i IFRS 16. 
 

Tidigare klassificerade Koncernen leasingavtal som 
operationella eller finansiella leasingavtal baserat på 
huruvida leasingavtalet överförde de betydande ris-
ker och förmåner som ett ägande av den underlig-
gande tillgången medför till Koncernen. Operation-
ella leasingavtal redovisades inte som tillgång och 
skuld i rapporten över finansiell ställning och en lea-
sing-/hyreskostnad redovisades linjärt över avtalens 
leasingperiod. Enligt IFRS 16 redovisar Koncernen 
nyttjanderättstillgångar och leasingskulder för de 
flesta leasingavtal, även leasingavtal som tidigare 
klassificerades som operationella, och i rapporten 
över resultat och övrigt totalresultat redovisas av-
skrivningar och räntekostnad. Undantag har gjorts 
för nedan nämnda avtal med återstående leasingpe-
riod om maximalt 12 månader och för leasingavtal 
av lågt värde (underliggande tillgångsvärde <50 tkr).  
Leasegivare fortsätter att klassificera leasingavtal 
som finansiell eller operationell leasing. För Koncer-
nen som leasegivare har övergången till IFRS 16 inte 
gett upphov till några justeringar. 
 
Vid övergången värderades leasingskulderna till 
nuvärdet av de återstående leasingavgifterna, dis-
konterade med Koncernens marginella upplånings-
ränta på den första tillämpningsdagen (1 januari 
2019). Nyttjanderättstillgången värderades till ett 
belopp som motsvarar leasingskulden, justerat för 
eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgif-
ter. Koncernen tillämpar denna metod på samtliga 
leasingavtal. 
 
Koncernen har valt att tillämpa följande lättnadsreg-
ler för tidigare operationella leasingavtal vid över-
gången till IFRS 16. 
 
•  Tillämpat en enda diskonteringssats på en 

portfölj av leasingavtal med någorlunda lik-
nande egenskaper. 

•  Gjort bedömningar i efterhand vid fastställan-
det av leasingperioden om avtalet innehåller 
möjligheter att förlänga eller säga upp leasing-
avtalet. 

 
Utöver tomträtter har Signatur Fastigheter endast 
leasingbilar samt några mindre leasingavtal såsom 
hyra av kontorsutrustning. Kontorsutrustningen ut-
gör leasar av lågt värde och har inte inkluderats i le-
asingskulden enligt IFRS 16.  
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Nyttjanderätt som avser tomträttsavtal värderas till 
verkligt värde och leasingskulden värderas till upp-
lupet anskaffningsvärde. Tomträttsavtalen betrak-
tas som eviga. Kostnadsförd leasingavgift i juridisk 
person har i koncernen ersatts av en av en ränte-
kostnad beräknad på leasingskulden. Det vill säga 
avser hela kostnaden för tomträttsavgälder i Kon-
cernen en räntekostnad sam redovisas som en fi-
nansiell kostnad, vilket är en skillnad jämfört 

tidigare princip där denna redovisades som en rö-
relsekostnad som belastade driftsöverskottet. För-
valtningsresultatet förblir dock oförändrat.  
 
Effekt på de finansiella rapporterna 
Vid övergången till IFRS 16 redovisade Koncernen 
nyttjanderättstillgångar på 7 919 tkr och leasingskul-
der på 7 919 tkr. Vägd genomsnittlig ränta som an-
vänts är 3,25 %. 

 
Tkr 2019 

Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 dec 2018 546 
Tillkommer tomträtter som redovisas som operationella 31 dec 2018  9 271 

Summa operationella leasingavtal före diskontering och erhållna betalningar 1 jan 
2019 9 817 

  

Diskonteringseffekt 1 jan 2019 -1 898 
Leasingskuld redovisad per 1 jan 2019 7 919 

 
 
 
 
Nya standarder och tolkningar vilka träder i 
kraft 2020 och framåt 
Från och med 2020 har IASB infört en förändring i 
IFRS 3 som behandlar gränsdragningen mellan rö-
relse- och tillgångsförvärv genom att ny definition av 
rörelse har antagits. I praktiken medför den nya de-
finitionen att om köpeskillingen för aktierna i ett fö-
retagsförvärv i allt väsentligt är hänförbar till mark-
nadsvärdet på förvärvade fastigheter utgör förvär-
vet ett så kallat tillgångsförvärv. Det innebär förenk-
lat att övervärdet i sin helhet allokeras till fastigheter 
och att ingen goodwill därmed uppstår.  
 
Övriga av EU godkända nya och ändrade standarder 
samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations 
Commitee bedöms för närvarande inte påverka Sig-
natur Fastigheters resultat eller finansiella ställning i 
väsentlig omfattning.  
 
Förändringar i svenska regelverk 
Förändringar under 2019 har inte haft någon väsent-
lig påverkan på Signatur Fastigheters redovisning 
utan främst medfört något utökat upplysningskrav.  
 

Grunder för rapporternas upprättande 
Moderföretagets och koncernens funktionella va-
luta och rapporteringsvaluta är svenska kronor. 
Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor om 
inte annat anges. 
 

 
Koncernredovisning 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen 
har bestämmande inflytande. Koncernen kontrolle-
rar ett företag när den exponeras för eller har rätt 
till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och 
har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upp-
hör. Endast den delen av dotterföretagets balanse-
rade vinstmedel som intjänats efter den tidpunkt då 
bestämmande inflytande erhölls ingår i koncernens 
egna kapital.  
 
Förvärv kan klassificeras antingen som rörelseför-
värv eller som tillgångsförvärv. En individuell be-
dömning görs för varje enskilt förvärv. I de fall där 
det primära syftet är att förvärva ett bolags fastighet, 
och där det förvärvade bolaget saknar förvaltnings-
organisation och administration eller dessa funkt-
ioner är av underordnad betydelse för förvärvet, 
klassificeras förvärvet som ett tillgångsförvärv. Öv-
riga bolagsförvärv klassificeras som rörelseförvärv. 
Under innevarande räkenskapsår har samtliga för-
värv klassificerats som tillgångsförvärv.  
 
Deflamo AB (publ) förvärvade under fjärde kvartalet 
SIG Invest AB (publ) genom en apportemission. För-
värvet redovisas som ett omvänt förärv vilket med-
för att SIG Invest anses vara den redovisningsmäss-
iga förvärvaren i transaktionen. Förvärvet bedöms 
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vara ett tillgångsförvärv och inte ett rörelseförvärv. 
Därmed uppkommer ingen goodwill utan skillnaden 
mellan emissionsbeloppet och värdet på det förvär-
vade bolaget redovisas som en kostnad för förvärv 
av börsplats. Koncernredovisningen utgör därmed 
en fortsättning på det legala dotterbolagets finansi-
ella rapporter, förutom vad det gäller dess kapital-
struktur. Moderbolaget och koncernen bytte i sam-
band med detta namn till Signatur Fastigheter AB 
(publ). 
 
Interna fordringar, skulder samt vinster eller förlus-
ter som uppkommer vid upprättandet av koncernin-
terna transaktioner elimineras vid upprättandet av 
koncernredovisningen. Konsolideringen vid förvärv 
sker från och med den tidpunkt då koncernen erhål-
ler ett bestämmande inflytande och vid avyttring till 
den dag det bestämmande inflytandet upphör.  
 

Resultat per aktie 
Beräkning av resultatet per aktie baseras på årets 
resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets ak-
tieägare i koncernen och på det vägda genomsnitt-
liga antalet utestående aktier under året.  
 

TKR 2019 2018 
Resultat per aktie före och  
efter utspädning 1,34 2,93 

   
Årets resultat hänförligt till  
moderbolagets ägare, före och  
efter utspädning 23 933 50 431 

   
Antal aktier 19 748 899 17 434 556 
Genomsnittligt antal aktier  
under året 17 823 817 17 157 990 

 
 

Nedskrivningar 
Koncernens redovisade tillgångar bedöms vid varje 
balansdag för att avgöra om det finns indikationer 
på nedskrivningsbehov. IAS 36 tillämpas avseende 
nedskrivningar av andra tillgångar än finansiella till-
gångar vilka redovisas till verkligt värde enligt IAS 40. 
För undantagna tillgångar enligt ovan bedöms det 
redovisade värdet enligt respektive standard.  
 
Om någon indikation finns beräknas tillgångens 
återvinningsvärde. Tillgången skrivs ner till återvin-
ningsvärdet om det redovisade värdet överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det 
högsta av verkligt värde minus försäljningskostna-
der och dess nyttjandevärde. För nedskrivning av fi-
nansiella tillgångar se ovan.  
 

Tillgångsförvärv 
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten 
skatt hänförlig till övervärden på fastigheten som 
identifierats vid upprättandet av förvärvsanalysen. 
Eventuell skatterabatt minskar i stället fastighetens 
redovisade verkliga värde. Det medför att även vid 
efterföljande värdering och bokslut kommer det 
verkliga värdet på förvaltningsfastigheten att redu-
ceras med den vid förvärvstillfället beräknade upp-
skjutna skatten.  
 

Förändringar i ägarandel i ett dotterföretag 
utan förändring av bestämmande inflytande 
Transaktioner med innehavare utan bestämmande 
inflytande som inte leder till förlust av kontroll redo-
visas som egetkapitaltransaktioner – d v s som trans-
aktioner med ägarna i deras roll som ägare. Vid för-
värv från innehavare utan bestämmande inflytande 
redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd 
köpeskilling och den faktiskt förvärvade andelen av 
det redovisade värdet på dotterföretagets nettotill-
gångar i eget kapital. Vinster och förluster på avytt-
ringar till innehavare utan bestämmande inflytande 
redovisas också i eget kapital.  
 

Rapport över kassaflöde 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt me-
tod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Likvida medel i kassaflödesanalysen överensstäm-
mer med definitionen av likvida medel i koncernens 
rapport över finansiell ställning.  
 

Intäktsredovisning 
Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut under oper-
ationella leasingavtal. Hyresintäkter i fastighetsför-
valtningen redovisas i den period som hyran avser. I 
de fall hyreskontrakt under viss tid medger en redu-
cerad hyra som kompenseras av en vid en annan tid-
punkt högre hyra, periodiseras denna under- re-
spektive överhyra över kontraktets löptid. Ersättning 
i samband med uppsägning av hyresavtal i förtid in-
täktförs direkt om inga förpliktelser kvarstår gente-
mot hyresgästen. Intäkterna fördelas i Hyresintäkter 
och Serviceintäkter.  Serviceintäkter är till exempel 
tilläggsdebiteringar för värme, kyla, sopor och vat-
ten m.m. Serviceintäkterna redovisas i den period 
som servicen utförs och levereras till hyresgästen. 
Hyres- och serviceintäkter betalas i förskott och för-
skottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter.  
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Ränteintäkter periodiseras över löptiden. Utdelning 
på aktier redovisas när aktieägarens rätt att erhålla 
betalning bedöms som säker.  
Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas på 
kontraktsdagen, såvida det inte föreligger särskilda 
villkor i köpekontraktet. Försäljning av fastighet via 
bolag nettoredovisas avseende underliggande fas-
tighetspris och kalkylmässig skatt. Resultat från för-
säljning av fastighet redovisas som värdeförändring 
och avser skillnad mellan erhållet försäljningspris ef-
ter avdrag för försäljningsomkostnader, kalkyl-
mässig skatt och redovisat värde i senaste rapport 
med justering för nedlagda investeringar efter sen-
aste rapport.  
 
Vinster och förluster från fastighetsförsäljningen re-
dovisas i normalfallet på tillträdesdagen. 
 
Finansiella intäkter består av ränteintäkter och redo-
visas i den period de avser.  
 

Finansiella kostnader 
Finansiella kostnader utgörs av räntekostnader 
(ränta och andra kostnader som uppkommer då 
pengar lånas) samt från och med 2019 räntedelen 
av leasingkostnader. Kostnader för uttagande av 
pantbrev betraktas ej som finansiell kostnad utan 
aktiveras som värderingshöjande fastighetsinveste-
ring. Finansiella kostnader resultatförs i den period 
de hänför sig till. Leasingkostnader utgörs av lea-
singavtal för bilar. Tomträttsavtal är sett ur ett redo-
visningsperspektiv leasingavtal. Tomträttsavgälden 
redovisas som kostnad den period den avser.     
 

Leasing 
Principer tillämpade från och med 1 januari 2019 
 
Leasingavtal där koncernen är leasegivare 
När koncernen är leasegivare fastställer den vid 
varje leasingavtals inledningsdatum huruvida lea-
singavtalet ska klassificeras som ett finansiellt eller 
operationellt leasingavtal. 
Vid fastställande av klassificering görs en övergri-
pande bedömning av om leasingavtalet i allt väsent-
ligt överför de ekonomiska risker och förmåner för-
knippade med ägandet av den underliggande till-
gången. Om så är fallet är leasingavtalet ett finansi-
ellt leasingavtal, i annat fall är det ett operationellt 
leasingavtal.  
Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Sig-
natur Fastigheters förvaltningsfastigheter är, sett ur 
ett redovisningsperspektiv, att betrakta som leasing-
avtal. Redovisningen av dessa avtal framgår av prin-
cipen för intäkter.  

Leasingavtal där Koncernen är leasetagare 
Det finns även ett mindre antal leasingavtal där Sig-
natur Fastigheter är leasetagare, dessa avser främst 
tomträttsavgälder samt personbilar.  
Nyttjanderätter hänförliga till tomträttsavtal klassifi-
ceras som förvaltningsfastigheter. Nyttjanderättstill-
gången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket  
består av leasingskuldens initiala värde med tillägg 
för leasingavgifter som betalats vid eller före inled-
ningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgif-
ter. 
Leasingavgifterna diskonteras med den implicita 
räntan i avtalen, dvs. avgäldsräntan. För avtal som 
ingicks före övergången till IFRS 16, dvs. före 1 janu-
ari 2019, används däremot koncernens marginella 
upplåningsränta, vilken utöver koncernens/företa-
gets kreditrisk återspeglar respektive avtals leasing-
period, valuta och kvalitet på underliggande tillgång 
som tänkt säkerhet. Koncernens marginella upplå-
ningsränta baserat på en evig löptid bedöms däre-
mot i stort sett motsvara tomträttsavtalens avgälds-
ränta vilket innebär att avgäldsräntan tillämpas vid 
diskontering av leasingskuld och nyttjanderätt. Lea-
singskulden omfattar nuvärdet av tomträttsavgälder 
under en leasingperiod som anses vara evig. Det 
verkliga värdet av marknadsmässiga avgälder efter 
avdrag för förväntade leasingavgifter är noll vilket in-
nebär att vid bruttoredovisning motsvarar värdet på 
nyttjanderätten av leasingskuldens värde. 
 
Tomträttsavtalen betraktas som eviga, det innebär 
att ingen avskrivning görs på nyttjanderätten. Rän-
tekostnad på leasingskulden i koncernen motsvarar 
den tomträttsavgäld som redovisats i den juridiska 
personen. 
 
Avseende leasar av bilar redovisar koncernen en 
nyttjanderättstillgång och en leasingskuld vid lea-
singavtalets inledningsdatum. Nyttjanderättstill-
gången värderas initialt till anskaffningsvärde, vilket 
består av leasingskuldens initiala värde med tillägg 
för leasingavgifter som betalats vid eller före inled-
ningsdatumet plus eventuella initiala direkta utgif-
ter. Nyttjanderättstillgången skrivs av linjärt från in-
ledningsdatumet till det tidigare av slutet av tillgång-
ens nyttjandeperiod och leasingperiodens slut, vil-
ket i normalfallet för Koncernen är leasingperiodens 
slut. Leasingskulden – som delas upp i långfristig och 
kortfristig del – värderas initialt till nuvärdet av åter-
stående leasingavgifter under den bedömda lea-
singperioden. Leasingperioden utgörs av den ej 
uppsägbara perioden med tillägg för ytterligare pe-
rioder i avtalet om det vid inledningsdatumet be-
döms som rimligt säkert att dessa kommer att nyttjas.  
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Leasingavgifterna diskonteras med leasingavtalets 
implicita ränta då denna lätt kan fastställas vid lea-
sing av bilar.  
 
Leasingskulden omfattar nuvärdet av följande avgif-
ter under bedömd leasingperiod: 
 

• fasta avgifter, inklusive till sin substans 
fasta avgifter, 

• variabla leasingavgifter kopplade till index 
eller pris (“rate”), initialt värderade med 
hjälp av det index eller pris (“rate”) som 
gällde vid inledningsdatumet, 

• eventuella restvärdesgarantier som för-
väntas betalas, 

• lösenpriset för en köpoption som Koncer-
nen är rimligt säker på att utnyttja och 

• straffavgifter som utgår vid uppsägning av 
leasingavtalet om bedömd leasingperiod 
återspeglar att sådan uppsägning kommer 
att ske. 

 
Skuldens värde ökas med räntekostnaden för re-
spektive period och reduceras med leasingbetal-
ningarna. Räntekostnaden beräknas som skuldens 
värde gånger diskonteringsräntan. 
 
Koncernen presenterar nyttjanderättstillgångar, 
som inte uppfyller definitionen för förvaltningsfas-
tigheter, och leasingskulder som egna poster i rap-
porten över finansiell ställning. 
 
För leasingavtal som har en leasingperiod på 12 må-
nader eller mindre eller med en underliggande till-
gång av lågt värde, understigande 50 tkr, redovisas 
inte någon nyttjanderättstillgång och leasingskuld. 
Leasingavgifter för dessa leasingavtal redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden. 
 
Principer tillämpade till och med 31 december 
2018 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell el-
ler operationell leasing. Finansiell leasing föreligger 
då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknip-
pade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts 
över till leastagaren. I annat fall är det fråga om op-
erationell leasing. Koncernen har inga väsentliga fi-
nansiella leasingavtal varför samtliga leasingavtal re-
dovisas som operationella leasingavtal, vilket inne-
bär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasing-
perioden. Samtliga nuvarande hyreskontrakt hän-
förliga till koncernens förvaltningsfastigheter är, sett 
ur ett redovisningsperspektiv, att betrakta som op-
erationella leasingavtal.  
Tomträttsavtal är, ur ett redovisningsperspektiv, op-
erationellt leasingavtal och avgälden redovisas som 
kostnad för perioden de avser. I övrigt har 

koncernen endast ett fåtal mindre leasingavtal vid 
utgången av 2018. 
 

Ersättningar till anställda 
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter av-
slutad anställning omfattar endast avgiftsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar fö-
retaget fastställda avgifter till en separat juridisk en-
het. När avgiften är betald har företaget inga ytterli-
gare förpliktelser. Ersättning till anställda såsom lön 
och pension redovisas som kostnad under den pe-
riod när den anställda utfört de tjänster som ersätt-
ningen avser. Det finns inga anställningsavtal där av-
tal om avgångsvederlag förekommer.  

Inkomstskatter 
Redovisning av inkomstskatter inkluderar aktuell 
skatt samt uppskjuten skatt. Skatten redovisas i re-
sultatet, utom när skatten avser poster som redovi-
sas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. 
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräknings-
metoden på alla väsentliga temporära skillnader. En 
temporär skillnad finns när det bokförda värdet på 
en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemäss-
iga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till ex-
empel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång 
eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig 
åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och 
koncernredovisningen.  
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den 
skattesats som har beslutats eller aviserats per ba-
lansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller när den 
uppskjutna skatteskulden regleras. Aktuell skatt be-
räknas utifrån gällande skattesats vilken för närva-
rande är 21,4%, medan uppskjuten skatt beräknas 
utifrån de skattesatser som gäller 2020 (21,4%)  
respektive 2021 (20,6%) och framåt. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den omfattning det är 
troligt att framtida skattemässiga överskott kommer 
att finnas mot vilket de temporära skillnaderna kan 
nyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskul-
der kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som de-
biteras av samma myndighet och då koncernen har 
för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 
 

Förvaltningsfastigheter 
Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera 
hyresintäkter och värdestegring. Koncernens samt-
liga fastigheter klassificeras som förvaltningsfastig-
heter. Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt 
värde per balansdagen. Verkligt värde fastställs ge-
nom bedömning av marknadsvärdet för varje enskilt 
värderingsobjekt. Värderingsmodellen bygger på en 
långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av 
framtida betalningsströmmar med individuella 
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avkastningskrav per fastighet beroende på analys av 
genomförda transaktioner och fastighetens mark-
nadsposition. Koncernens princip är att värdera 
samtliga fastigheter till verkligt värde, minst vartan-
nat år genom oberoende externa auktoriserade fas-
tighetsvärderare, vilket gjordes på hela portföljen 
senast under 2019. År då externa värderingar ej 
gjorts internvärderas fastigheterna i koncernen en-
ligt värderingsmodeller som är allmänt accepterade 
i branschen.  
 
Utgifter som är värdehöjande aktiveras. Löpande 
underhåll, reparationer och byte av mindre delar 
kostnadsförs i den period de uppkommer. Vid större 
ny-, till- eller ombyggnader aktiveras räntekostna-
den.  
 
Värdeförändring redovisas i resultaträkningen och 
består av såväl orealiserade som realiserade värde-
förändringar. Den orealiserade värdeförändringen 
beräknas utifrån värderingen vid periodens slut jäm-
fört med värderingen föregående år, alternativt an-
skaffningsvärdet om fastighet förvärvats under året, 
med tillägg för under perioden aktiverade tillkom-
mande utgifter. För fastighet som sålts under året 
beräknas orealiserad värdeförändring utifrån värde-
ring vid senaste rapport före försäljningen jämfört 
med värdering vid utgången av föregående år, med 
justering för under året aktiverade tillkommande ut-
gifter. Hur den realiserade värdeförändringen be-
räknats framgår av redovisningsprinciperna för in-
täkter från fastighetsförsäljningar.  
 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar och eventuella nedskrivningar. I de fall 
en materiell anläggningstillgång består av flera bety-
dande delar fördelas anskaffningsvärdet på dessa 
delar. Tillkommande utgifter läggs till anskaffnings-
värdet endast om det är sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förknippade med till-
gången kommer att komma företaget till del och an-
skaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
Avskrivningarna kommer baseras på anskaffnings-
värden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, 
fördelas över uppskattad nyttjandeperiod.  
 
Nyttjandeperiod och restvärde prövas varje balans-
dag och justeras vid behov. Avskrivningarna baseras 
på följande nyttjandeperioder.  
 
Inventarier, verktyg och maskiner 5–20 år.  
 

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffnings-
värdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och netto-
försäljningsvärde.  
 

Finansiella instrument 
Sedan 2018 klassificerar koncernen de finansiella 
tillgångarna som värderade till upplupet anskaff-
ningsvärde eller verkligt värde via resultatet. De fi-
nansiella skulderna klassificeras som värderade till 
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via 
resultatet. 
 
Ett finansiellt instrument värderas initialt till verkligt 
värde exklusive transaktionskostnader. Finansiella 
tillgångar och skulder redovisas med tillämpning av 
affärsdagsprincipen. En finansiell tillgång eller finan-
siell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir 
part i ett avtal. Kundfordran tas upp i balansräk-
ningen när faktura har skickats. Hyresfordran tas 
dock upp då respektive hyresperiod påbörjats. Skuld 
tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig 
skyldighet föreligger att betala, även om faktura 
ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del 
därav) tas bort från balansräkningen när rättighet-
erna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget över-
för i allt väsentligt de risker och fördelar som är för-
knippade med ägande. En finansiell skuld (eller del 
därav) tas bort från balansräkningen när förpliktel-
sen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.  
 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas 
och redovisas med ett nettobelopp i balansräk-
ningen endast när det föreligger en legal rätt att 
kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att re-
glera posterna med ett nettobelopp eller att samti-
digt realisera tillgången och reglera skulden. 
 
Fordringar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den ef-
fektivränta som beräknades vid anskaffningstid-
punkten. Kundfordrans förväntade löptid är kort, 
varför värdet redovisas till nominellt belopp utan 
diskontering. Kund- och lånefordringar redovisas till 
det belopp som beräknas inflyta, det vill säga efter 
avdrag för osäkra fordringar. Kassa och banktillgo-
dohavanden redovisas till nominellt värde. Ford-
ringar med kvarvarande löptid på mer än tolv måna-
der redovisas till upplupet anskaffningsvärde.  
 
Finansiella tillgångar som ingår i denna kategori är 
hyres- och kundfordringar, kassa och bank, låne-
fordringar samt övriga fordringar. Samtliga lån redo-
visas till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär 
att värdet justeras genom att eventuella rabatter el-
ler premier i samband med att lånet tas upp eller 
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löses samt kostnader i samband med upplåning pe-
riodiseras över lånets löptid. Periodiseringen beräk-
nas på basis av lånets effektiva ränta. Vinst och för-
lust som uppkommer när lånet löses redovisas i re-
sultaträkningen. Skulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffning-
svärde. Finansiella skulder som ingår i denna kate-
gori är lån samt övriga finansiella skulder, till exem-
pel leverantörsskulder. 
 
Koncernen bedömer per varje balansdag om det 
finns objektiva grunder för att nedskrivningsbehov 
föreligger för en finansiell tillgång. En reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs enligt be-
dömning av förväntade kreditförluster. Väsentliga fi-
nansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet 
för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller ge-
nomgå en finansiell rekonstruktion och uteblivna el-
ler försenade betalningar (förfallna sedan mer än 60 
dagar) betraktas som indikatorer på att ett nedskriv-
ningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reser-
veringens storlek utgörs av skillnaden mellan till-
gångens redovisade värde och nuvärdet av be-
dömda framtida kassaflöden, diskonterade med 
den ursprungliga effektiva räntan. I resultaträk-
ningen redovisas värdeförändringar på egen rad, 
betalda och upplupna räntor redovisas som finansi-
ell kostnad. 
 

Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffnings-
värde.  
 

Likvida medel 
I likvida medel i balansräkningen ingår banktillgodo-
havanden samt kortfristiga likvida placeringar. 
 

Upplåning 
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, 
netto efter transaktionskostnader. Upplåning redo-
visas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över lånets 
löptid, med tillämpning av effektivräntemetoden.  
Lånekostnader belastar resultatet för det år till vilket 
de hänför sig, utom till den del de inräknas i ett bygg-
nadsprojekts anskaffningskostnad. Koncernen akti-
verar lånekostnader som är hänförbara till inköp, 
konstruktion eller produktion av en tillgång som har 
betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
användning eller försäljning.  
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om 
inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 

betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
balansdagen.  
 

Avsättningar och eventualförpliktelser 
Avsättningar redovisas när det finns ett åtagande 
och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs och 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
Eventualförpliktelser redovisas om det föreligger ett 
möjligt åtagande som bekräftas endast av flera 
osäkra framtida händelser och det inte är troligt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att 
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
säkerhet. 

Segmentsredovisning 
Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar 
del av koncernen vilken tillhandahåller tjänster som 
är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig 
från andra segment. Koncernen är inte uppdelad i 
några segment. Vilket också överensstämmer med 
hur verksamheten följs upp internt.  
 

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats 
enligt Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning 
för juridisk person. Skillnaderna mellan koncernens 
och moderbolagets redovisningsprinciper framgår 
nedan. De nedan angivna redovisningsprinciperna 
för moderbolaget har tillämpats konsekvent på 
samtliga perioder som presenterats i moderbola-
gets finansiella rapporter. 
 
Moderbolaget tillämpar inte IFRS 16. Moderbolaget 
tillämpar en undantagsmöjlighet i RFR 2, med effekt 
att moderbolaget redovisar existerande leasingavtal 
på samma sätt som under tidigare år. 
 

Ändrade redovisningsprinciper  
Om inte annat anges nedan har moderbolagets re-
dovisningsprinciper under 2019 förändrats i enlig-
het med vad som anges ovan för koncernen.  
 

Andelar i dotterbolag  
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget en-
ligt anskaffningsvärdemetoden. Det bokförda vär-
det prövas fortlöpande mot dotterbolagens kon-
cernmässiga egna kapital. I de fall bokfört värde un-
derstiger dotterbolagens koncernmässiga värde 
sker nedskrivning som belastar resultaträkningen. I 
de fall en tidigare nedskrivning inte längre är moti-
verad sker återföring av denna.  
 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras som aktier i dotterföretag 
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hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. 
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, d v 
s som bokslutsdisposition. 
 

Förändringar i svenska regelverk 
De förändringar i RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer som har trätt i kraft och gäller för 

räkenskapsår 2019 samt de ändringar som träder 
ikraft from 1 januari 2020 har inte haft/kommer inte 
att få någon väsentlig påverkan på moderbolagets 
finansiella rapporter.  

 
 

Not 2 Hyresintäkter 
 
De totala hyresintäkterna för koncernen uppgick till 
34 914 tkr (30 101). Hyresintäkterna utgörs av hyres-
värdet med avdrag för värdet av under året vakanta 
ytor. Med hyresvärde avses erhållna hyresintäkter 

plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor. I hy-
resvärdet ingår även tillägg som vidarefaktureras hy-
resgästen, exempelvis el, värme, indextillägg och 
visst underhåll. 

 
Hyresintäkter 2019 2018 

Bostäder 15 187 14 852 

Bostäder, kommersiella 15 682 13 383 

Lokaler 3 491 1 600 

P-platser och övrigt 554 266 

Summa 34 914 30 101 
 
Kontraktsförfallostruktur avseende Signatur Fastigheters bestånd framgår av följande tabell, där kontraktsvärdet 
avser årsvärde. 
 

Kontraktsförfallostruktur Förfaller Antalet kontrakt Kontraktsvärde 
Kommersiella        

 2020 8 2 153 
 2021 5 1 508 
 2022 7 2 669 
 2023 3 1 265 
 2024 0 - 

  2025- 1 1 058 
Summa  24 8 653 
    
Bostäder   216 25 767 
P-platser och övrigt   158 542 
Summa  398 34 962 
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Not 3 Personal och styrelse 
 

Medarbetare och styrelse 2019 2018 

Medelantal anställda Totalt Andel kvinnor % Totalt Andel kvinnor % 

Moderbolaget 0 0 3 0 

Dotterföretag 7 29 3 33 

Koncernen totalt 7 17 6 20 
     

Könsfördelning i företagsledningen 2019 2018 

Medelantal  Antal kvinnor %  Antal kvinnor % 

Moderbolaget         

Styrelsen  0  0 

Övriga ledande befattningshavare  0  0 

Koncernen totalt     

Styrelsen  0  0 

Övriga ledande befattningshavare   0   0 
 

Personal och styrelse  
Koncernen 2019 2018 

Löner, arvoden och förmåner, tkr   

Styrelsens ordförande  120 120 

Verkställande direktör 989 746 

Övriga ledande befattningshavare 1 318 1 195 

Övriga anställda 1 973 1 352 

Summa 4 400 3 414 
   

Avtalsenliga pensionskostnader   

Styrelsens ordförande 0 0 

Verkställande direktör 164 70 

Övriga ledande befattningshavare 94 73 

Övriga anställda 106 65 

Summa 364 208 
   

Lagstadga sociala kostnader inkl löneskatt   

Styrelsens ordförande 38 38 

Verkställande direktör 351 251 

Övriga ledande befattningshavare 437 393 

Övriga anställda 646 441 

Summa 1 471 1 123 
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Personal och styrelse  
Moderbolaget 

2019 2018 

Löner, arvoden och förmåner, tkr   

Styrelsen och VD:   

Löner och ersättningar -185 1 252 

Pensionskostnader 74 0 
 -111 1 252 

Övriga anställda:   

Löner och ersättningar 0 879 

Pensionskostnader 0 234 
 0 1 113 
   

Sociala kostnader 16 607 

Summa styrelse och övriga -95 2 972 
 
Orsaken till det negativa beloppet 2019 är för mycket uppbokad tantiem lön under 2018 som vänds 2019.  
 
 

Not 4 Arvode och kostnadsersättningar till revisorer 
 

 Koncernen Moderbolag 

  2019 2018 2019 2018 

KPMG AB     

Revisionsuppdrag 509 391 - - 

Skatterådgivning - - - - 

Övriga uppdrag 0 0 - - 
     

Mazars SET AB     

Revisionsuppdrag - - 96 180 

Skatterådgivning - - - - 

Övriga uppdrag - - 0 0 

Summa 509 391 96 180 
 
 
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revison av 
års- och koncernredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och verkställande direktörens för-
valtning samt revision och annan granskning utförd 
i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta 

inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankom-
mer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana 
övriga arbetsuppgifter.   
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Not 5 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 
 

Koncernen 2019 2018 

Fastighetskostnader     

Driftkostnader 7 489 8 359 

Reparation och underhåll 2 256 2 881 

Fastighetsskatt och tomträttsavgäld 643 588 

Övriga fastighetskostnader 1 265 351 

Summa 11 653 12 179 
 
 

 Koncernen Moderbolaget 
 2019 2018 2019 2018 

Administrationskostnader         

Personalkostnader 5 747 4 388 -96 2 966 

IT, reklam- och lokalkostnader 926 943 212 649 

Revisionsarvoden 509 391 96 180 

Övriga kostnader 4 090 4 563 2 465 1 472 

Summa 11 272 10 285 2 677 5 267 
 
 
 

Not 6 Jämförelsestörande poster 
 

Koncernen 2019 2018 

Kostnader av engångskaraktär hänförliga till det  
omvända förvärvet och börsplatsen.  

  
7 670 

  
- 

Summa 7 670 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Signatur Fastigheter AB – Årsredovisning 2019  30 

 

Not 7 Finansnetto 
 

Koncernen 2019 2018 

Övriga ränteintäkter 267 354 
Summa 267 354 
   

Koncernen   

Övriga räntekostnader -9 583 -7 826 
Räntor avseende nyttjanderättstillgångar -345 - 
Summa -9 928 -7 826 
   

Moderbolaget   

Ränteintäkter och liknande resultatposter   38 
Summa 0 38 
   

Moderbolaget   

Räntekostnader och liknande resultatposter -199 -256 
Summa -199 -256 

 
 

Not 8 Skatter 
 

Redovisat i rapporten över resultat och övrigt totalresultat   

Koncernen 2019 2018 

Aktuell skattekostnad(-)/skatteintäkt(+)     

Årets skattekostnad -283 -172 

Summa underlag från rörelsen -283 -172 
   

Uppskjuten skattekostnad(-)/skatteintäkt(+)   

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -4 628 -7 972 

Uppskjuten skatt till följd av förändring av skattesatser/skatteregler - -1 039 

Uppskjuten skatteintäkt/-kostnad i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag -54 699 

Summa uppskjuten skatt -4 682 -8 312 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen -4 965 -8 484 
   

Moderbolaget 2019 2018 

Uppskjuten skattekostnad(-)/skatteintäkt(+)   

Uppskjuten skatteintäkt/-kostnad i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag 198 0 

Summa uppskjuten skatt 198 0 

Totalt redovisad skattekostnad i koncernen 198 0 
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Avstämning av effektiv skatt     

Koncernen (%) 2019 (%) 2018 

Resultat före skatt   29 408   59 425 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -21,4 -6 293 -22 -13 074 

Ej avdragsgilla kostnader -0,50 -146 -0,30 -180 

Ej skattepliktiga intäkter 8,49 2 498 5,94 3 528 

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler -3,48 -1 023 2,09 1 242 

Schablonränta på periodiseringsfond 0.00 -1 0,00 0 

Redovisad effektiv skatt -16,88 -4 965 -14,28 -8 484 
     

Moderbolaget (%) 2019 (%) 2018 

Resultat före skatt   -93 059   -18 407 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -21,4 19 915 -22 4 050 

Ej avdragsgilla kostnader 21,14 -19 674 0,16 -29 

Justering för ej bokförd uppskjuten skatt 0,00 - -21,84 -4 020 

Effekt av ändrade skattesatser/och skatteregler 0,05 -42 0,00 - 

Redovisad effektiv skatt -0,21 198 0,00 0 
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Not 9 Förvaltningsfastigheter 
 

Verkligt värde fastigheter (MKR) 2019-12 2018-12 

Fastighetsvärde per 1 januari 620,8 473,7 
Investeringar 30,7 6,2 

Förvärv 120,2 118,7 

Avyttringar -46,7 -15,7 

Värdeförändringar 32,3 37,9 

Verkligt värde vid periodens utgång 757,3 620,8 
 
 
Förvaltningsfastigheter redovisas i koncernens rap-
port över finansiell ställning till verkligt värde och 
värdeförändringarna redovisas i koncernens rapport 
över totalresultatet. Samtliga förvaltningsfastigheter 
har bedömts vara i nivå 3 i värderingshierarkin enligt 
IFRS 13 Värdering till verkligt värde. SIG Invest använ-
der sig av en kassaflödesbaserad modell, vilket enligt 
vedertagen teori innebär att en tillgångs värde ut-
görs av det diskonterade nuvärdet av framtida 
kassaflöden som tillgången förväntas generera. 
Vartannat år görs externa värderingar på fastighet-
erna av oberoende värderingsinstitut. 100% av fas-
tighetsinnehavet har värderats av externt värde-
ringsinstitut under 2019. 
 
Per bokslutsdagen har Signatur Fastigheter intern 
värderat samtliga fastigheter till verkligt värde. Den 
interna värderingen överensstämmer med värde-
ringar gjorda av extern värderare under året. Varje 
fastighet värderas individuellt genom att nuvärdes-
beräkna framtida kassaflöden, det vill säga framtida 
hyresinbetalningar minskade med bedömda drifts- 
och underhållsutbetalningar under 10 år samt rest-
värdet år tio. Bedömda hyresinbetalningar samt 
drifts- och underhållsutbetalningar har härletts från 
befintliga hyresintäkter, drifts- och underhållskost-
nader. Kassaflödet marknadsanpassas genom att 
beakta eventuella förändringar i uthyrningsgrad och 
uthyrningsnivåer såväl som drifts- och 

underhållsutbetalningar. Av avgörande betydelse för 
fastighetsbeståndets beräknade värde är avkast-
ningskravet och antaganden om den framtida reala 
tillväxten. Avkastningskravet är den vägda kostna-
den för lånat och eget kapital. Kostnaden för lånat 
kapital utgår från marknadsmässig ränta på krediter. 
Kostnaden för eget kapital utgår från den ”riskfria 
räntan” motsvarande lång statsobligationsränta 
med tillägg för ”riskpremie”. Riskpremien är individu-
ell för varje investering och bedöms av bolagets led-
ning.  
 

Känslighetsanalys 
Verkligt värde är en bedömning av ett sannolikt för-
säljningspris på marknaden vid värdetidpunkten. 
Priset kan dock endast fastställas när en transaktion 
genomförts. Vid fastighetsvärdering anges ofta ett 
intervall för at visa på osäkerheten kring uppskatt-
ningar av ett marknadsvärde. Värdeintervallet bru-
kar uppgå till +/- 5% men kan variera beroende bland 
annat på marknadssituation, fastighetens tekniska 
standard och investeringsbehov. Koncernens fastig-
hetsbestånd värderas till 757,3 mkr (620,8) och med 
ett osäkerhetsintervall om +/- 5% så innebär det att 
det bedömda verkliga värdet varierar med +/- 37,9 
mkr (31,0). Nedan anges de väsentliga faktorerna 
som påverkar värderingen och resultateffekter 
därav.  

 
 

 

Param
eter För-

ändring 

M
arknadsvärde-

påverkan (m
kr) 

M
arknadsvärde-

påverkan (%
) 

Param
eter För-

ändring 

M
arknadsvärde-

påverkan (m
kr) 

M
arknadsvärde-

påverkan (%
) 

Vakansgrad + 0,25% -2,4 -0,32% - 0,25% 3,3 0,43% 

Hyra + 1% årligen 11,8 1,56% - 1% årligen -10,9 -1,44% 

Drift och underhållskostnader + 25 kr/kvm -27,1 -3,33% - 25 kr/kvm 28,1 3,71% 

Direktavkastningskrav + 0,25% -56,6 -6,60% - 0,25% 67,6 8,93% 
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Not 10 Nyttjanderättstillgångar 
 
Effekten av övergången till IFRS 16 på koncernens 
leasingavtal beskrivs i not 1 Redovisningsprinci-
per. Den övergångsmetod som koncernen har valt 
att tillämpa vid övergången till IFRS 16 innebär att 
den jämförande informationen inte räknats om för 
att återspegla de nya kraven. 

Leasegivare 
Koncernen hyr ut förvaltningsfastigheter. Koncer-
nen klassificerar dessa leasingavtal som 

operationella eftersom leasingavtalen inte överför 
de betydande risker och förmåner som är förknip-
pade med ägandet av den underliggande till-
gången. 
Nedan presenteras en löptidsanalys av leasingav-
gifter, vilket visar de odiskonterade leasingavgif-
terna som ska mottas efter balansdagen. 

 
IFRS 16 Koncernen 2019  IAS 17 Koncernen 2018 

Inom ett år 16 038  Inom ett år 14 710 

Mellan ett och två år 12 476  Mellan ett år och fem år 39 836 

Mellan två och tre år 8 682  Längre än fem år 25 983 

Mellan tre och fyra år 5 239   80 529 

Mellan fyra och fem år 4 586    

Senare än fem år 21 472    

Summa odiskonterade leasingavgifter 68 494    

 
Kontrakterat värde för hyresbostäder per 2019-12-31 uppgår till 21 649 tkr. 
 

 
Leasetagare 
Koncernen leasar ett fåtal olika typer av tillgångar 
inklusive tomträtter och personbilar. Koncernen 
hyr även kontorsutrustning som utgör leasar av 
lågt värde och inte har inkluderats i leasingskulden 
enligt IFRS 16. Inga leasingavtal innehåller  
kovenanter eller andra begränsningar utöver  
säkerheten i den leasade tillgången. 
 
Tomträtter 
Löptiden anses vara evig för hyresavtal för tomt-
rätter. Tomträttshavaren (leasetagaren) har inte 
rätt att säga upp avtalet. Fastighetsägare (lease- 
givare) får däremot säga upp avtalet vid bestämda 
tidpunkter. Om tidpunkt för avyttring, av förvalt-
ningsfastighet som omfattar tomträtt, med rimlig 
säkerhet kan fastställs beaktas den tidpunkten vid 
bedömning av förväntad löptid. Betalning görs 
vanligtvis kvartalsvis i förskott. Avgäld (leasingav-
gift) är oförändrad under bestämda perioder 
(avgäldsperioder), vanligtvis med en löptid på tio 
år men kan vara längre, efter avgäldsperioden 
görs en omprövning av avgälden.  
 
Klassificering av tomträtter som förvaltningsfastig-
heter följer av klassificering som gjorts för under-
liggande fastigheter, se not 9 Förvaltningsfastig-
heter. Leasingavtal som innebär att företaget hyr  

 
mark genom tomträttsavtal redovisas i koncernen 
som en nyttjanderätt. Nyttjanderätten värderas till 
verkligt värde genom att framtida avgälder (eviga) 
diskonteras till avtalens avgäldsränta.  
 
I juridisk person redovisas inte nyttjanderätten 
som en tillgång. I samband med förvärv av förvalt-
ningsfastighet som består av byggnad som står på 
tomträtt görs ingen uppdelning mellan byggnad 
och tomträtt. Vid efterföljande värderingar till 
verkligt värde görs värderingen av fastigheten som 
helhet och ingen uppdelning görs mellan byggnad 
och tomträtt. Erlagd avgäld beaktas som en egen 
post vid kassaflödesberäkningen, för hyresintäk-
ter finns ingen separat uppgift om hur stor del 
som avser avgäld, utan ett antagande görs att hy-
resintäkterna täcker kostnaderna. 
 
Verkligt värde värderade nyttjanderätter avseende 
tomträtter hänförs till nivå 3, lika andra förvalt-
ningsfastigheter. I hierarkin för verkligt värde, nivå 
1 har högst prioritet med noterade priser på aktiv 
marknad och nivå 3 har lägst prioritet, det innebär 
att indata vid värdering inte är observerbar eller i 
vart fall i liten utsträckning. Inga överföringar har 
skett mellan de olika nivåerna under räkenskaps-
året. 
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Nyttjanderättstillgångar koncernen 2019    

 Tomträtter Bilar Totalt 

Årets avskrivningar - -389 -389 

Utgående balans 7 305 378 7 683 
 
Tillkommande nyttjanderättstillgångar (”Additions to right-of-use assets”) under 2019 uppgick till 146 tkr.  
I detta belopp ingår anskaffningsvärdet för under året nyanskaffade nyttjanderätter. 
 
 

Koncernen 2019 

Kortfristiga 611 
Långfristiga 7 072 
Leasingskulder som ingår i rapporten över finansiell ställning 7 683 

 
 

Löptidsanalys av leasingskulder 
Koncernen 2019 

Förfaller inom ett år 611 
Mellan ett och två år 350 
Mellan två och tre år 317 
Mellan tre och fyra år 301 
Mellan fyra och fem år 301 
Senare än fem år 12 642 
Summa 14 522 

 
Belopp redovisade i resultatet  

Koncernen 2019 Resultat 

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -389 

Ränta på leasingskulder -345 

Kostnader för leasar av lågt värde -21 

Summa -755 
 
 
 

Belopp redovisade i rapporten över kassaflöden  
Koncernen  2019 

Summa kassautflöden hänförliga till leasingavtal  755 

 
Ovanstående kassautflöde inkluderar såväl belopp för leasingavtal som redovisas som leasingskuld, som belopp 
som betalas för leasar av lågt värde. 
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Not 11 Maskiner och inventarier 
 

 2019 2018 
 Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 

Ackumulerade anskaffningsvärden         

Vid årets början 3 609 8 230 5 095 8 230 

Nyanskaffningar 1 063 - 546 - 

Avyttringar och utrangeringar -22 -8 230 -2 032 - 

Summa 4 650 0 3 609 8 230 
     

Ackumulerade nedskrivningar och  
avskrivningar enligt plan         

Vid årets början -1 114 -7 430 -659 -767 

Avyttringar och utrangeringar 15 7 430 - - 
Årets avskrivningar enligt plan på  
anskaffningsvärden 

-587 - -455 -131 

Årets nedskrivningar - - - -6 532 

Summa -1 686 0 -1 114 -7 430 

Redovisat värde vid periodens slut 2 964 0 2 495 800 
 
 
 

Not 12 Långfristiga fordringar 
 

Koncernen 2019 2018 

Ingående bokfört värde 11 706 3 738 

Årets förändringar -1 607 7 968 

Utgående bokfört värde 10 099 11 706 
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Not 13 Kundfordringar 
 

 Koncernen Moderbolaget 

 2019 2018 2019 2018 

Kundfordringar 4 572 1 195 107 314 

Reservering för osäkra fodringar -125 -18 -107 - 

Summa 4 447 1 177 0 314 
     

Åldersfördelning förfallna kundfordringar    

1-30 dagar 172 69 - 314 

31-60 dagar 251 56 - - 

61-90 dagar 42 49 - - 

>90 dagar 1 094 910 107 - 

Summa 1 559 1 084 107 314 
 

 Koncernen Moderbolaget 

Avsättningar för osäkra fordringar 2019 2018 2019 2018 

Avsättningar vid årets början - 0 - - 

Reservering för befarade förluster -125 -18 -107 - 

Återförda outnyttjade belopp - 0 - - 

Summa -125 -18 -107 0 
 
 

Not 14 Likvida medel 
 

 2019 2018 

Koncernen     
Kassa och bank 18 827 6 791 
Summa 18 827 6 791 

   

Moderbolaget   

Kassa och bank 581 1 354 
Summa 581 1 354 
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Not 15 Antal aktier 
 

2019-12-31    

 Kvotvärde Antal röster Antal aktier 
A-aktier 0,006362 10 1 020 411 
B-aktier 0,006362 1 1 823 534 073 

Ej registrerade B-aktier 0,006362 1 150 335 377 

Summa   1 974 889 861 
    

2018-12-31    
 Kvotvärde Antal röster Antal aktier 

A-aktier 0,065510 10 1 020 411 
B-aktier 0,065510 1 77 566 589 
Summa   78 587 000 

 
 

Not 16 Förändring av antal aktier och aktiekapital 
 

  Antal aktier A-aktier B-aktier Totalt antal Aktiekapital 

2017 Utgående antal aktier     39 293 500 19 646 750 
2018 Nedsättning  
aktiekapital  

   39 293 500 11 963 557 

2018 Nedsättning  
aktiekapital     39 293 500 2 574 103 

2018 Riktad nyemission  39 293 500 1 020 411 77 566 589 78 587 000 5 148 206 
2019 Nedsättning  
aktiekapital 

   78 587 000 500 000 

2019 Apportemission  
(delregistrering) 

1 745 967 484 1 020 411 1 823 534 073 1 824 554 484 11 608 501 

 
Ej registrerade emissioner     

2019 Apportemission  
(delregistrering) 

23 870 710 1 020 411 1 847 404 783 1 848 425 194 11 760 383 

2019 Kvittningsemission 7 366 483 1 020 411 1 854 771 266 1 855 791 677 11 807 252 
2019 Kvittningsemission 119 098 184 1 020 411 1 973 869 450 1 974 889 861 12 565 000 
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Not 17 Uppskjuten skatteskuld 
 

Koncernens balansräkning 2019 2018 

Uppskjuten skattefordran Underlag Skatt Underlag Skatt 

Vid årets ingång 31 062 6 784 27 528 6 056 

På grund av ändrad taxering 65 13 140 29 

Förändring under året -2 676 -928 3 394 699 

Uppskjuten skattefordran vid årets utgång 5 28 451 5 870 31 062 6 784 
     

Uppskjuten skatteskuld 6     

Temporära skillnader fastigheter         

Vid årets ingång -305 485 -66 213 -234 305 -51 547 

Förändring under året -93 388 -17 985 -71 180 -14 666 

Vid årets utgång -398 873 -84 198 -305 485 -66 213 
     

Förvärvade temporära skillnader fastigheter 7         

Vid årets ingång 164 608 35 827 136 963 30 132 

Förändring under året 70 848 14 595 27 645 5 695 

Vid årets utgång 235 456 50 422 164 608 35 827 
     

Temporära skillnader obeskattade reserver         

Vid årets ingång -869 -191 -59 -13 

Förändring under året -1 117 -239 -810 -178 

Vid årets utgång -1 986 -430 -869 -191 
     

Totalt uppskjuten skatteskuld         

Vid årets ingång -141 746 -30 578 -97 401 -21 428 

Förändring under året -23 657 -3 628 -44 345 -9 149 

Totalt uppskjuten skatteskuld vid årets utgång -165 403 -34 206 -141 746 -30 578 
     

Uppskjuten skattefordran vid årets utgång  5 870  6 784 

Totalt uppskjuten skatteskuld vid årets utgång   -34 206   -30 578 

Redovisas netto i balansräkningen som upp-
skjuten skatteskuld (-)/-fordran (+) 

 -28 336  -23 793 

 
 
  

 
 
5 Avser fastställda tillgängliga underskott 
6 Uppskjuten skatteskuld beräknas mellan verkliga värden ock skattemässiga restvärden 
7 Ingår ej i underlaget för uppskjuten skatt då förvärven klassas som tillgångsförvärv 
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Moderbolaget 2019 2018 

Resultat före skatt -93 059 -18 407 

Aktuell skatt - - 

Uppskjuten skatt 198 - 

Resultat efter skatt -92 861 -18 407 
   

Uppskjuten skattefordran   

Vid årets ingång 0 0 

Årets förändring 198 - 

Vid årets utgång 198 0 
 
 

Not 18 Räntebärande skulder 
 

Koncernen 2019 2018 

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 418 296 337 396 

Övriga långfristiga räntebärande skulder 11 308 4 483 

Leasingskulder 7 072 - 

Summa 436 676 341 879 
   

Kortfristiga skulder   

Kortfristig del skulder till kreditinstitut 7 485 5 581 

Övriga kortfristiga räntebärande skulder 12 218 29 500 

Leasingskulder 611 - 

Summa 20 314 35 081 
   

Moderbolaget 2019 2018 

Kortfristiga skulder     

Övriga kortfristiga räntebärande skulder 1 153 - 

Kortfristig del skulder till kreditinstitut - 2 793 

Summa 1 153 2 793 
 

Belopp som förfaller till betalning Koncernen Moderbolaget 

Per 2019-12-31 2019 2018 2019 2018 

Mindre än 1 år 20 314 35 081 1 153 2 793 

Mellan 2 och 5 år 42 505 26 808  - 

Mer än 5 år 394 171 315 071   - 

Summa 456 990 376 960 1 153 2 793 
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Koncernen UB 2018 Kassaflöden 
Omklassi-

ficering 
Förvärvat 

kassaflöde UB 2019 

Skulder till kreditinstitut 342 077 28 153 - 55 551 425 781 

Övriga räntebärande skulder 33 983 -11 610 - 1 153 23 526 

Leasingskulder - - 7 683 - 7 683 

Summa skulder härrörande från 
finansieringsverksamheten 376 060 16 543 7 683 56 704 456 990 

 

Koncernen UB 2017 Kassaflöden Förvärvat  
kassaflöde 

UB 2018 

Skulder till kreditinstitut 273 879 47 671 21 427 342 977 

Övriga räntebärande skulder - 33 983 - 33 983 

Summa skulder härrörande från 
finansieringsverksamheten 

273 879 81 654 21 427 376 960 

 
 
 

Not 19 Finansiella risker och finanspolicy 
 
Signatur Fastigheter är finansierat med eget kapital 
och skulder, där majoriteten av skulderna utgörs av 
räntebärande skulder. Andelen eget kapital påver-
kas av vald finansiell risknivå som i sin tur påverkas 
av långivarens krav på eget kapital för att erbjuda 
marknadsmässig finansiering. 
 

Finanspolicy 
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 
fem olika slags finansiella risker. Med finansiella ris-
ker avses refinansieringsrisk, likviditetsrisk, ränte-
risk, prisrisk och kreditrisk. Finanspolicyn anger rikt-
linjer och regler för hur finansverksamheten skall be-
drivas samt fastställer ansvarsfördelning och admi-
nistrativa regler. Avsteg från koncernens finanspo-
licy kräver styrelsens godkännande. Ansvaret för 
koncernens finansiella transaktioner och risker han-
teras centralt av moderbolagets finansavdelning. 
Den finansiella riskhanteringen sker på portföljnivå. 
Finansiella transaktioner skall genomföras utifrån en 
bedömning av koncernens samlade behov av likvidi-
tet, finansiering och ränterisk. 
 

Refinansieringsrisk 
Med refinansieringsrisk avses risken att Signatur 
Fastigheter inte kan återfinansiera sig i framtiden el-
ler endast till kraftigt ökade kostnader. Signatur Fas-
tigheter arbetar kontinuerligt med att ta upp nya lån 
och omförhandla befintliga krediter.  
 

Likviditetsrisk 
Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt 
med likvida medel för att kunna fullfölja företagets 
betalningsåtaganden avseende rörelsekostnader, 
räntor och amorteringar. Enligt finanspolicyn skall 
det alltid finnas tillräckligt med kontanta medel och 
garanterade krediter för att täcka det löpande likvi-
ditetsbehovet. Styrelsen kan oaktat långsiktigt mål 
besluta om tillfälligt ökad likviditet till exempel vid 
ökad beredskap för större affärer. Per bokslutsda-
gen uppgick Signatur Fastigheters likvida medel, fi-
nansiella placeringar och outnyttjade kreditfacilite-
ter till 18,8 Mkr (6,8). 
 

Ränterisk 
Med ränterisk avses risken för fluktuationer i kassa-
flöde och resultat till följd av förändringar i ränteni-
våer. Den faktor som främst påverkar ränterisken är 
räntebindningstiden. Lång räntebindningstid inne-
bär en förutsägbarhet i kassaflödet men det innebär 
oftast också högre räntekostnader. Hanteringen av 
koncernens ränteexponering är centraliserad, vilket 
innebär att den centrala finansfunktionen ansvarar 
för att identifiera och hantera denna exponering. För 
att erhålla en kostnadseffektiv hantering av ränteris-
ken görs bedömningen av ränterisken vid upptagan-
det av lån med kort räntebindning utifrån koncer-
nens totala låneportfölj. En förändring av marknads-
räntan (STIBOR 3 månader) med + 1 procentenheter 
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 samt antagande om oförändrad lånevolym och rän-
tebindningstid skulle öka Signatur Fastigheters rän-
tekostnad med 4 258 tkr, och vid en förändring av 
marknadsräntan på -1 procentenheter skulle Signa-
tur Fastigheters räntekostnad minska med -639 tkr. 
Skillnaden mellan räntekostnaden beror på att de 
flesta avtalen löper med räntegolv. Ledningens ana-
lys är att lågränteklimatet kommer bestå ytterligare 
några år och därför har inte koncernen några lån 
med längre räntebindning.  
 

Prisrisk 
Signatur Fastigheters intäkter påverkas av fastighet-
ernas uthyrningsgrad, nivån på marknadsmässiga 
hyror samt kundernas betalningsförmåga. 
 

Kreditrisker 
Risken för att koncernens kunder inte uppfyller sina 
åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls för 
kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Koncer-
nens kunder kreditkontrolleras varvid information 
om kundernas finansiella ställning inhämtas från 
olika kreditupplysningsföretag. En beräkning av kre-
ditrisken görs i samband med nyuthyrning och loka-
lanpassning för befintlig kund.  
 
Bankgaranti, depositioner av förtida hyror eller an-
nan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdig-
het eller otillräcklig kredithistorik. I syfte att följa kun-
dernas kreditvärdighetsutveckling sker en löpande 
kreditbevakning. 
 

 
 
 
 

 
Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet 
anskaffningsvärde 

Övriga skulder 

Finansiella tillgångar som inte redovisas till 
verkligt värde 2019 2018 2019 2018 

Kundfordringar 4 447 1 177 - - 
Likvida medel 18 827 6 791 - - 
Summa 23 274 7 968   

Finansiella skulder som inte redovisas till 
verkligt värde 

    

Banklån - - 425 781 342 977 
Leverantörsskulder - - 8 104 4 452 
Summa   433 885 347 429 

 
 
Redovisat värde på kundfordringar, övriga fordringar, likvida medel, leverantörsskulder och övriga skulder utgör en 
rimlig approximation av verkligt värde.  
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Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
 

 Koncernen 
 2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter     
Fastighetsinteckningar  412 682 362 278 
Summa Ställda säkerheter 412 682 362 278 

   
Eventualförpliktelser   
Borgensförbindelser  264 414 231 561 
Övriga eventualförpliktelser - - 
Summa eventualförpliktelser 264 414 231 561 

 
Avser ställda säkerheter för krediter i Danske Bank, SBAB, Swedbank, Skurups Sparbank, Sparbanken Syd och 
Ålandsbanken. 
 
 

 Moderbolaget 
 2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter     
Företagsinteckningar - 4 000 
Summa Ställda säkerheter - 4 000 

 
 

Not 21 Andelar i koncernföretag 
 

 2018-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 50 50 

Anskaffningar 389 664 0 

Tillskott 25   

Utgående anskaffningsvärden 389 739 50 
   

Ingående nedskrivningar -50 -50 

Nedskrivningar -91 819 - 

Redovisat värde vid periodens slut 297 870 0 
 
 

 Antal andelar Andel i % Bokfört värde 

Deflamo Förvaltning AB, 500 100 25 

556968-3211, Malmö       

SIG Invest AB (publ), 5 027 244 100 297 845 

556996-9958, Malmö       

Redovisat värde vid periodens slut  297 870 
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Not 22 Fordringar på koncernbolag 
 

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärde 0 0 

Förändring 20 888 - 

Utgående redovisat värde 20 888 0 
 
 

Not 23 Transaktioner mellan koncernbolag 
 
Inga inköp eller försäljningar har skett mellan moderbolaget och dess dotterbolag.  
 
 

Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

Koncernen 2019 2018 

Avskrivningar enl plan 5 238 455 

Orealiserade värdeförändringar -32 983 -37 856 

Realiserade värdeförändringar 968 -8 699 

Summa -26 777 -46 100 
   

Moderbolaget 2019 2018 

Avskrivningar enl plan - 2 478 

Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstill-
gångar 91 819 10 421 

Efterskänkt lån -1 483   - 

Summa 90 336 12 899 
 
 

Not 25 Händelser efter balansdagen 
 
Den 15 januari 2020 genomfördes en omvänd 
split, sammanslagning, av aktierna, 1:100. Koncer-
nen tillträdde i februari tre fastigheter i Lands-
krona.  
 
Under årets första månader har landet och värl-
den drabbats av det nya coronaviruset och COVID-
19 vilket ställer nya krav på samhället. Ledningen 
följer dagligen utvecklingen och följer folkhälso-
myndigheternas rekommendationer.  

Koncernen kan drabbas ekonomiskt i förläng-
ningen om hyresgäster får minskad betalningsför-
måga. Koncernens fastigheter utgörs till ca 70% av 
bostäder vilket bedöms ha en mindre exponering 
än kommersiella fastigheter för minskade hyresin-
betalningar. Påverkan på de finansiella mark-
naderna kan i viss mån även påverkar koncernen. 
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Not 26 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
 
För att kunna upprätta redovisningen enligt god re-
dovisningssed måste företagsledningen göra be-
dömningar och antaganden som påverkar redovi-
sade värden samt upplysningar i de finansiella rap-
porterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från gjorda be-
dömningar. Det område där uppskattningar och an-
taganden skulle kunna innebära risk för justeringar 
av redovisade värden för tillgångar och skulder un-
der kommande räkenskapsår är främst värdering av 
förvaltningsfastigheter. Där kan bedömningarna ge 
en betydande påverkan på koncernens resultat och 

finansiella ställning. Värderingen kräver en bedöm-
ning av det framtida kassaflödet samt fastställande 
av diskonteringsfaktor (avkastningskrav). Dessa ris-
ker minimeras genom externa värderingar av för-
valtningsfastigheterna. Se not 8 för vidare informat-
ion kring värdering av förvaltningsfastigheterna 
samt känslighetsanalys.    
 
Det är sammantaget koncernens bedömning att 
man har en rättvisande värdering av fastighetsbe-
ståndet.  

 
 

Not 27 Resultatdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande 
stående vinstmedel (kronor) i moderbolaget dispo-
neras enligt följande: 
 

Medel att disponera:  

Balanserat resultat  396 272 772 

Årets resultat   -92 861 076 

Summa   303 411 697 
    

Förslag till disposition:  

Balanseras i ny räkning 303 411 697 

Summa   303 411 697 
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Definition nyckeltal 
 
Driftnetto 
Totala intäkter minus fastighetskostnader. 
 

Förvaltningsresultat 
Summan av driftnetto, försäljnings- och administrat-
ionskostnader samt finansnetto. 
 

Överskottsgrad 
Driftnetto i förhållande till totala intäkter. 
 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till totalt kapital. 
 
Avkastning på Eget Kapital 
Periodens resultat efter skatt i förhållande till ge-
nomsnittligt eget kapital. 
 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital 
vid årets slut. 

Räntetäckningsgrad 
Periodens resultat efter skatt med återläggning av 
skatt, orealiserade värdeförändringar finansiella in-
strument, fastigheter och avvecklad verksamhet 
samt resultat från försäljningar och finansiella kost-
nader, i förhållande till finansiella kostnader. 
 

Belåningsgrad 
Räntebärande skulder med avdrag för kassa och 
bank, i förhållande till fastigheternas bokförda 
värde. 
 

EPRA NAV 
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 
per aktie med återläggning av räntederivat och upp-
skjuten skatt avseende fastigheter.  
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Till bolagsstämman i Signatur Fastigheter AB (publ), org. nr 556648-6204 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Signatur Fastigheter AB (publ) för år 2019. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 4-46 i detta dokument.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt rapport över totalresultat och 
rapport över finansiell ställning för koncernen. 

Grund för uttalanden  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-3. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller 
koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

¾ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

¾ skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

¾ utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

¾ drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 

Revisionsberättelse 
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väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

¾ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild. 

¾ inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Signatur Fastigheter AB (publ) för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.  

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

¾ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

¾ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 
Malmö den 25 mars 2020   
KPMG AB 
 
 

 
 
 

Eva Melzig Erika Neroth 
Auktoriserad revisor/Huvudansvarig revisor Auktoriserad revisor 
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Allmänna upplysningar 

 
Bolagets rapporter finns tillgänglig på www.signaturfastigheter.se 
 
Malmö den 26 mars 2020  
 

KALENDARIUM   

Årsredovisning 2019 26 mars 2020 

Årsstämma 2020 23 april 2020 

Delårsrapport januari – mars 2020 20 maj 2020 

Delårsrapport april – juni 2020 27 augusti 2020 

Delårsrapport juli – september 2020 26 november 2020 

Delårsrapport oktober – december 2020 26 februari 2021 
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