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Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i miljoner kronor (Mkr).  

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

Styrelsen och verkställande direktör för Swedish Logistic Property AB (SLP), org.nr 559179-2873, avger 

härmed redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsår 2021.  

  

  

Information om verksamheten 

  

Bolagets verksamhet etablerades under slutet av 2018. Bolaget bedriver indirekt fastighetsförvaltning 

genom att vara ägare till fastighetsägande bolag. Bolaget har sitt säte i Malmö. SLP är moderbolag i en 

koncern som består av 78 dotterbolag, se not 30. Av dessa dotterbolag är 65 ägare till vardera en eller flera 

fastigheter. 

 

Koncernens huvudsakliga verksamhet, tillika affärsidén, är att förvärva, förädla och förvalta 

logistikfastigheter i Sverige med hållbarhet i fokus. 

  

Swedish Logistic Property koncernen består av ägare enligt nedanstående tabell: 

 
Ägare Antal aktier Andel 

  A-aktier B-aktier Total Aktiekapital Röststyrka 

Adma Förvaltnings AB 1 347 850 4 218 500 5 566 350 19,2% 20,2% 

Fridam Fastigheter AB 1 347 850 4 218 500 5 566 350 19,2% 20,2% 

Skandrenting AB 1 335 940 4 222 471 5 558 411 19,2% 20,1% 

HME Investment AB 1 477 010 3 507 990 4 985 000 17,2% 20,1% 

Bergendahl & Son Aktiebolag 633 500 2 056 861 2 690 361 9,3% 9,6% 

Nordnet Pensionsförsäkring AB 0 2 314 593 2 314 593 8,0% 4,3% 

Futur Pension Försäkringsaktiebolag 0 1 070 486 1 070 486 3,7% 2,0% 

Personal 65 800 451 178 516 978 1,8% 1,4% 

Övriga 92 050 639 421 731 471 2,5% 2,0% 

Total 6 300 000 22 700 000 29 000 000 100,0 % 100,0 % 

 

Övergripande mål 

Koncernens övergripande mål är att generera en genomsnittlig årlig tillväxt i substansvärde (NAV) per 

aktie om lägst 15 % samt en genomsnittlig årlig ökning av förvaltningsresultatet per aktie om minst 15 %.  

 

Finansiella riskbegränsningar 

De finansiella riskbegränsningarna för koncernen syftar till att säkerställa bolagets finansiella stabilitet. De 

mätbara och långsiktiga riskbegränsningarna för koncernen är: 

  
Nyckeltal Riskbegränsning Utfall 2021-12-31 

Räntetäckningsgrad, ggr Lägst 2,5 ggr 3,8 ggr 

Belåningsgrad, % Högst 60 % 55,1 % 

Soliditet, % Lägst 35 % 37,0 % 
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Övergripande strategier  

För att nå de övergripande målen arbetar bolaget, med egen personal, utifrån fem strategiområden; förvärv, 

förädling, förvaltning, finansiering och hållbarhet.  

 

• Förvärv: Genom att förvärva fastigheter och byggrätter växer bolagets fastighetsbestånd. De 

fastigheter som förvärvas karaktäriseras av strategiska logistiklägen samt att de är förädlingsbara. 

 

• Förädling: Fastigheterna förädlas genom ny-, till- och ombyggnation samt optimering av 

fastigheternas driftnetto. Driftnettot optimeras genom uthyrning av vakanta ytor, omförhandling 

och förlängning av hyresavtal samt genom energieffektivisering. 

 

• Förvaltning: SLPs förvaltning karaktäriseras av en aktiv kunddialog, korta beslutsvägar och ett 

långsiktigt perspektiv. 

 

• Finansiering: Bolaget säkerställer en långsiktig kostnadseffektiv finansiering och optimerar 

relationen mellan eget kapital och skuld. 

 

• Hållbarhet: SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och ansvarsfullt arbete utifrån 

miljömässiga och sociala aspekter. Hållbarhetsmålen återfinns på bolagets hemsida. 

  

Fastighetsbeståndet 

Bolaget äger och förvaltar 70 fastigheter genom helägda dotterbolag. Fastigheternas sammanlagda 

uthyrningsbara yta uppgår i koncernen vid räkenskapsårets utgång till 627 620 kvm, inklusive större 

pågående projekt. Den kontrakterade årshyran med tillägg för bedömd marknadshyra, hyresvärdet, i 

koncernens fastighetsbestånd uppgick till 390 Mkr vid periodens utgång.  

  

Det redovisade värdet för fastigheterna uppgick till 6 498 Mkr. Årets förändring av förvaltningsfastigheter 

inkluderar förvärv om 2 171 Mkr och värdeförändringar om 796 Mkr. Värdeförändringar uppkommer pga 

skillnader mellan fastigheternas bokförda värde och fastigheternas marknadsvärde. Genomförda förvärv 

har till huvuddel varit affärer off market samt förädlingsbara fastigheter. Detta ihop med en lyckad 

uthyrningsverksamhet har bidragit till stora positiva värdeförändringar under året. Möjligheten till off 

market affärer bygger på ägarnas och de anställdas stora kontaktnät och erfarenhet från branschen. Utöver 

detta har vi även erhållit avdrag för latent skatt som påverkar den orealiserade värdeffekten positivt. Under 

året har totalt 210 Mkr investerats i befintligt fastighetsbestånd utöver de initiala förvärven av fastigheterna. 
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 Flerårsöversikt (Mkr)       

Koncernen 2021 2020 2018/19 

     (14 mån) 

Nettoomsättning 268 96 19 

Resultat efter skatt 752 416 208 

Antal anställda 12 4 2 

Balansomslutning 6 694 3 529 854 

Avkastning på eget kap. (%) 39,1 45,3 86,5 

Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning, kr* 91,4 55,5 28,1 

  

      

Moderbolaget 2021 2020 2018/19 

      (14 mån) 

Eget kapital 820 565 267 

Soliditet (%) 29,8 66,2 97,8 

        

För definitioner av nyckeltal, se Definitioner och avstämningstabeller. 

 

*Historiska siffror är justerade utifrån genomförd splitt. 

  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

Hyresintäkterna ökade med 180% och uppgick till 268 mkr (96). 

 

Förvaltningsresultatet ökade med 175% och uppgick till 131 mkr (48). 

 

Periodens resultat har påverkats av engångskostnader för den planerade börsnoteringen med 8 mkr (0). 

 

Resultat per aktie efter utspädning ökade med 49% och uppgick till 26,5 kronor (17,8). 

 

Substansvärdet (NAV) per aktie efter utspädning ökade med 65% till 91,4 kr (55,5). 

 

Riktad nyemission om 110 mkr har genomförts under första kvartalet. 

 

Konvertibla skuldebrev om 145 mkr har omvandlats till eget kapital.  

 

25 fastigheter har förvärvats och tillträtts med en total uthyrningsbar yta om ca 215 000 kvm och ett 

fastighetsvärde om 2 171 mkr (2 043). 

 

Nettouthyrningen under perioden uppgick till 25,8 mkr (5,3). 

 

Under fjärde kvartalet har det första miljöcertifikatet erhållits, Miljöbyggnad Silver, för logistikbyggnaden 

Ättehögen Östra 6 i Helsingborg. 

 

Rekrytering av två erfarna medarbetare inom lager- och logistikfastigheter från Corem som ett viktigt steg 

i SLP:s expansion i Stockholmsregionen. 
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

 
Tecknat avtal om att förvärva attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat 

nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att uppföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm 

med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023. 

 

 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

  

Det finns ett antal riskfaktorer som bedöms vara av väsentlig betydelse för koncernens framtida utveckling 

av verksamhet, finansiella ställning och resultat. Dessa innefattar risker hänförliga till koncernens 

verksamhet och bransch, legala och finansiella risker.  

 

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 

Koncernen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde nivå 3, IFRS 13, vilket innebär att 

fastigheternas koncernmässiga bokförda värde ska motsvara dess bedömda marknadsvärde. Samtliga 

fastigheter har per den 31 december 2021 externvärderats av auktoriserade fastighetsvärderare, Newsec, 

som bedömt Bolagets fastighetsvärde till 6 498 Mkr (3 352) vilket motsvarar 10 353 kr/kvm (8 146). 

Koncernen redovisar förvaltningsfastigheters värdeförändringar över resultaträkningen.  

 

Fastighetsvärderingar bygger på Bolagets vid var tid gällande hyresavtal samt bolagets faktiska kostnader. 

Fastighetsvärderingar bygger även på framåtriktade antaganden som till sin natur är behäftade med 

osäkerhet. Sådana antaganden innefattar fastighetsspecifika antaganden om hyresnivåer, uthyrningsgrad, 

driftkostnader, fastigheters skick respektive marknadsspecifika antaganden om exempelvis 

makroekonomisk utveckling, allmänna ekonomiska trender, regional ekonomisk utveckling, 

sysselsättningsgrad, utbud och produktionstakt för nya fastigheter, förändringar i infrastrukturen, inflation 

och räntenivåerna i Sverige. Inflationsanatagandet uppgår till 2,0 procent och genomsnittligt 

direktavkastningskrav uppgår till 5,2 procent. Det långsiktiga vakansantagandet varierar i ett intervall om 

3 till 15 procent beroende på fastighetsspecifika förhållanden. 

 

Osäkerheten avseende enskilda fastigheter bedöms i normalfallet ligga inom intervallet +/- 5 – 10 procent. 

Osäkerheten varierar med typ av fastighet, geografiskt läge och med fastighetskonjunktur. Det finns därför 

risk att underliggande antagande i tidigare eller framtida värderingar av förvaltningsfastigheter kan visa sig 

vara felaktiga och det finns risk att Koncernens värderingar inte återspeglar ett framtida försäljningspris.   

 

Värdet på SLP:s förvaltningsfastigheter kan minska och fastigheternas värde påverkas av flera faktorer, 

varav vissa är utom bolagets kontroll. Det avser exempelvis den nationella och regionala ekonomiska 

utvecklingen, förändringar i räntenivå och inflation, infrastrukturförändringar, nyproduktion av logistik- 

och lagerytor samt teknik- och geografisk utveckling som minskar attraktivitet och efterfrågan på sådana 

ytor som SLP kan erbjuda inom ramen för sina förvaltningsfastigheter. Det avser även marknadsaktörers 

intresse för fastighetsinvesteringar, kapitaltillgång och alternativavkastning från andra tillgångsslag. 

Samtliga dessa faktorer påverkar avkastningskravet på fastighetsinvesteringar och därmed värdet på SLP:s 

förvaltningsfastigheter.  

 

Om avkastningskravet skulle öka med 0,5 procentenheter skulle marknadsvärdet på fastigheterna minska 

med 327 Mkr (150). Om det långsiktiga vakansantagandet ökar med 5 procentenheter minskar 

marknadsvärdet med 232 Mkr (120). Se nedan känslighetsanalys avseende fastigheternas marknadsvärde, 

i Mkr. 
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Känslighetsanalys 2021-12-31 

Marknadshyra 

+ 5 % 

Vakans  

+ 5 pe 

Drift & 

underhåll + 5% 

Direkt-

avkastning 

 + 0,5 pe 

Direkt-

avkastning  

– 0,5 pe 

Kalkylränta  

+ 0,5 pe 

Kalkylränta 

 – 0,5 pe 

266 -232 -48 -327 400 -262 277 

 
Känslighetsanalys 2020-12-31 

Marknadshyra 

+ 5 % 

Vakans 

 + 5 pe 

Drift & 

underhåll + 5% 

Direkt-

avkastning 

 + 0,5 pe 

Direkt-

avkastning 

 – 0,5 pe 

Kalkylränta  

+ 0,5 pe 

Kalkylränta 

 – 0,5 pe 

142 -120 -31 -150 180 -138 146 

 

 

Koncernen följer löpande upp de affärer som genomförts på marknaden för att underbygga och säkerställa 

värderingarna. Ledningen diskuterar löpande med externa aktörer såväl köp som försäljning av fastigheter 

samt låter hela fastighetsbeståndet värderas av extern part på kvartalsbasis.  

 

Hyresintäkter 

Hyresnivåer för de ytor som SLP:s erbjuder och därmed de hyresintäkter som genereras påverkas bland 

annat av den långsiktiga efterfrågan respektive utbud av logistikfastigheter. Därutöver påverkas koncernens 

hyresintäkter av fastigheternas uthyrningsgrad, möjligheten att ta ut marknadsmässiga hyror och kundernas 

betalningsförmåga. Uthyrningsgrad och hyresnivåer styrs till stor del av den allmänna och regionala 

konjunkturutvecklingen. Om uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skäl, eller om kunderna inte 

kan betala sina hyror, påverkas SLP:s finansiella ställning och resultat negativt.  

 

Det finns risk att koncernens större kunder inte förnyar eller förlänger sina hyresavtal när de löper ut och 

om det skulle ske, finns det vidare en risk att koncernen inte hittar nya lämpliga kunder att hyra ut lokalerna 

till. Vidare finns det risk för att makroekonomiska faktorer inverkar negativt på efterfrågan och/eller 

hyresnivåer på logistikfastigheter eller på Koncernens kunders betalningsförmåga.  

 

Risken för att vakanser och bortfall av hyresintäkter i väsentlig utsträckning ska påverka ett fastighetsbolag 

ökar ju större koncentration till enskilt stora kunder ett fastighetsbolag har. För att begränsa risken för 

minskade hyresintäkter och försämras uthyrningsgrad eftersträvar koncernen att skapa långsiktiga 

relationer med befintliga kunder. Den 31 december 2021 hade koncernen en ekonomisk uthyrningsgrad om 

92,1 procent (91,3) och Bolagets hyresavtal hade en genomsnittlig återstående löptid uppgående till 6,4 år 

(7,1). Vidare eftersträvas en stor spridning av kundkategorier vilket minskar risken för oförutsedda 

hyresförluster. Per balansdagen hade bolaget ca 260 hyresgäster (140) i våra 70 fastigheter (45). 

 

Fastighetskostnader 

Koncernens fastighetskostnader, vilka innefattar kostnader för drift, media, underhåll och fastighetsskatt, 

uppgick på årsbasis per den 31 december 2021 till 53 Mkr (18). Enligt gällande hyresavtal betalar 

hyresgäster vanligtvis särskilda tillägg avseende media och fastighetskatt och i vissa fall har hyresgästen 

även ett ansvar för underhåll. Koncernens kontroll över fastighetskostnadsnivån är i stora delar begränsad. 

Exempelvis styrs elpriset av utbud och efterfrågan på en öppen, avreglerad och delvis internationell 

marknad och övriga driftkostnader styrs delvis av lokala monopol, vilket skapar osäkerhet i framtida 

kostnader. Kostnader kan uppstå exempelvis genom oförutsedda och omfattade renoveringsbehov och 

sådana kostnader kan inte alltid kompenseras genom hyreshöjningar. Kostnader kan även uppkomma som 

en följd av bestämmelser i hyresavtal eller regulatoriska krav och om bolaget inte genomför underhåll och 

reparationer i enlighet med sådana bestämmelser kan bolaget ådra sig skadeståndsansvar eller böter. Att 

anpassa byggnader och lokaler till nya regler är generellt sett förenat med olika kostnader. Fastighetsdriften 

kan vidare påverkas av konstruktionsfel, andra dolda fel eller brister (till exempel, asbest eller mögel), 

skador (till exempel på grund av brand eller naturpåverkan) och föroreningar som bolaget kan behöva 

åtgärda med anledning av kontraktuella eller regulatoriska krav. Då vissa kostnader, exempelvis 
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mediakostnader, som utgångspunkt bärs av kunden kan även en ökad vakansgrad medföra att Koncernens 

fastighetskostnader som normalt sett betalas av kunden istället belastar SLP:s resultaträkning.  

 

Koncernen ansvarar för att fastighetsbeståndet är väl underhållet och i gott skick. Med lokal närvaro ökar 

kunskapen om respektive fastighets behov av förebyggande insatser, vilket i längden är mer 

kostnadseffektivt än omfattande reparationer. Koncernen arbetar kontinuerligt med förbättringar gällande 

mediaförbrukning för att löpande förbättra kostnadseffektiviteten, vilket sker genom investeringar, 

optimering och kontinuerlig uppföljning.  

 

Skuldförvaltning och finansiella kostnader 

Bolaget är exponerat för ränterisk. Ränterisk uppkommer genom att svängningar i marknadsräntan påverkar 

koncernens resultat, kassaflöde och finansiella ställning. En central faktor för ränterisken är bolagets 

räntebindningstider enligt ingångna låneavtal, varvid längre räntebindningstid innebär högre förutsebarhet 

i kassaflödet men normalt även högre räntenivåer. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick den 31 

december 2021 till 1,8 år (2,1) och den genomsnittliga räntan på bolagets räntebärande skulder per samma 

datum var 1,7 procent (2,2). Andel lån som är räntesäkrade via derivat uppgick till 64%. 

 

Likviditet 

Koncernens likvida medel uppgick vid årsskiftet till 41 Mkr (72). 

  

Skatt 

Koncernen redovisar en aktuell skattekostnad om 5 Mkr och en uppskjuten skattekostnad om 190 Mkr. 

Uppskjuten skatt uppstår framför allt på grund av temporära skillnader mellan redovisade värden och 

skattemässiga värden avseende förvaltningsfastigheter. 

  

Kassaflöde och finansiell ställning 

Koncernens tillgångar den 31 december uppgick till 6 694 Mkr. Dessa har finansierats dels med eget kapital 

om 2 479 Mkr, dels med skulder om 4 215 Mkr varav 3 620 Mkr är räntebärande. Kassaflödet från den 

löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 126 Mkr. 

  

Innehav av egna aktier 

Bolaget har inget innehav av egna aktier. 

  

Hållbarhet 

SLP strävar efter ett hållbart arbetssätt och ska bidra till en bättre miljö och ett bättre samhälle, både idag 

och för framtida generationer. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av verksamhet, strategi och det 

dagliga arbetet. Grunden för bolagets hållbarhetsarbete är koncernens affärsidé, uppförandekod, övriga 

styrdokument samt bolagets hållbarhetsmål som avser styra verksamheten i en långsiktigt hållbar riktning. 

  

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kr): 

  

Ansamlad vinst 399 237 

Överkursfond 818 758 972 

Årets resultat -113 281 

 819 044 928 

Disponeras så att 

i ny räkning överföres 819 044 928 

  

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter. Samtliga belopp i Mkr om inte annat anges. 
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Nyckeltal 
2021  

jan-dec 

2020  

jan-dec 

2018 nov - 

2019 dec 

 12 mån 12 mån 14 mån 

    

Fastighetsrelaterade nyckeltal    

Hyresintäkter, mkr 268 96 19 

Driftsnetto, mkr 212 78 13 

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 1 92,1% 91,3% 86,4% 

Återstående hyrestid, år 1 6,4 7,1 3,7 

Nettouthyrning, mkr 1 25,8 5,3 13,6 

Hyresvärde, mkr 1 390 217 51 

Hyresvärde, kr/kvm 1 648 528 359 

Förvaltningsfastigheter, mkr 6 498 3 352 774 

Förvaltningsfastigheter, kr/kvm 10 353 8 146 5 429 

Antal fastigheter, st 70 45 11 

Uthyrningsbar yta, kvm 627 620 411 494 142 489 

Direktavkastningskrav värdering, % 5,2% 5,6% 6,4% 

        

Finansiella nyckeltal       

Förvaltningsresultat, mkr 131 48 4 

Periodens resultat, mkr 752 416 208 

Soliditet, % 37,0% 38,1% 55,8% 

Belåningsgrad, % 2 55,1% 53,9% 27,0% 

Räntetäckningsgrad, ggr2 3,8 4,9 3,0 

Genomsnittlig ränta, % 1,7% 2,2% 1,8% 

Räntebindning, år 1,8 2,1 0,3 

Kapitalbindning, år 2,5 2,4 1,8 

Avkastning på eget kapital, % 39,1% 45,3% 86,5% 

Eget kapital, mkr 2 479 1 345 477 

Eget kapital efter utspädning, mkr 2 491 1 357 481 

        

Aktierelaterade nyckeltal 3       

Resultat före utspädning, kr 26,9 18,1 10,9 

Resultat efter utspädning, kr 26,5 17,8 10,8 

Substansvärde (NAV) efter utspädning, kr 91,4 55,5 28,1 

Tillväxt i substansvärde (NAV) efter utspädning, % 65% 97% - 

Förvaltningsresultat efter utspädning, kr 4,6 2,0 0,2 

Tillväxt i förvaltningsresultat efter utspädning, % 126% 906% - 

Kassaflöde efter utspädning, kr2 4,4 1,9 0,2 

Antal utestående aktier före utspädning, tusen 29 000 27 000 19 080 

Antal utestående aktier efter utspädning, tusen 29 390 27 390 19 320 

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, tusen 28 000 23 040 19 080 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusen 28 390 23 355 19 320 

Antal aktier med hänsyn till omvandlade konvertibler 30 976     

 
1
 Påverkas av ny definition av nyckeltal fr o m 2021 

2
 Historiska siffror är justerade utifrån ny definition 

3
 Historiska siffror är justerade utifrån genomförd splitt 

 

För definitioner av nyckeltal samt alternativa nyckeltal se Avstämningstabeller och definitioner.   
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Koncernens 

Rapport över totalresultat 

Mkr 

Not 

 

 

1 

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

       

Hyresintäkter 2 268 96 

Fastighetskostnader 3 -53 -18 

Fastighetsadministration 3 -2 -1 

Driftsnetto   212 78 

       

Centrala administrationskostnader 4, 5, 6  -31 -17 

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader  -47 -12 

Tomträttsavgäld  -3 0 

Förvaltningsresultat  131 48 

       

Värdeförändringar    

Förvaltningsfastigheter 10 801 472 

Derivat   15 -2 

Resultat före skatt   947 518 

       

Årets skatt 8 -195 -102 

Årets resultat 9 752 416 

      

Årets totalresultat  752 416 

    

Resultat och totalresultat hänförligt till 

moderföretagets aktieägare  752 416 

    

Resultat per aktie före utspädning 9 26,9 18,1 

Resultat per aktie efter utspädning 9 26,5 17,8 
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Koncernens  

Rapport över finansiell ställning 
Mkr 

Not 

 

 

1 

2021-12-31 2020-12-31 

 

TILLGÅNGAR   

 

  

       

Anläggningstillgångar      

       

Förvaltningsfastigheter 10 6 498 3 352 

Nyttjanderättstillgångar 11 96 79 

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0 

Uppskjuten skattefordran 13 3 1 

Derivatinstrument  13 0 

Summa anläggningstillgångar   6 611 3 433 

       

Omsättningstillgångar      

       

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar 14 2 4 

Aktuella skattefordringar   0 6 

Övriga fordringar   22 11 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 18 2 

Summa kortfristiga fordringar    42 24 

       

Likvida medel   41 72 

Summa omsättningstillgångar   83 96 

       

SUMMA TILLGÅNGAR   6 694 3 529 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not  2021-12-31  2020-12-31 

       

Eget kapital      

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare   

 

  

Aktiekapital   1 1 

Övrigt tillskjutet eget kapital 32 1 101 719 

Balanserat resultat inklusive årets resultat  1 377 625 

Summa eget kapital hänförligt till 

moderföretagets aktieägare 
 2 479 1 345 

       

Långfristiga skulder 16, 17, 18, 19    

Skulder till kreditinstitut   3 438 1 869 

Leasingskuld 11 96 79 

Derivatinstrument  0 2 

Uppskjuten skatteskuld 13  354 161 

Summa långfristiga skulder    3 888 2 111 

       

Kortfristiga skulder 19    

Skulder till kreditinstitut   182 9 

Leasingskuld 11 1 0 

Leverantörsskulder   32 8 

Aktuella skatteskulder   8 6 

Övriga skulder   33 11 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 73 39 

Summa kortfristiga skulder    328 73 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   6 694 3 529 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

2020 

Mkr 

  

Aktie- 

kapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserad vinst 

inkl. 

årets resultat 

Summa 

eget 

kapital 

          

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 268 208 477 

Årets resultat     416 416 

Övrigt totalresultat   0 0 

Summa totalresultat 0  0  416 416 

          

Tillskjutet kapital  0 450 0 451 

Transaktionskostnader netto efter 

skatt  0   

Teckningsoptioner  1  1 

Summa transaktioner med 

bolagets ägare 0 451 0 452 

          

Utgående eget kapital 2020-12-31 1 719 625 1 345 

          

 

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

2021 

Mkr 

  

Aktie- 

kapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital 

Balanserad vinst 

inkl. 

årets resultat 

Summa 

eget 

kapital 

          

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 719 625 1 345 

Årets resultat   752 752 

Övrigt totalresultat   0 0 

Summa totalresultat 0 0 752 752 

      

Tillskjutet kapital   382  382 

Transaktionskostnader netto efter 

skatt  0  0 

Summa transaktioner med 

bolagets ägare  382  382 

      

Utgående eget kapital 2021-12-31 1 1 101 1 377 2 479 
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Koncernens  

Rapport över kassaflöde 
Mkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat före finansiella poster   181 60 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 24 0 0 

Erhållen ränta 23 0 0 

Erlagd ränta 23 -51 -12 

Betald skatt   -5 -4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   126 44 

       

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Förändring av kortfristiga fordringar   -14 -1 

Förändring av kortfristiga skulder   44 -10 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   156 32 

       

Investeringsverksamheten      

Investeringar i befintliga fastigheter och projekt  -210 -116 

Investeringar i övriga anläggningstillgångar  0 0 

Investeringar i förvaltningsfastigheter  -1 674 -1 773 

Försäljning av förvaltningsfastigheter  36 44 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 848 -1 845 

    

Finansieringsverksamheten 25, 26   

Nyemission och inbetald premie teckningsoptioner  110 197 

Upptagna lån  3 275 1 693 

Amortering av lån  -1 725 -65 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 661 1 824 

       

Årets kassaflöde   -31 12 

       

Likvida medel vid årets början      

Likvida medel vid årets början  72 60 

Likvida medel vid årets slut 27 41 72 
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Moderbolagets 

Resultaträkning 
Mkr 

Not 

 

 

1 

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Nettoomsättning 2 15 10 

Kostnad för utförda tjänster 4, 5 -39 -17 

Rörelseresultat 6 -24 -7 

       

Finansiella intäkter  16 5 

Finansiella kostnader  -17 -3 

Finansnetto 7 0 2 

Resultat efter finansiella poster   -25 -5 

       

Bokslutsdispositioner 35 25 8 

Resultat före skatt   0 2 

       

Skatt på årets resultat 8 0 -1 

Årets resultat 9 0 2 

 

 

 

Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat 

  

Årets resultat 0 2 

     

Årets totalresultat 0 2 
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Moderbolagets 

Balansräkning 
Mkr 

Not 

 

 

1 

2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR       

        

Anläggningstillgångar       

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 12 0 0 

Summa materiella anläggningstillgångar    0 0 

       

Finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag 30, 31 523 226 

Fordringar på koncernföretag 33 2 215 614 

Uppskjuten skattefordran   0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar    2 739 840 

Summa anläggningstillgångar   2 739 840 

       

Omsättningstillgångar      

       

Kortfristiga fordringar      

Fordringar på koncernföretag   0 0 

Aktuella skattefordringar   0 0 

Övriga fordringar   1 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 0 

Summa kortfristiga fordringar    5 1 

       

Likvida medel   12 13 

Summa omsättningstillgångar   16 14 

       

SUMMA TILLGÅNGAR   2 755 854 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER Not  2021-12-31  2020-12-31 

        

Eget kapital 32     

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   1 1 

Summa bundet eget kapital    1 1 

       

Fritt eget kapital      

Överkursfond   819 564 

Balanserad vinst eller förlust   0 -1 

Årets resultat   0 2 

Summa fritt eget kapital    819 564 

Summa eget kapital   820 565 

       

Långfristiga skulder 17, 18, 34    

Skulder till kreditinstitut  266 170 

Skulder till koncernföretag   1 637 114 

Summa långfristiga skulder   1 903 284 

       

Kortfristiga skulder      

Leverantörsskulder   3 1 

Övriga skulder   14 2 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 15 1 

Summa kortfristiga skulder   33 5 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 755 854 
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 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
2020 

  Mkr     

  Aktie-  Överkursfond   

Balanserad vinst 

inkl. årets Summa 

  kapital  resultat eget kapital 

         

Ingående eget kapital 2020-01-01 1 266 -1 267 

Årets resultat    2 2 

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

Summa totalresultat 0  0 2 2 

         

Tillskjutet kapital  0 296 0 296 

Transaktionskostnader netto efter 

skatt  0  0 

Teckningsoptioner 0 1 0 1 

Summa transaktioner med bolagets 

ägare 0 296 0 297 

         

Utgående eget kapital 2020-12-31 1 564 0 565 

         

 

 

 

 

 Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
2021 

  Mkr     

  Aktie-  

Överkursfond Balanserad 

vinst inkl. årets  Summa 

  kapital  resultat eget kapital 

         

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 564 0 565 

      

Årets resultat   0 0 

Övrigt totalresultat   0 0 

Summa totalresultat 0 0 0 0 

      

Tillskjutet kapital  0 255 0 255 

Transaktionskostnader netto efter 

skatt  0  0 

Summa transaktioner med bolagets 

ägare 0 255 0 255 

      

Utgående eget kapital 2021-12-31 1 819 0 820 
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Moderbolagets 

Rapport över kassaflöde 
Mkr 

Not 

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat före finansiella poster  -25 -5 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 24 8 0 

Erhållen ränta  0 0 

Erlagd ränta 23 -9 -3 

Betald skatt   0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   -25 -9 

       

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet      

Förändring av kortfristiga fordringar   -4 8 

Förändring av kortfristiga skulder   21 -1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -9 -2 

       

Investeringsverksamheten      

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 12 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0 -122 

Investeringar i dotterbolag   -619 -349 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -619 -471 

       

Finansieringsverksamheten 25, 26    

Emissioner av aktier och andra aktierelaterade värdepapper   110 197 

Upptagna lån   391 284 

Amortering av skuld  -295 0 

Förändring av kortfristiga finansiella skulder  420 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   626 481 

    

Årets kassaflöde   -1 9 

       

Likvida medel vid årets början      

Likvida medel vid årets början  13 4 

Likvida medel vid årets slut 27 12 13 
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Noter 

Belopp redovisas i miljoner kronor (Mkr) om inte annat särskilt anges. 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmän information 

Årsredovisningen för Swedish Logistic Property, per den 31 december 2021, har godkänts av styrelsen 

2022-02-21 och kommer att föreläggas årsstämma 2022-03-08 för fastställande. Swedish Logistic Property 

AB, org.nr 559179-2873, med säte i Malmö, utgör moderbolaget för en koncern med dotterbolag enligt not 

30, Andelar i dotterföretag. Bolaget är registrerat i Sverige och adressen till bolagets huvudkontor i Malmö 

är Swedish Logistic Property AB, Strömgatan 2, 212 25 Malmö. Besöksadressen är samma som 

postadressen. Swedish Logistic Property AB är ett fastighetsbolag som ska förvärva, förädla och förvalta 

fastigheter som har förutsättningar att generera ett stabilt växande kassaflöde och en god värdetillväxt. 

I rapporterna förekommer det förändringar av uppställning som påverkar presentationen av 

jämförelsesiffror för år 2020. Ändringarna avser omklassificering från central administration till 

fastighetsadministration samt uppdelning av posten finansnetto i finansiella intäkter, finansiella kostnader 

och tomträttsavgäld i resultaträkningen. I balansräkningen har posten Annat eget kapital inklusive årets 

resultat delats upp i Övrigt tillskjutet kapital respektive Balanserat resultat inklusive årets resultat.     

  

Redovisningsprinciper 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) 

utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International 

Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC), sådana de antagits av EU. 

Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler 

för koncerner, tillämpats. 

Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) och uttalande från Rådet för 

finansiell rapportering. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom i de 

fall som anges nedan under avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper. De avvikelser som förekommer 

mellan moderbolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa 

IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen. 

Den funktionella valutan för moderbolaget är svenska kronor, vilken även utgör rapporteringsvalutan för 

moderbolaget och koncernen. De finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor avrundade till 

miljoner kronor om inte annat anges. 

Tillgångar och skulder är redovisade till upplupna anskaffningsvärden, förutom förvaltningsfastigheter och 

derivatinstrument som värderas till verkligt värde. 

Att upprätta finansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och 

uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 

redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena 

baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer som under rådande förhållanden förefaller vara 

rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade 

värdena på tillgångar och skulder som inte annars framgår tydligt från andra källor. Verkligt utfall kan 

avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
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Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 

period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period eller i den period ändringen görs och 

framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS, vilka har en betydande inverkan på 

de finansiella rapporterna, och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande 

års finansiella rapporter beskrivs närmare på sida 28, Viktiga uppskattningar och bedömningar. De angivna 

redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i 

koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har 

tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av dotterbolag. 

Nya och ändrade standarder och tolkningar 

Koncernen tillämpar inga nya eller ändrade standarder för första gången för räkenskapsåret som börjar 

2021-01-01. Inga andra av de IFRS-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft förväntas ha någon väsentlig 

inverkan på koncernen.  

Klassificering m m 

Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas 

eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga 

skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat 

från balansdagen. I kortfristiga skulder till kreditinstitut ingår ett års avtalad amortering samt krediter som 

enligt avtal skall återbetalas under kommande år.  

I moderbolaget redovisas fordringar och skulder på/till koncernbolag som långfristigt, då fastställd 

amorteringsplan saknas. 

Principer för konsolidering 

Dotterbolag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen har bestämmande 

inflytande över ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i 

företaget och kan påverka avkastningen genom sitt bestämmande inflytande i företaget. Vid bedömningen 

om ett bestämmande inflytande föreligger, ska potentiella röstberättigande aktier, som utan dröjsmål kan 

utnyttjas eller konverteras, beaktas. 

I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en 

överenskommelse om villkorad köpeskilling.  

När förvärv sker av ett bolag utgör förvärvet antingen ett förvärv av rörelse eller förvärv av tillgång. För att 

ett förvärv ska anses vara en rörelse krävs att det inkluderar resurser och processer som tillsammans 

väsentligt bidrar till förmågan att skapa produktion. Ett förvärv av tillgång identifieras om det förvärvade 

bolaget endast äger en eller flera fastigheter. Till dessa fastigheter finns hyreskontrakt, men det finns ingen 

personal anställd i bolaget som kan bedriva rörelse. 

När ett förvärv sker av en grupp av tillgångar eller nettotillgångar som inte utgör en rörelse fördelas 

anskaffningsvärdet for gruppen på de enskilda identifierbara tillgångarna och skulderna i gruppen baserat 

på deras relativa verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Samtliga genomförda förvärv anses vara 

tillgångsförvärv.  

Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med den tidpunkt det 

bestämmande inflytandet uppstår till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. 
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Transaktioner som elimineras vid konsolidering 

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas 

som eget kapitaltransaktioner - dvs som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. 

Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på 

erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets 

nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande 

inflytande redovisas också i eget kapital.  

Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som 

uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernbolag, elimineras i sin helhet vid upprättandet 

av koncernredovisningen.  

Hyresintäkter och serviceintäkter  

Hyresintäkter avser intäkter från operationella leasingavtal. I hyresintäkter ingår hyra, tillägg för 

investeringar och fastighetsskatt samt övriga tilläggsdebiteringar såsom värme, vatten, kyla, renhållning 

etc. då dessa inte bedömts väsentliga att särredovisa. Både hyresintäkter och tilläggsdebiteringar redovisas 

linjärt i koncernens resultaträkning baserat på villkoren i leasingavtalet, Den sammanlagda kostnaden för 

lämnade rabatter redovisas som en minskning av hyresintäkterna linjärt över leasingperioden. Hyresintäkter 

och tilläggsdebiteringar betalas i förskott och redovisas som förutbetalda intäkter i balansräkningen. 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar samt räntekostnader 

på skulder. 

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av 

effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och 

utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. 

Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och 

eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungligen redovisade värdet av fordran 

respektive skuld och det belopp som regleras vid förfall. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar 

är redovisad i koncernens rapport över totalresultatet genom tillämpning av effektivräntemetoden. 

Lånekostnader som är direkt hänförbara till konstruktion eller produktion av en tillgång och som tar 

betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning inkluderas i tillgångens 

anskaffningsvärde. Aktivering av lånekostnader sker under förutsättningen att det är troligt att det kommer 

att leda till framtida ekonomiska fördelar och kostnaderna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 

Finansiella instrument 

Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet med reglerna i IFRS 9. Finansiella 

instrument som redovisas i koncernens rapport över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida 

medel och kundfordringar. Bland skulder återfinns leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. 

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets verkliga värde 

med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument. De finansiella instrumenten 

klassificeras vid första redovisningen utifrån det syfte instrumenten förvärvades vilket påverkar 

redovisningen därefter. 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i koncernens rapport över finansiell ställning när bolaget 

blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp när faktura har skickats. 

Hyresfordran redovisas som fordran i den period då prestationer, vilka motsvarar fordrans värde, har 

levererats och betalningar motsvarande fordrans värde ännu ej influtit. Skuld tas upp när motparten har 
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presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. 

Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. 

En finansiell tillgång tas bort från koncernens rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet 

realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell 

tillgång. En finansiell skuld tas bort när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma 

gäller för del av en finansiell skuld. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, 

som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. Upplåning redovisas när 

likviden erhålls. Koncernen fördelar sina finansiella instrument i följande kategorier i enlighet med IFRS 

9; upplupet anskaffningsvärde och verkligt värde via resultaträkningen. Klassificeringen baseras på 

karaktären av tillgångens kassaflöden och på den affärsmodell tillgången omfattas av. 

Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde 

Räntebärande tillgångar (skuldinstrument) som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden 

och där dessa kassaflöden endast består av kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade kreditförluster som redovisats 

(se stycke nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med 

effektivräntemetoden och redovisas som finansiella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som 

värderas till upplupet anskaffningsvärde utgörs av kundfordringar och likvida medel. 

Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som värderade till upplupet anskaffningsvärde med 

tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde består av 

räntebärande skulder (lång och kortfristiga), övriga långfristiga skulder och leverantörsskulder.  Upplåning 

redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter 

till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 

transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över 

låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristig i 

balansräkningen om företaget inte har en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv 

månader efter rapportperioden. Lämnade utdelningar redovisas som skuld efter det att bolagsstämman 

godkänt utdelningen. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder har kort förväntad löptid och värderas 

utan diskontering till nominella belopp. 

Finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde 

Koncernens derivatinstrument värderas till verkligt värde. Derivatinstrument marknadsvärderas och 

värdeförändringen redovisas över resultaträkningen. Bolaget marknadsvärderar samtliga derivat genom 

avstämning med respektive motpart. Derivatens värde påverkas av rådande marknadsränta, derivatens 

räntenivå samt återstående löptid.  

Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar 

Koncernen bedömer vid varje rapporttillfälle de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till 

tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde baserat på framåtriktad information. Koncernens 

finansiella tillgångar för vilka förväntade kreditförluster bedöms utgörs i allt väsentligt av kundfordringar 

(hyresfordringar). För koncernens finansiella tillgångar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för 

kreditreservering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över hela 

kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats 

baserat på fördelade kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav 

framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster. Koncernen har definierat betalningsinställelse som 

då betalning av fordran är 90 dagar försenad eller mer, eller om andra faktorer indikerar att 

betalningsinställelse föreligger. För osäkra kundfordringar görs reserveringar och fordran skrivs bort när 
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det inte längre finns någon förväntan på att erhålla betalning och då aktiva åtgärder för att erhålla betalning 

har avslutats.  

Moderbolagets finansiella tillgångar utgörs framförallt av koncerninterna fordringar på dotterbolag. 

Förlustreserven redovisas vid den initiala redovisningen med ett belopp som motsvarar den statistiskt 

förväntade kreditförlusten under de kommande 12 månaderna. Om en betydande ökning av kreditrisk har 

ägt rum, övergår värderingen av de förväntade kreditförlusterna till att beräknas som den statistiskt 

förväntade kreditförlusten för den återstående löptiden. När en fordran anses vara kreditförsämrad beräknas 

förlustreserven såsom nuvärdet av de förväntade kassaflödena diskonterat med fordrans ursprungliga 

effektivränta. Moderbolaget anser att en ökad kreditrisk har inträffat, och att fordringarna är 

kreditförsämrade, när dotterbolaget avviker från koncernens finansiella riskbegränsningar med mer än 5 

procentenheter avseende belåningsgrad och soliditet samt 0,5 gånger avseende räntetäckningsgraden. 

Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller 

en kombination av dessa. Koncernen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde nivå 3, IFRS 13, 

vilket innebär att fastigheternas koncernmässiga bokförda värde ska motsvara dess bedömda 

marknadsvärde. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till 

förvärvet direkt hänförbara utgifter och lånekostnader. Det verkliga värdet baseras på externa värderingar 

som görs av utomstående oberoende värderingsinstitut. Verkliga värden baseras på marknadsvärden, vilket 

är det bedömda belopp som skulle erhållas i en transaktion vid värdetidpunkten mellan kunniga parter som 

är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sedvanlig 

marknadsföring där båda parter förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång. Såväl orealiserade 

som realiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Fastigheterna externvärderas på 

kvartalsbasis. 

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen om inte risker och förmåner övergått 

till köparen vid ett tidigare tillfälle. Kontrollen över tillgången kan ha övergått vid ett tidigare tillfälle än 

tillträdestidpunkten och om så har skett intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. 

Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna beträffande risker 

och förmåner samt engagemang i den löpande förvaltningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan 

påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens kontroll. 

Om koncernen påbörjar en ombyggnation av en befintlig förvaltningsfastighet för fortsatt användning som 

förvaltningsfastighet redovisas fastigheten även fortsättningsvis som förvaltningsfastighet. Fastigheten 

redovisas enligt verkligt värde metoden och omklassificeras inte till materiell anläggningstillgång under 

ombyggnadstiden. 

Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det är sannolikt att de framtida 

ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad 

i den period de uppkommer. Avgörande för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det 

redovisade värdet är om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav, varvid 

sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till det redovisade värdet. 

Nedskrivningar 

De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för förvaltningsfastigheter, finansiella 

instrument och uppskjutna skattefordringar, prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns 

indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns beräknas tillgångens 

återvinningsvärde. För undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen enligt respektive standard. 

Om det inte går att fastställa väsentliga oberoende kassaflöden till en enskild tillgång skall vid prövning av 
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nedskrivningsbehov tillgångarna grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentliga 

oberoende kassaflöden, en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs 

eller kassagenererande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar 

resultaträkningen. 

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden, vilket innebär att resultatet justeras för 

transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter eller 

kostnader som hänförs till investerings- eller finansieringsverksamheten. 

Ersättningar till anställda 

Kortfristiga ersättningar 

Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 

relaterade tjänsterna erhålls. 

Pensioner 

Pensionsplaner klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Pensionsplanerna i 

koncernen är avgiftsbestämda. Koncernen betalar avgifter för pensionsplaner i enlighet med lagstadgade 

krav. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna 

redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 

tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 

koncernen tillgodo. 

Ersättningar vid uppsägning 

En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är bevisligen 

förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett 

erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 

Avsättningar 

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse 

som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten 

av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade 

framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars 

tidsvärde och om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 

Aktuell skatt och uppskjuten skatt 

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom 

då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande 

skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 

erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade 

per balansdagen. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan 

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader beaktas inte; 

för temporär skillnad som uppkommit vid första redovisningen av goodwill, första redovisningen av 

tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig 

redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar 

i dotterbolag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt 
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baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. 

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i 

praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder nettoredovisas om 

dessa gäller samma skatteverk (land). 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas 

endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna 

skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. 

Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförligt till fastighetsförvärvet, utan eventuell 

rabatt minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. Det innebär att värdeförändringarna kommer att 

påverka skatterabatten vid efterföljande värdering. Samtliga av koncernen genomförda förvärv har klassats 

som förvärv av tillgång varför ingen uppskjuten skatt redovisas hänförlig till fastigheter avseende dessa 

förvärv. 

Leasing för leasetagare 

Koncernen tillämpar IFRS 16 då det gäller hantering av leasingavtal. Detta innebär att nästan samtliga 

leasingkontrakt redovisas i balansräkningen, då ingen åtskillnad görs mellan operationella och finansiella 

leasingavtal. Enligt denna standard ska en tillgång (rättighet att använda en leasad tillgång) och en finansiell 

skuld att betala leasingavgifter redovisas. Kontrakt med kort löptid (leasingtid på 12 månader eller mindre) 

och kontrakt där den underliggande tillgången är av lågt värde undantas och kostnadsförs linjärt i 

resultaträkningen. Dessa utgörs framförallt av förhyrd kontorsutrustning. I koncernens egenskap av 

leasetagare utgörs förändringen av att nuvärdet på tomträttsavgälder, leasade personbilar samt hyresavtal 

avseende kontorslokal redovisas i balansräkningen. 

  

Tomträtter bedöms ha en i princip evig tidshorisont varför betalningar som bedöms erläggas efter nuvarande 

avtalsperiod inkluderas i beräkningen av nuvärdet. Den årliga betalningen har diskonterats med 3 procent 

ränta. Framtida justeringar av tomträttsavgälder utgör en exponering för koncernen och när sådana 

justeringar träder ikraft omvärderas leasingskulden och justeras mot nyttjanderätten. Då tomträtter bedöms 

ha en evig nyttjandeperiod redovisas hela betalningen som ränta, av samma anledning är dessa 

nyttjanderätter inte föremål för avskrivning.  

 

Leasing som leasegivare 

Samtliga av koncernens hyresavtal för uthyrning av lokaler är klassificerade som operationella leasingavtal. 

Redovisning av dessa beskrivs i avsnitt Hyresintäkter. 

 

Eget kapital 

 

Stamaktier klassificeras som aktiekapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till nyemission 

av aktier eller optioner redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från inbetalt belopp.  

 

Erhållen premie för teckningsoptioner som givits ut till marknadsmässigt pris har redovisats som en ökning 

av balanserade medel i eget kapital då lösen av optioner kommer att ske med egetkapitalinstrument. 

Information om utestående teckningsoptioner finns i not 5. 

 

Eventualförpliktelser 

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser 

och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett 

åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde 

av resurser kommer att krävas. 
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Redovisning i samband med förvärv av fastigheter i Stockholmsregionen, Jönköping samt 

Helsingborg 

SLP har under perioden förvärvat fastigheter där del av betalning har skett såväl kontakt som genom 

aktierelaterade ersättningar. Dessa aktierelaterade ersättningar bestod av konvertibler i form av lånereverser 

om 145 mkr som planeras att omvandlas till B-aktier. Antalet aktier baseras på bolagets substansvärde 

(NAV) vid utgången av 2021. Då förvärvet av tillgången till viss del betalas med ett konvertibelt skuldebrev 

med tvingande konvertering redovisas transaktionen i enlighet med IFRS 2 "aktiebaserade ersättningar". 

IFRS 2 anger att värdet för de emitterade aktierna ska basera sig på värdet av det förvärvade objektet vid 

förvärvstidpunkten och inte på det nominella beloppet i avtalet.  

Det verkliga värdet på skulddelen i ett konvertibelt skuldebrev beräknas med en diskonteringsränta som 

utgörs av marknadsräntan för en skuld med samma villkor men utan konverteringsrätten till aktier. Beloppet 

redovisas som skuld till upplupet anskaffningsvärde fram till att skulden konverteras eller förfaller. 

Konverteringsrätten redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt värde för hela det sammansatta 

finansiella instrumentet och skulddelens verkliga värde. Denna redovisas i eget kapital netto efter skatt. 

Segmentredovisning 

IFRS 8 kräver att upplysningar lämnas utifrån högsta verkställande beslutsfattares perspektiv i syfte att 

säkerställa att rapporteringen överensstämmer med hur den presenteras internt. SLP har gjort bedömningen 

att högsta verkställande beslutsfattare är VD. Koncernen består endast av ett segment, logistikfastigheter 

som samtliga är belägna i Sverige. VD följer på månadsbasis förvaltningsresultat för koncernens totala 

fastighetsportfölj i den interna rapporteringen. Samtliga fastigheter presenteras på samma sätt i den interna 

uppföljningen då de är av samma karaktär med hänseende till affärsmodell och den verksamhet som 

bedrivs. Det finns inte heller någon organisatorisk struktur eller uppdelning som ger anledning till 

segmentsredovisning. När strategiska beslut ska fattas anses varje fastighet vara unik och gruppering av 

fastigheter, så som olika geografiska segment eller kundsegment används inte som underlag när högsta 

verkställande beslutsfattare utvärderar och fattar strategiska beslut. 

 

Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för 

finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk person. Rekommendationen 

innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av EU 

godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med 

hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 

tillägg som gäller i förhållande till IFRS. 

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper 

De angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 

presenterats i moderbolagets finansiella rapporter. 

Klassificering och uppställningsformer 

Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. 

Skillnaden mot IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, som tillämpas vid utformningen av koncernens 

finansiella rapporter är främst redovisning av eget kapital. 

  

Dotterbolag 

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas 

endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter 

förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av 

investeringen och reducerar andelens redovisade värdet. 
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Finansiella instrument 

Moderföretaget tillämpar undantaget i RFR 2 om att inte tillämpa IFRS 9 Finansiella instrument: 

Redovisning och värdering för redovisning och värdering av finansiella instrument. Istället tillämpas 

anskaffningsvärden enligt ÅRL.  

 

Leasing 

Moderföretaget tillämpar inte IFRS 16. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden. 

  

Intäkter 

Moderbolagets intäkter består i huvudsak av förvaltningstjänster gentemot dotterbolag. Dessa intäkter 

redovisas i den period de avser. 

  

Anteciperade utdelningar 

Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas i de fall moderbolaget ensamt har rätt att besluta om 

utdelningens storlek och moderbolaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderbolaget 

publicerat sina finansiella rapporter. 

  

Finansiella garantier 

Moderbolagets finansiella garantiavtal består i huvudsak av borgensförbindelser till förmån för dotterbolag. 

Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för 

förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt 

avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget RFR 2 som innebär en 

lättnad jämfört med reglerna i IFRS 9 när det gäller finansiella garantiavtal utställda till förmån för 

dotterbolag och intressebolag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i 

balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera 

åtagandet. 

  

Obeskattade reserver 

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen 

delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

  

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med Rådet för finansiell rapportering 

RFR 2. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 

givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas som intäkt i resultaträkningen av 

mottagande part och som kostnad för givande part. Skatteeffekten redovisas i enlighet med IAS 12 i 

resultaträkningen. 

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

Uppskattningar och bedömningar 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, 

uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 

Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som 

under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade 

värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet 

kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över 

regelbundet.  

  

Marknadsvärdena bedöms med en avkastningsbaserad värderingsmetod som baserar sig på 

kassaflödesanalyser med en kalkylperiod om minst 10 år. I dessa kalkyler används en kalkylränta och 
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direktavkastningskrav som baseras på värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens 

förräntningskrav på jämförbara fastigheter. Det finns ett stort antal transaktioner inom bolagets 

fastighetsslag vilket gör träffsäkerheten i värderarens antagande som goda. I de framtida kassaflöden tas 

det hänsyn till objektets läge, fastighetens beskaffenheter, användning, ålder samt underhållsstatus. 

Hyresinbetalningarna baseras på befintliga hyreskontrakt och när kontrakten löper ut antas en 

marknadsmässig hyresnivå och vakansantagande. Kostnader för drift, underhåll och administration baseras 

på faktiska kostnader i kombination med prognoser och erfarenheter från jämförbara objekt. Framtida 

investeringar bedöms utifrån det behov som föreligger. I kassflödesanalyserna antar värderarna en inflation 

som följer Riksbankens inflationsmål och dessa används för såväl uppräkning av intäkter som kostnader. 

Samma inflationsantagande ligger till grund för antagandet om kalkylränta. Externa värderare besiktigar 

varje fastighet minst vart tredje år. 

 

Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

 

Koncernen 2021 2020 

     

Nettoomsättningen per rörelsegren     

Hyresintäkter Förvaltningsfastigheter 249 89  

Serviceintäkter 18 7  

Övriga intäkter 1 0 

  268 96  

      

Vid årsskiftet hade koncernen en genomsnittlig hyresduration på 6,4 år (7,1). Koncernen har ingen 

enskild hyresgäst som står för mer än 10 procent av hyresintäkterna. 

 

Löptider för koncernens hyreskontrakt per 2021-12-31 

 

Löptid Antal hyresavtal Årshyra, mkr Andel av årshyra, % 

2022 74 23 7 

2023 43 31 9 

2024 49 48 13 

2025 25 25 7 

2026 25 63 18 

2027 9 18 5 

>2027 34 151 42 

Summa 259 359 100 

 

 

Moderbolaget 2021 2020 

     

Nettoomsättningen per rörelsegren     

Fakturerade kostnader till koncernföretag 2 4 

Management fees till koncernföretag 13 6 

Försäljning inom Sverige, 25 % moms 0 0 

  15 10 

   

Av årets nettoomsättning avser 15 Mkr försäljning till koncernföretag. 
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Not 3 Specifikation av fastighetskostnader och fastighetsadministration 

 

Koncernen 2021 2020 

     

Driftskostnader 14  1  

Mediakostnader 25 11  

Underhåll 3 2  

Fastighetsskatt 8 4  

Övriga externa tjänster fastighetsknutet 3 0  

  53  18  

Fastighetsadministration avser i huvudsak kostnader för personal inom förvaltning och uthyrning och 

uppgick till 2 Mkr. 

 

Not 4 Arvode till revisorer 

 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, 

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 

som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

 

Koncernen 
Tkr 2021 2020 

     

PwC     

Revisionsuppdrag 1 582  1 175  

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 329  184  

Övrig rådgivning 512 0 

Summa  2 423  1 359  

 

Moderbolaget 
Tkr 2021 2021 

     

PwC     

Revisionsuppdrag 200  200  

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 329  88  

Övrig rådgivning 512 0 

Summa  1 041  288  

 

 

Not 5 Anställda och personalkostnader 

 

Koncernen 
Tkr 2021 2020 

   

Medelantalet anställda     

Kvinnor 2 0  

Män 7 4  

Summa medelantalet anställda  9 4  
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Löner och andra ersättningar 

   

Styrelseordförande 0 0 

Övriga styrelseledamöter 150 0 

 Unni Sollbe 75 0 

 Sofia Ljungdahl 75 0 

 

Övriga ledamöter uppbär inget styrelsearvode.   

   

Verkställande direktören   

  Grundlön 2 198 0 

  Övriga ersättningar 104 1 389 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 723 0 

  Pensionskostnader 626 0 

  Summa 3 651 1 389 

   

Övriga ledande befattningshavare   

  Grundlön 2 888 0 

  Övriga ersättningar 115 0 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 949 0 

  Pensionskostnader 716 0 

  Summa 4 668 0 

   

Övriga anställda   

  Grundlön 4 282 1 805 

  Övriga ersättningar 149 73 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 1 869 610 

  Pensionskostnader 580 40 

  Summa 6 880 2 528 

     

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 15 199 3 917  

     

Könsfördelning bland ledande befattningshavare    

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 40 % 

Andel män i styrelsen 50 % 60 % 

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

 
 

Moderbolaget 
Tkr 2021 2020 

   

Medelantalet anställda     

Kvinnor 2 0  

Män 7 4  

Summa medelantalet anställda  9 4  
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Löner och andra ersättningar 

   

Styrelseordförande 0 0 

Övriga styrelseledamöter 150 0 

  Unni Sollbe 75 0 

  Sofia Ljungdahl 75 0 

 

Övriga ledamöter uppbär inget styrelsearvode.   

   

Verkställande direktören   

  Grundlön 2 198 0 

  Övriga ersättningar 104 1 389 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 723 0 

  Pensionskostnader 626 0 

  Summa 3 651 1 389 

   

Övriga ledande befattningshavare   

  Grundlön 2 888 0 

  Övriga ersättningar 115 0 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 949 0 

  Pensionskostnader 716 0 

  Summa 4 668 0 

   

Övriga anställda   

  Grundlön 4 282 1 805 

  Övriga ersättningar 149 73 

  Lagstadgade sociala kostnader inklusive löneskatt 1 869 610 

  Pensionskostnader 580 40 

  Summa 6 880 2 528 

     

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 15 199 3 917  

     

Könsfördelning bland ledande befattningshavare    

Andel kvinnor i styrelsen 50 % 40 % 

Andel män i styrelsen 50 % 60 % 

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 % 

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 % 

 
Ledande befattningshavare avser de två personer (1) som tillsammans med verkställande direktören utgör 

bolagets ledningsgrupp. 

 

Under 2019 köpte medarbetare och ledande befattningshavare på Swedish Logistic Property AB 6 000 

teckningsoptioner till aktuellt marknadsvärde om á 38 kr, uppgående till totalt 228 000 kr. Varje 

teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden, som löper från den 1 mars 2023 till den 31 mars 

2023, teckna en ny aktie i Swedish Logistic Property AB till en teckningskurs om 500 kr per aktie. 

 

Under 2019 köpte medarbetare och ledande befattningshavare på Swedish Logistic Property AB 2 000 

teckningsoptioner till aktuellt marknadsvärde om á 36 kr, uppgående till totalt 72 000 kr. Varje 

teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden, som löper från den 1 mars 2023 till den 31 mars 

2023, teckna en ny aktie i Swedish Logistic Property AB till en teckningskurs om 560 kr per aktie. 
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Under 2020 köpte medarbetare och ledande befattningshavare på Swedish Logistic Property AB 150 000 

teckningsoptioner till aktuellt marknadsvärde om á 4,13 kr, uppgående till totalt 620 000 kr. Varje 

teckningsoption ger innehavaren rätt att under perioden, som löper från den 15 december 2023 till den 15 

januari 2024, teckna en ny aktie i Swedish Logistic Property AB till en teckningskurs om 54 kr per aktie. 

 

Ledande befattningshavare har totalt 240 000 teckningsoptioner. VD har inga teckningsoptioner.  

 

Vid respektive optionstillfälle har en optionspremiebedömning upprättats avseende teckningsoptionernas 

marknadsvärde utifrån Black & Scholes värderingsmodell. Modellen beräknar en marknadsmässig premie 

utifrån uppgifter om aktuellt värde på underliggande aktie, optionens teckningskurs, optionens löptid, 

riskfri ränta för en löptid motsvarande den som gäller för optionen, volatilitet samt förväntade utdelningar 

under optionens löptid. 

 

2019 års incitamentsprogram enligt ovan specifikation har påverkats av genomförd aktiesplitt under 2020 

om 1:30. 

 

Pensionsplaner klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Pensionsplanerna i 

koncernen är avgiftsbestämda. Koncernen betalar avgifter för pensionsplaner i enlighet med lagstadgade 

krav. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna 

redovisas som personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 

tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma 

koncernen tillgodo.  

 

 

Not 6 Rörelsens kostnader  

 

Koncernen  

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

   

Driftskostnader 14  1  

Mediakostnader 25 11  

Underhåll 3 2  

Fastighetsskatt 8 4  

Övriga externa tjänster fastighetsknutet 3 0  

Summa fastighetskostnader 53  18  

   

Fastighetsadministration 2 1 

   

Central administration 31 17  

Varav personalkostnader 9 4 

Varav engångskostnader för eventuell framtida börsnotering 8 0 

Varav avskrivningar 0 0 

   

Summa rörelsens kostnader 86 35 

Varav direkta kostnader för förvaltningsfastigheter som inte 

genererat hyresintäkter 3  8  
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Moderbolaget  2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

     

Central administration 39 17 

Varav personalkostnader 9 4 

Varav engångskostnader för eventuell framtida börsnotering 8 0 

Varav avskrivningar 0 0 

Summa rörelsens kostnader  39 17 

      

 

Not 7 Finansnetto 

 

Moderbolaget  2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

     

Finansnetto   

Finansiella intäkter 16 5 

Finansiella kostnader 17 3 

Summa finansnetto 0 2 

      

 

Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt 
 

Koncernen 
 

2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Skatt på årets resultat     

Aktuell skatt -5 -3  

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -190 -98  

Totalt redovisad skatt -195 -102  

     

 

Avstämning av effektiv skatt 
 

Koncernen  2021   2020 

        

  Procent Belopp Procent Belopp 

Redovisat resultat före skatt  947   518 

     

Skatt enligt gällande skattesats -20,6 -195 -21,40 -111 

Justering kommande skatteförändring 0,0 0 0,80 4 

Ej skattepliktig försäljning dotterbolag 0,1 1 0,84 4 

Justering skattesats ingående skuld 0,0 0 0,45 2 

Ej avdragsgilla kostnader -0,6 -5 -0,19  -1  

Uppskjuten skattefordran skattereduktion 

byggnadsinventarier 0,3 3 0 0 

Skatt hänförlig till tidigare perioder 0,1 1 -0,12 -1 

Redovisad effektiv skatt -20,6 -195 19,60 -102 
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Moderbolaget 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

Skatt på årets resultat     

Aktuell skatt 0 -1 

Förändring av uppskjuten skatt avseende skattemässiga 

underskott 0 1 

Totalt redovisad skatt 0 1 

      

 

Avstämning av effektiv skatt 
 

Moderbolaget   2021   2020 

     

  Procent Belopp Procent Belopp 

Redovisat resultat före skatt  0   2 

        

Skatt enligt gällande skattesats -20,6 0 -21,4 -1 

Justering kommande skatteförändring 0 0 0,8 0 

Ej avdragsgilla kostnader 0 0 -5,1  -0  

Redovisad effektiv skatt -20,6 0 25,7 -1 

  

 

 

Not 9 Resultat per aktie 

 

Koncernen 
 2021 2020 

Årets resultat, Mkr 752  416  

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 28 000 000 23 040 000 

Resultat per aktie före utspädning 26,9 18,1 

   

Årets resultat, Mkr 752  416  

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning  28 390 000 23 355 000 

Resultat per aktie efter utspädning 26,5 17,8 

 

Det finns fyra incitamentsprogram som sedan den dagen programmen uppnådde överenskommet aktievärde 

medför en utspädningseffekt. Totalt innehar medarbetare optioner motsvarande 91 000 A-aktier och 

299 000 B-aktier. Programmen löper med olika förfallotider Q1 2023 till och med Q4 2023 med strike-

nivåer om 17, 19 respektive 54 kr per aktie. För mer information gällande villkoren i incitaments-

programmen och antalet utställda optioner se not 5. 

 

Koncernen har justerat definitionen av resultat per aktie då resultat per aktie 2020 beräknades på antal 

utestående aktier och inte ett genomsnittligt antal. Jämförelsebeloppen 2020 var 15,4 respektive 15,2. 

 

Genomsnittligt antal aktier har inte beräknats med hänsyn till exakt tidpunkt för emissionerna. Utspädning 

till följd av optionsprogram har inkluderats med sin fulla effekt då det inte finns ett noterat pris på aktien.   
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Not 10 Förvaltningsfastigheter 

 

Koncernen  2021 2020 

      

Ingående värde förvaltningsfastigheter 3 352 774 

Fastighetsförvärv 2 171 2 043  

Investeringar 210 114 

Försäljning -31 -30 

Värdeförändring 796 451  

Utgående värde förvaltningsfastigheter 6 498 3 352  

      

Värdeförändringen för fastigheterna uppgick till 801 mkr (472) varav 5 mkr avser realiserad 

värdeförändring vid försäljning av två fastigheter. Resterande del, 796 mkr, avser orealiserade 

värdeförändringar. Orealiserade värdeförändringar har under perioden påverkats av nya uthyrningar, 

kostnadssänkningar, projektvinster vid nyproduktion, avdrag för uppskjuten skatt vid förvärv, högre KPI-

justering samt något lägre avkastningskrav. 

 

Koncernen redovisar förvaltningsfastigheter till verkligt värde nivå 3, IFRS 13, vilket innebär att 

fastigheternas koncernmässiga bokförda värde ska motsvara dess bedömda marknadsvärde. Samtliga 

fastigheter har per den 31 december 2021 externvärderats av auktoriserade fastighetsvärderare, Newsec, 

som bedömt Bolagets fastighetsvärde till 6 498 Mkr (3 352) vilket motsvarar 10 353 kr/kvm (8 146). 

Koncernen redovisar förvaltningsfastigheters värdeförändringar över resultaträkningen.  

 

Fastighetsvärderingar bygger på Bolagets vid var tid gällande hyresavtal samt bolagets faktiska kostnader. 

Fastighetsvärderingar bygger även på framåtriktade antaganden som till sin natur är behäftade med 

osäkerhet. Sådana antaganden innefattar fastighetsspecifika antaganden om hyresnivåer, uthyrningsgrad, 

driftkostnader, fastigheters skick respektive marknadsspecifika antaganden om exempelvis 

makroekonomisk utveckling, allmänna ekonomiska trender, regional ekonomisk utveckling, 

sysselsättningsgrad, utbud och produktionstakt för nya fastigheter, förändringar i infrastrukturen, inflation 

och räntenivåerna i Sverige. Inflationsanatagandet uppgår till 2,0 procent och genomsnittligt 

direktavkastningskrav uppgår till 5,2 procent. Det långsiktiga vakansantagandet varierar i ett intervall om 

3 till 15 procent beroende på fastighetsspecifika förhållanden. 

 

Osäkerheten avseende enskilda fastigheter bedöms i normalfallet ligga inom intervallet +/- 5 – 10 procent. 

Osäkerheten varierar med typ av fastighet, geografiskt läge och med fastighetskonjunktur. Det finns därför 

risk att underliggande antagande i tidigare eller framtida värderingar av förvaltningsfastigheter kan visa sig 

vara felaktiga och det finns risk att Koncernens värderingar inte återspeglar ett framtida försäljningspris.   

 

Värdet på SLP:s förvaltningsfastigheter kan minska och fastigheternas värde påverkas av flera faktorer, 

varav vissa är utom bolagets kontroll. Det avser exempelvis den nationella och regionala ekonomiska 

utvecklingen, förändringar i räntenivå och inflation, infrastrukturförändringar, nyproduktion av logistik- 

och lagerytor samt teknik- och geografisk utveckling som minskar attraktivitet och efterfrågan på sådana 

ytor som SLP kan erbjuda inom ramen för sina förvaltningsfastigheter. Det avser även marknadsaktörers 

intresse för fastighetsinvesteringar, kapitaltillgång och alternativavkastning från andra tillgångsslag. 

Samtliga dessa faktorer påverkar avkastningskravet på fastighetsinvesteringar och därmed värdet på SLP:s 

förvaltningsfastigheter.  

 

Om avkastningskravet skulle öka med 0,5 procentenheter skulle marknadsvärdet på fastigheterna minska 

med 327 Mkr (150). Om det långsiktiga vakansantagandet ökar med 5 procentenheter minskar 

marknadsvärdet med 232 Mkr (120). Se nedan känslighetsanalys avseende fastigheternas marknadsvärde, 

i Mkr. 

 



Swedish Logistic Property AB 

Org.nr 559179-2873 

37 (61) 

  

      

  

 

Känslighetsanalys 2021-12-31 

Marknadshyra 

+ 5 % 

Vakans  

+ 5 pe 

Drift & 

underhåll + 5% 

Direkt-

avkastning 

 + 0,5 pe 

Direkt-

avkastning  

– 0,5 pe 

Kalkylränta  

+ 0,5 pe 

Kalkylränta 

 – 0,5 pe 

266 -232 -48 -327 400 -262 277 

 
Känslighetsanalys 2020-12-31 

Marknadshyra 

+ 5 % 

Vakans 

 + 5 pe 

Drift & 

underhåll + 5% 

Direkt-

avkastning 

 + 0,5 pe 

Direkt-

avkastning 

 – 0,5 pe 

Kalkylränta  

+ 0,5 pe 

Kalkylränta 

 – 0,5 pe 

142 -120 -31 -150 180 -138 146 

 

 

Koncernen följer löpande upp de affärer som genomförts på marknaden för att underbygga och säkerställa 

värderingarna. Ledningen diskuterar löpande med externa aktörer såväl köp som försäljning av fastigheter 

samt låter hela fastighetsbeståndet värderas av extern part på kvartalsbasis.  

 

Not 11 Leasing 

 

Koncernen 

Av koncernens leasingavtal får hantering av tomträttsavgälder störst betydelse. Per 31 december 2021 

uppgår den totala leasingskulden till 96 Mkr. En motsvarande nyttjanderättstillgång är upptagen i 

balansräkningen. Kostnaden för tomträttsavgälder redovisas som en finansiell kostnad. Årskostnaden för 

tomträttsavgälder uppgick under 2021 till 3 Mkr.  

 

När leasingavtalets längd fastställs beaktar ledningen all tillgänglig information som ger ett ekonomiskt 

incitament att utnyttja en förlängningsoption. Möjligheten att förlänga ett avtal inkluderas endast i 

leasingavtalets längd om det anses rimligt säkert att avtalet förlängs. Tomträtter betraktas enligt IFRS 16 

som eviga hyresavtal och redovisas till verkligt värde och kommer därmed inte att skrivas av. Värdet på 

nyttjanderättstillgången kvarstår till nästa omförhandling av respektive tomträttsavgäld. Leasingskulden 

amorteras inte utan värdet är oförändrat fram till omförhandling av respektive tomträttsavgäld. 

 

Koncernen har även ett mindre antal leasingavtal avseende tjänstebilar med leasingperioder på 3 år. 

Anskaffningsvärde för tillkommande nyttjanderättstillgångar under 2021 uppgick till 17 Mkr. 

Nyanskaffade nyttjanderätter avser tomträtter i Malmö samt leasingavtal för bilar. Den årliga 

leasingkostnaden om ca 0,6 Mkr har fördelats mellan avskrivningar och ränta. 

 

 

  2021-12-31 2020-12-31 

      

Nyttjanderättstillgång     

Ingående värde 79 7 

Tillkommande nyttjanderätter 17 73  

Avskrivningar under året -0 -0  

Summa  96 79  

     

Leasingskulder    

Kortfristiga leasingskulder 96 0  

Långfristiga leasingskulder 0 79  

Summa  96 79  
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Belopp redovisade i resultatet    

Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar -0 -0  

Ränta på leasingskulder -0 -0  

Rörliga leasingavgifter samt avgifter för korttidslease -0 -0 

Summa  -0 -0  

     

Framtida betalningar uppgår till    

Inom ett år -3 -3  

Mellan ett och fem år -12 -10  

Längre än fem år 81 -66  

Summa  -96 -79  

      

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 

 

Koncernen 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående anskaffningsvärden 354 354 

Inköp 194 0  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 547 354 

     

Ingående avskrivningar -123 -56 

Årets avskrivningar -95 -67  

Utgående ackumulerade avskrivningar -218 -123 

     

Utgående redovisat värde 329 231 

      

 

Moderbolaget 
Tkr  2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående anskaffningsvärden 354 354 

Inköp 194 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 547 354 

     

Ingående avskrivningar -123 -56 

Årets avskrivningar -95 -67 

Utgående ackumulerade avskrivningar -218 -123 

     

Utgående redovisat värde 329 231 
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Not 13 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
 

Koncernen 
2021-12-31        

        

Temporära skillnader 

  

Uppskjuten 

skattefordran 

Uppskjuten 

skatteskuld 

Netto 

  

Skattemässiga underskottsavdrag  -4 -4 

Obeskattade reserver  10 10 

Finansiella instrument  3 3 

Verkligt värde byggnader  311 311 

Temporära skillnader byggnader  34 34 

Skattereduktion byggnadsinventarier 3  -3 

Summa  3 354 350 

 

 

2020-12-31        

        

Temporära skillnader 

  

Uppskjuten 

skattefordran 

Uppskjuten 

skatteskuld 

Netto 

  

Skattemässiga underskottsavdrag 1   1 

Obeskattade reserver   -5 -5 

Finansiella instrument 0  0 

Verkligt värde byggnader   -147 -147 

Temporära skillnader byggnader   -9 -9 

Summa  1 -161 -160 

        

  

     

2021-12-31 

Förändring av 

uppskjuten skatt   

  

  

  

  

Belopp vid 

årets ingång 

Redovisas i 

resultaträkning 

Redovisas mot 

eget kapital 

Belopp vid 

årets utgång 

Skattemässiga 

underskottsavdrag 
1 3 0 4 

Finansiella instrument 0 -3 0 -3 

Obeskattade reserver -5 -5 0 10 

Verkligt värde byggnader -147 -164 0 -311 

Temporära skillnader 

byggnader 
-9 -25 0 -34 

Skattereduktion 

byggnadsinventarier 
0 3 0 3 

Summa  -160 -191 0 -350 
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2020-12-31 

Förändring av 

uppskjuten skatt   

  

  

  

  

Belopp vid 

årets ingång 

Redovisas i 

resultaträkning 

Redovisas mot 

eget kapital 

Belopp vid 

årets utgång 

Skattemässiga 

underskottsavdrag 
1 -1  1 

Finansiella instrument 0 0  0 

Obeskattade reserver -4  -0 -5 

Verkligt värde byggnader -56 -90 -0 -147 

Temporära skillnader 

byggnader 
-1 -8  -9 

Summa  -60 -98 -1 -160 

 

 

Not 14 Kundfordringar 

 

Kundfordringar är upptagna till det belopp som beräknas betalas in. Koncernen tillämpar den förenklade 

metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under 

fordrans hela löptid används som utgångspunkt. För att beräkna förväntade kreditförluster har 

kundfordringar analyserats utifrån grupperingen kundtyp och antal dagars dröjsmål. Förlusthistorik 

används tillsammans med nuvarande och framåtblickande information som kan påverka kundernas 

möjlighet att betala fordran. Detta bedöms ha utförts i tillräcklig utsträckning för att kunna bedöma att 

eventuell avvikelse från nuvarande reserveringsmodell ej skulle kunna bli materiell i ett 

väsentlighetsperspektiv. 

  

Koncernen  

  

  

Kundfordringar 

Redovisat värde brutto 

kundfordringar 

Ej förfallna fordringar 2 2 

Summa 2 2 

    

  

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31 

      

Försäkringar 2 0 

Hyresintäkter 0 0  

Uppläggningsavgifter krediter 5 0 

Tomträttsavgäld 1 0 

Övriga poster 10 1  

Summa  18 1  

      

 

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31 

      

Förutbetalda hyreskostnader 0 0 

Försäkringar 2 0 

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 0 

Summa  3 0 
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Not 16 Finansiella risker och finanspolicyer 
  

Swedish Logistic Property AB är finansierat med eget kapital och skulder där största delen av skulden är 

räntebärande. Andelen eget kapital påverkas 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 risker 

avses ränterisk, likviditetsrisk, refinansieringsrisk, prisrisk och kreditrisk. Styrelsen har antagit en 

finanspolicy och arbetar aktivt med att säkerställa att finansiella transaktioner skall genomföras utifrån en 

bedömning av koncernens samlade behov av likviditet, finansiering och ränterisk. Koncernen har 

marknadsmässiga covenantvillkor för sin upplåning. Dessa har varit uppfyllda under verksamhetsåret. 

Uppföljning av villkoren sker löpande med rapportering till styrelsen. 

  

Kapitalrisk 

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, 

så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter. På samma 

sätt som andra företag i branschen bedömer koncernen kapitalet på basis av belåningsgraden. Detta 

nyckeltal beräknas som räntebärande skulder minus likvida medel i procent av förvaltningsfastigheter vid 

periodens utgång.  

 

  

  2021-12-31 2020-12-31 

Belåningsgrad per 31/12     

Räntebärande skulder till kreditinstitut 3 619 1 878  

Likvida medel 41 72 

Marknadsvärde fastigheter 6 498 3 352  

     

Belåningsgrad (%) 55,1 53,9  

    

 

Not 17 Löptidsanalys finansiella skulder 

  

Refinansieringsrisk 

Med refinansieringsrisk avses risken att koncernen inte kan återfinansiera sig i framtiden eller endast till 

kraftigt ökade kostnader. Koncernen har idag, ej utnyttjande, skriftliga kreditlöften om 600 mkr och arbetar 

kontinuerligt med att ta upp nya lån och omförhandla befintliga lån. 

Likviditetsrisk 

Med likviditetsrisk avses risken att sakna tillräckligt med likvida medel för att kunna fullfölja företagets 

betalningsåtaganden. Styrelsen kan oaktat långsiktigt mål besluta om tillfälligt ökad likviditet till exempel 

vid ökad beredskap för större affärer. Per bokslutsdagen uppgick koncernens likvida medel till 41 Mkr 

exklusive outnyttjade kreditlöften om 600 mkr. 

Kassaflödet per år avseende finansiella skulder  

Kassaflödet avser räntekostnader, amortering, leverantörsskuld och reglering av övriga finansiella skulder. 
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Koncernen 
2021-12-31      

  0-3 mån 4-12 mån 2-3 år 4-5 år > 5 år 

            

Skulder till kreditinstitut 31 213 2 797 898 0 

Leverantörsskulder 32 0 0 0 0 

Övriga skulder 60 10 10 0 0 

Summa 2021-12-31  123 223 2 807 898 0 

 

Koncernen 
2020-12-31      

  0-3 mån 4-12 mån 2-3 år 4-5 år > 5 år 

            

Skulder till kreditinstitut 0 351 856 671 0 

Leverantörsskulder 8 0 0 0 0 

Övriga skulder 11 0 0 0 0 

Summa 2020-12-31  19 351 856 671 0 

 

 

Moderbolaget 
2021-12-31      

  0-3 mån 4-12 mån 2-3 år 4-5 år > 5 år 

            

Skulder till kreditinstitut 1 3 8 268 0 

Leverantörsskulder 3 0 0 0 0 

Övriga skulder 22 0 0 0 0 

Summa 2021-12-31  26 3 8 268 0 

  

 

Moderbolaget 
2020-12-31      

  0-3 mån 4-12 mån 2-3 år 4-5 år > 5 år 

            

Skulder till kreditinstitut 0 0 170 0 0 

Leverantörsskulder 1 0 0 0 0 

Övriga skulder 2 0 0 0 0 

Summa 2020-12-31  3 0 170 0 0 

 

 

Not 18 Värdering finansiella poster 

  

Ränterisk 

Med ränterisk avses risken för fluktuationer i kassaflöde och resultat till följd av förändringar i räntenivåer. 

Den faktor som främst påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Lång räntebindningstid innebär en 

förutsägbarhet i kassaflödet men det innebär normalt högre räntor. Ökande marknadsränta innebär högre 

räntekostnad men det sammanfaller ofta också med högre inflation och ekonomisk tillväxt. Det medför att 

ökade räntekostnader delvis kompenseras av minskad vakansgrad och högre hyresintäkter genom ökad 

efterfrågan samt ökande hyrorna till följd av ökat index.  

 

Vid en omedelbar ökning av stibor med en procentenhet och antagande om oförändrad låneportfölj skulle 

räntekostnaderna öka med 11 Mkr och verkligt värde för derivat öka med 62 Mkr. Vid en omedelbar 

minskning skulle räntekostnaderna öka med 12 Mkr och verkligt värde för derivat minska med 62 Mkr.  
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Koncernens ränteexponering hanteras löpande av styrelsen. Ränterisken hanteras med risksäkrings-

instrument som ränteswappar, räntetak eller räntegolv. Som övergripande nyckeltal används ränte-

täckningsgrad. Räntetäckningsgraden skall vid varje mättillfälle överstiga 2,5 gånger avseende finansiering 

från kreditinstitut.  

  

Valutarisk 

Koncernen saknar exponering i utländsk valuta, varför någon valutarisk ej föreligger. 

  

Prisrisk 

Koncernens intäkter påverkas av fastigheternas uthyrningsgrad, nivån på marknadsmässiga hyror samt 

kundernas betalningsförmåga. 

  

Kreditrisker 

Kundfordringar 

Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill säga att betalning ej erhålls för 

kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om 

kundernas finansiella ställning inhämtas från kreditupplysningsföretag. En beräkning av kreditrisken görs 

i samband med nyuthyming och lokalanpassning för befintlig kund. Bankgaranti, depositioner av förtida 

hyror eller annan säkerhet krävs för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. I syfte 

att följa kundernas kreditvärdighetsutveckling sker en löpande kreditbevakning. 

  

Upplåning, förfallostruktur och räntor 

Per 2021-12-31 hade koncernen bindande låneavtal till kreditinstitut om sammanlagt 3 619 Mkr. 

Kreditavtalen utgörs av bilaterala avtal med svenska banker. Netto räntebärande skulder efter avdrag för 

likviditet om 41 Mkr uppgick till 3 578 Mkr. Avtalen kan delas upp i två kategorier: 

  

-Lån mot ställande av säkerhet i form av reversfordringar på dotterbolag med däri pantförskrivna pantbrev. 

Säkerheten har kompletterats med pant i dotterbolagens aktier/andelar. 

  

-Lån mot utställande av pantbrev i fastighet. 

  

I vissa fall kompletteras säkerheten med generell borgen samt garantier för räntetäckningsgrad, soliditet, 

belåningsgrad samt bibehållen ägarstruktur i koncernen. Koncernen uppfyller alla garantier vid årsskiftet. 

Kreditavtalen innehåller sedvanliga uppsägningsvillkor. 

 

Den genomsnittliga kreditbindningstiden på lån mot kreditinstitut uppgick per den 31 december 2021 till 

2,5 år (2,4). Den genomsnittliga räntan per bokslutsdagen uppgick till 1,7 procent (2,2). Den genomsnittliga 

räntebindningstiden vid samma datum uppgick till 1,8 år (2,1). 

 

 

Koncernen 
2021-12-31    

 

Värderade till 

upplupet ansk. värde 

Värderade till 

verkligt värde 

Totalt 

redovisat värde 

        

Finansiella fordringar       

Kundfordringar 2 0 2 

Övriga fordringar 22 0 22 

Likvida medel 41 0 41 

Derivatinstrument 0 13 13 

Summa fordringar  65 13 79 
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Finansiella skulder    

Skulder till kreditinstitut 3 619 0 3 619 

Övriga skulder 33 0 33 

Leverantörsskulder 32 0 32 

Summa skulder 3 684 0 3 684 

        

 

Koncernen 
2020-12-31    

 

Värderade till 

upplupet ansk. värde 

Värderade till 

verkligt värde 

Totalt 

redovisat värde 

        

Finansiella fordringar       

Kundfordringar 4 0 4 

Övriga fordringar 11 0 11 

Likvida medel 72 0 72 

Summa fordringar  88 0 88 

    

Finansiella skulder    

Skulder till kreditinstitut 1 869 0 1 869 

Derivatinstrument 0 2 2 

Övriga skulder 11 0 11 

Leverantörsskulder 8 0 8 

Summa skulder 1 888 2 1 890 

        

 

 

Moderbolaget 
2021-12-31    

 

Värderade till 

upplupet ansk. värde 

Värderade till 

verkligt värde 

Totalt 

redovisat värde 

        

Finansiella fordringar       

Fordringar hos koncernföretag 2 215 0 2 215 

Kundfordringar 0 0 0 

Övriga fordringar 1 0 1 

Likvida medel 12 0 12 

Summa fordringar  2 228 0 2 228 

    

Finansiella skulder    

Skulder till koncernföretag 1 637 0 1 637 

Skulder till kreditinstitut 266 0 266 

Övriga skulder 14 0 14 

Leverantörsskulder 3 0 3 

Summa skulder 1 920 0 1 920 
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Moderbolaget 
2020-12-31    

 

Värderade till 

upplupet ansk. värde 

Värderade till 

verkligt värde 

Totalt 

redovisat värde 

        

Finansiella fordringar       

Fordringar hos koncernföretag 614 0 614 

Kundfordringar 0 0 0 

Övriga fordringar 1 0 1 

Likvida medel 13 0 13 

Summa fordringar  628 0 628 

    

Finansiella skulder    

Skulder till koncernföretag 114 0 114 

Skulder till kreditinstitut 170 0 170 

Övriga skulder 2 0 2 

Leverantörsskulder 1 0 1 

Summa skulder 287 0 287 

        

 

Fordringar och skulder har kort löptid och räntebärande lån har rörliga räntor, varför verkligt värde 

motsvarar redovisat värde. Derivatinstrument värderas till verkligt värde nivå 2.  

  

  

Not 19 Skulder som avser flera poster 

 

Koncernen 

  

Koncernens banklån om 3 619 Mkr respektive koncernens leasingskuld om 96 Mkr redovisas under 

följande poster i balansräkningen.  

  

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31 

      

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 3 438 1 869  

Leasingskuld 96 789  

Summa 3 534 1 948   

     

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 182 9  

Leasingskuld 1 0  

Summa 182 9   

      

 

Not 20 Ställda säkerheter 

 

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31 

      

För skulder till kreditinstitut:     

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut 3 699 1 708  

Summa  3 699 1 708   
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Not 21 Eventualförpliktelser 

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

      

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 3 699 1 708  

Summa  3 699 1708   

      

  

Ett antal av koncernens ägda fastigheter förekommer i Länsstyrelsens EBH-stöd innebärande att 

fastigheterna i viss mån är förorenade eller potentiellt förorenade. Detta innebär att krav kan komma att 

riktas mot koncernen avseende efterbehandlingsåtgärder. Det finns inga sådana krav i nuläget. 

 

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31 

     

Förutbetalda hyresintäkter 41 33  

Upplupna semesterlöner 1 0  

Upplupna sociala avgifter 0 0  

Upplupna räntekostnader 0 0  

Upplupna kostnader avseende eventuell framtida börsnotering 5 0 

Övriga poster 26 5  

Summa  73 39  

      

 

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31 

     

Semesterlön 1 0 

Upplupna sociala avgifter 0 0 

Upplupna kostnader avseende eventuell framtida börsnotering 5 0 

Övriga poster 2 1  

Summa  8 1 

     

  

Not 23 Räntor  

 

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31 

     

Erlagd ränta -51 -12   

Summa  -51 -12  

    

 

Moderbolaget  2021-12-31 2020-12-31 

     

Erlagd ränta -9 -3 

Summa  -9 -3 
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Not 24 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 

Koncernen 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

     

Avskrivningar 497 408  

Summa  497 408  

      

 

Moderbolaget 
Tkr 2021-12-31 2020-12-31 

      

Avskrivningar 95 67 

Befarad kundförlust interna fordringar 7 830 0 

Summa  7 926 67 

     

 

Not 25 Nyemission och inbetald premie teckningsoptioner 

 

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31 

      

Nyemission 110  196  

Inbetald premie teckningsoptioner 0 0 

Summa  110 197 

      

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

     

Nyemission 110  196  

Inbetald premie teckningsoptioner 0 0 

Summa  110 197 

      

  

 

Not 26 Avstämning av skulder hänförliga till finansieringsverksamheten  

 

Koncernen 2020-12-31 Kassaflöde: 

Upptagna lån, 

Amortering 

av lån 

Ej 

kassaflödes-

påverkande 

poster 

2021-12-31 

Långfristiga skulder 1 878 1 550 191 3 619 

Summa skulder hänförliga till 

finansieringsverksamheten 1 878 

 

 3 619 

      

 
Ej kassaflödespåverkande poster avser två reverser i samband med förvärv som amorterats i sin helhet under 

året. Dessa redovisas under posten Investeringar i förvaltningsfastigheter i rapporten över kassaflödet. 
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Moderbolaget 2020-12-31 Kassaflöde:  

Upptagna lån, 

Amortering 

av skuld 

Ej 

kassaflödes-

påverkande 

poster 

2021-12-31 

Långfristiga skulder  170 96 0 266 

Summa skulder hänförliga till 

finansieringsverksamheten 170 

 

 266 

      

 

 

Not 27 Likvida medel 
 

Koncernen  2021-12-31 2020-12-31 

      

Likvida medel     

Banktillgodohavanden 41 72  

Summa  41 72  

      

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

     

Likvida medel    

Banktillgodohavanden 12 13 

Summa  12 13 

      

  

Not 28 Leasing, leasingtagare 

 

Skuld avseende framtida leasingavgifter förfaller till betalning enligt följande: 

  

Moderbolaget 
Tkr 2021 2020 

      

      

Inom ett år 362 532  

Senare än ett år men inom fem år 302 577  

Senare än fem år 0 0  

Summa  664 1 109  

 

Koncernens operationella leasingavtal består av billeasingavtal. 
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Not 29 Inköp av varor och tjänster från närstående 

 

Koncernen 

Dotterbolag inom koncernen har under perioden köpt entreprenad-tjänster av ER-HO Bygg AB, vilket är 

ett familjeägt bolag varav Mikael Hofmann äger 50 procent, till ett värde av 74 mkr (80), varav 0,5 mkr är 

leverantörsskulder per balansdagen, som avser nybyggnationer i fastigheterna Topasen 4, Fasetten 3 samt 

Hoven 1. Mikael Hofmann har betydande inflytande i SLP genom HME Investment AB.  

 

Två fastigheter har sålts till K-Fast Holding AB med ett underliggande fastighetsvärde om 38,5 mkr. 

Transaktionen bedöms som en närståendetransaktion eftersom Jacob Karlsson och Erik Selin vid 

tidpunkten var närstående till såväl Bolaget som K-Fast Holding AB i deras egenskap av 

styrelseordförande respektive styrelseledamot. Jacob Karlsson och Erik Selin har tillsammans ett 

bestämmande inflytande i K-Fast Holding AB. 

 

Det finns en avtalad förvärvskredit med Collector AB om 300 mkr. Krediten har nyttjats under delar av 

perioden med en kostnad om 5 mkr (0). Den 31 december 2020 togs ett lån om 170 mkr upp som 

amorterades i sin helhet under 2021. Transaktionerna bedöms som närståendetransaktioner eftersom Erik 

Selin vid tidpunkten var närstående till såväl Bolaget som Collector Bank AB då han var 

styrelseordförande i de båda bolagen. Erik Selin har även betydande inflytande i Bolaget (ett aktieinnehav 

överstigande 20 procent av rösterna) och betydande inflytande i Collector AB. 

 

Under perioden har hyresintäkter fakturerats Bergendahl Food AB enligt gällande hyresavtal. Sedan andra 

kvartalet gäller inte längre hyresavtalet och relationen är inte längre av närståendekaraktär. Under delar av 

2021 uppgick hyresintäkten till 8 mkr (16). Transaktionen bedömdes som en närståendetransaktion 

eftersom Bergendahl Food AB genom Sophia Bergendahl är representerat i Bolagets styrelse.  

 

Moderbolaget tecknade under 2020 avtal om köp av konsulttjänster från bolagets f.d. styrelseordförande 

Peter Strand. Totalt köpte bolaget under 2020 sådana tjänster för 1 mkr. Avtalet upphörde 21 december 

2020 då Peter Strand tillträdde rollen som VD för bolaget.  

 

Alla transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 

  

Moderbolaget 
Moderbolaget har utfört fastighetsadministrativa tjänster åt dotterbolag uppgående till 13 mkr (6). 

 

Det finns en avtalad förvärvskredit med Collector AB om 300 mkr. Krediten har nyttjats under delar av 

perioden med en kostnad om 5 mkr (0). Den 31 december 2020 togs ett lån om 170 mkr upp som 

amorterades i sin helhet under 2021. Transaktionerna bedöms som närståendetransaktioner eftersom Erik 

Selin vid tidpunkten var närstående till såväl Bolaget som Collector Bank AB då han var 

styrelseordförande i de båda bolagen. Erik Selin har även betydande inflytande i Bolaget (ett aktieinnehav 

överstigande 20 procent av rösterna) och betydande inflytande i Collector AB. 

 

Moderbolaget tecknade under 2020 avtal om köp av konsulttjänster från bolagets f.d. styrelseordförande 

Peter Strand. Totalt köpte bolaget under 2020 sådana tjänster för 1 mkr. Avtalet upphörde 21 december 

2020 då Peter Strand tillträdde rollen som VD för bolaget.  

 

Alla tjänster förvärvade av närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor. 
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Not 30 Andelar i koncernföretag 

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående värde 226 1 

Inköp 592 222  

Aktieägartillskott 27 3  

Försäljning -321 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 523 226  

     

Utgående redovisat värde 523 226  

 

 

Not 31 Specifikation andelar i koncernföretag 

 

Moderbolaget  
Tkr     

Namn 

Kapital- 

andel 

Rösträtts- 

andel 

Antal 

andelar 

Bokfört 

värde 

Swedish Logistic Property Förvaltning 1 AB 100% 100% 50 000 1 700 

Swedish Logistic Property Förvaltning 2 AB 100% 100% 50 000 200 

Swedish Logistic Property Förvaltning 3 AB 100% 100% 50 000 100 

Swedish Logistic Property Förvaltning 4 AB 100% 100% 50 000 1 250 

Swedish Logistic Property Förvaltning 5 AB 100% 100% 500 11 240 

Swedish Logistic Property Förvaltning 6 AB 100% 100% 500 7 980 

Swedish Logistic Property Förvärv 3 AB 100% 100% 250 25 

Swedish Logistic Property Förvärv 6 AB 100% 100% 250 25 

Swedish Logistic Property Helsingborg Kolven 4 AB 100% 100% 500 87 820 

Swedish Logistic Property Österåker Runö AB 100% 100% 50 000 26 720 

Swedish Logistic Property Täby Kyrkby AB 100% 100% 10 000 12 170 

Swedish Logistic Property Huddinge 1 AB 100% 100% 1 000 40 574 

Swedish Logistic Property Norrköping 1 AB 100% 100% 500 59 127 

Swedish Logistic Property Enköping Romberga 11:4 AB 100% 100% 50 000 58 579 

Swedish Logistic Property Uppsala Danmarks-Kumla AB 100% 100% 50 000 20 586 

Swedish Logistic Property Västerås Lägesenergin AB 100% 100% 500 17 282 

Swedish Logistic Property Enköping Romberga 11:5 AB 100% 100% 1 000 6 411 

Swedish Logistic Property Norrköping Kloret AB 100% 100% 1 960 43 503 

Swedish Logistic Property Huddinge 2 AB 100% 100% 500 28 580 

Swedish Logistic Property Stigamo 1:46 AB 100% 100% 1 000 99 314 

Summa       523 185 

 

 
Namn Org.nr Säte 

Eget 

kapital 

Swedish Logistic Property Förvaltning 1 AB 559182-0468 Malmö 2 057 

Swedish Logistic Property Förvaltning 2 AB 559197-7649 Malmö 30 272 

Swedish Logistic Property Förvaltning 3 AB 559222-3274 Malmö 9 547 

Swedish Logistic Property Förvaltning 4 AB 559240-4916 Malmö 4 029 

Swedish Logistic Property Förvaltning 5 AB 559279-7061 Malmö 57 

Swedish Logistic Property Förvaltning 6 AB 559279-7046 Malmö 48 

Swedish Logistic Property Förvärv 3 AB 559283-1407 Malmö 24 

Swedish Logistic Property Förvärv 6 AB 559283-1431 Malmö 25 

Swedish Logistic Property Helsingborg Kolven 4 AB 559015-6187 Malmö 246 

Swedish Logistic Property Österåker Runö AB 559174-7786 Malmö 53 

Swedish Logistic Property Täby Kyrkby AB 556094-8266 Malmö 1 002 

Swedish Logistic Property Huddinge 1 AB 556934-1745 Malmö 1 403 
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Swedish Logistic Property Norrköping 1 AB 559208-9105 Malmö 47 

Swedish Logistic Property Enköping Romberga 11:4 AB 559141-7919 Malmö 56 

Swedish Logistic Property Uppsala Danmarks-Kumla AB 559219-1331 Malmö 375 

Swedish Logistic Property Västerås Lägesenergin AB 559174-7190 Malmö 52 

Swedish Logistic Property Enköping Romberga 11:5 AB 559214-7085 Malmö 211 

Swedish Logistic Property Norrköping Kloret AB 559062-9738 Malmö 2 930 

Swedish Logistic Property Huddinge 2 AB 556946-4992 Malmö 2 000 

Swedish Logistic Property Stigamo 1:46 AB 559078-9029 Malmö 51 

Summa   54 483 
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Swedish Logistic Property AB äger indirekt bolag via holdingbolag enligt följande tabell: 

  
Bolag  Org.nr Säte 

SLP Förvärv 4 AB 

SLP Förvärv 5 AB 

SLP Toftanäs AB 

SLP Eskilstorp 14:97 AB 

SLP Eskilstorp 27:3 AB 

SLP Ljungby AB 

SLP Nässjö AB 

SLP Nässjö Komplementär AB 

SLP Mosshaga 7 KB 

SLP Mosshaga 10 KB 

SLP Lampan 6 KB 

SLP Timglaset 2 AB 

SLP Helsingborg 1 AB 

SLP Fasetten 3 AB 

SLP Förvärv 1 AB 

SLP Tryckarentre AB 

SLP Falkenberg AB 

SLP Hoven AB 

SLP Tryckarenfyra AB 

SLP Hallsberg AB 

SLP Jönköping AB 

SLP Flygstationen 1 AB 

SLP Borås AB 

SLP Segeholm 10 AB 

SLP Bunkagården AB 

SLP Lerberget AB 

SLP Hässleholm Holding AB 

SLP Hässleholm AB 

SLP Hässleholm KB 

SLP Borås Kyllared AB 

SLP Bronsdolken 9 AB 

SLP Flygbasen 1 AB 

SLP Fornlämningen 2 AB 

SLP Grimskaftet 1 AB 

SLP Malmö Stillman AB 

SLP Stridsyxan 2 AB 

SLP Stridsyxan 7 AB 

SLP Fosie AB 

SLP Stenåldern 6 AB 

SLP Mhem10 AB 

SLP Nylokal AB 

SLP Stiglädret 7 AB 

SLP Paketen AB 

SLP Aggregatet AB 

SLP Eldkastaren 4 AB 

SLP Fanan AB 

SLP Förtennaren AB 

SLP Läsidan AB 

SLP Förmannen 1 AB 

SLP Industrimannen AB 

SLP Gnosjö AB 

SLP Jönköping Stigamo 1:33 AB 

SLP Borås Vindspelet 1 AB 

SLP Lundåkra AB 

SLP Bildhuggaren AB 

SLP Aggregatet 2 AB 

SLP Gnosjö Österskog AB 

SLP Nässjö Tanken 2 AB 

559283-1415 

559283-1423 

556668-3016 

556708-1616 

556606-0710 

559185-5084 

556688-8631 

556631-2400 

969680-4922 

969677-4372 

969677-4380 

559216-2266 

559187-6262 

559217-3123 

559222-3282 

556761-6858 

559203-8953 

559203-9555 

556937-0702 

556740-9460 

556689-1593 

556990-3270 

556616-2086 

559225-6803 

556607-1790 

556908-1267 

559251-2445 

556221-8031 

916619-3285 

559330-2184 

556020-4843 

556993-9977 

556724-4495 

559058-0998 

556707-1971 

559065-0403 

559065-0379 

556684-0244 

556820-6600 

556943-0399 

556740-8942 

556731-7127 

556755-0271 

556310-8058 

559128-1984 

556025-9094 

556241-1230 

556614-0611 

556985-8326 

556746-3707 

556535-4718 

559005-9324 

559319-1603 

559325-4401 

556870-6070 

556635-2323 

559343-1231 

556685-0508 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 

Malmö 
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Not 32 Antal aktier och tillskjutet eget kapital 
 

Moderbolaget 
 2021-12-31 2020-12-31 

Antal Aktier 29 000 000 27 000 000 

Kvotvärde 0,03 0,03 

  

Under perioden har eget kapital tillskjutits om 255 mkr i moderbolaget och 382 mkr i koncernen. 110 mkr 

avser kapitalanskaffning vilken genomförts mot kontant betalning med marknadsmässiga villkor. 145 mkr 

avser konvertering av konvertibler. I samband med tre av förvärven under perioden har betalning skett såväl 

kontant som med aktierelaterade ersättningar. Dessa aktierelaterade ersättningar bestod av konvertibler i 

form av lånereverser om 145 mkr som planeras att omvandlas till B-aktier. De förvärvade fastigheterna har 

värderats till verkligt värde innebärande att koncernens eget kapital dessutom ökat med 127 mkr. Antalet 

aktier baseras på bolagets substansvärde (NAV) vid utgången av perioden. Vid periodens utgång fanns 29 

miljoner aktier. Koncernen har härutöver utestående teckningsoptioner som kan öka antalet aktier med 390 

000 st samt de omvandlade konvertiblerna om 145 mkr som planeras öka antalet aktier efter registrering 

med 1 586 346 st.  

  

 

Not 33 Fordringar hos koncernföretag 

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående värde 614 257 

Tillkommande fordringar 1 601 356 

Utgående värde 2 215 614  

     

Utgående redovisat värde 2 215 614  

     

  

 

Not 34 Långfristiga skulder till koncernföretag 

 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31 

      

Ingående värde 114 0 

Tillkommande skulder 1 523 114 

Utgående värde 1 637 114  

     

Utgående redovisat värde 1 637 114  

     

  

 

Not 35 Bokslutsdispositioner 

 

Moderbolaget  2021 2020 

      

Erhållna koncernbidrag 79 8 

Lämnade koncernbidrag -55 0 

Summa  25 8 
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Not 36 Disposition av vinst eller förlust 

 

Moderbolaget 
Mkr 2021-12-31 

    

Förslag till vinstdisposition   

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:   

    

Ansamlad vinst 399 237 

Överkursfond 818 758 972 

Årets resultat -113 281 

  819 044 928 

    

disponeras så att i ny räkning överföres  819 044 928 

  

 

 

Not 37 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

 

Koncernen 

  

Tecknat avtal om att förvärva attraktivt markområde i Landskrona där miljöcertifierat 

nyproduktionsprojekt om ca 5 500 kvm kommer att uppföras. Ett 10-årigt hyresavtal om ca 3 600 kvm 

med en årshyra om 2,5 mkr är tecknat med planerad inflyttning mars 2023. 
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma den 8 mars 2022 för fastställelse. 

  

  

Malmö den 21 februari 2022 

  

  

  

    

Erik Selin Greg Dingizian 

Ordförande   

    

    

    

Sofia Ljungdahl Jacob Karlsson 

    

    

  

Unni Sollbe Sophia Bergendahl 

  

  

  

Peter Strand  

Verkställande direktör  

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 februari 2022 

  

 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

  

Carl Fogelberg   

Auktoriserad revisor 
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Definitioner och avstämningstabeller för alternativa nyckeltal 

 
SLP tillämpar de av European Securities and Market Authority (ESMA) utgivna riktlinjer för alternativa 

nyckeltal. Med alternativa nyckeltal avses finansiella mått utöver historisk eller framtida resultatutveckling, 

finansiell ställning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler 

för finansiell rapportering enligt IFRS. Utgångspunkten är att de alternativa nyckeltalen används av 

företagsledningen för att bedöma den finansiella utvecklingen och därmed bedöms ge aktieägare och andra 

intressenter värdefull information. 

 

Definitioner 

 

Nyckeltal Definition Syfte 

Fastighetsrelaterade nyckeltal    

Hyresintäkter, mkr Hyresintäkter enligt resultaträkning, mkr 
Åskådliggör koncernens intäkter från 

fastighetsuthyrningen. 

Driftsnetto, mkr Driftsnetto enligt resultaträkning, mkr 

Åskådliggör koncernens överskott från 

fastighetsuthyrningen efter avdrag av 

fastighetskostnader och 

fastighetsadministration. 

Överskottsgrad, % Driftsnetto i procent av hyresintäkter. 

Åskådliggör fastigheternas förmåga att 

generera ekonomiska överskott från 

driften. 

Ekonomisk uthyrningsgrad, %  
Kontrakterad årshyra för hyresavtal vid 

periodens utgång i procent av hyresvärde. 

Åskådliggör den ekonomiska 

utnyttjandegraden av SLP:s fastigheter. 

Nettouthyrning, mkr
 
 

Netto av årshyra, exkl. rabatter, tillägg och 

fastighetsskatt, för nytecknade, uppsagda och 

omförhandlade kontrakt. Ingen hänsyn tagen 

till kontraktstiden. 

Belyser koncernens intäktspotential. 

Hyresvärde, mkr 
Kontrakterad årshyra med tillägg för bedömd 

marknadshyra för vakanta ytor. 
Belyser koncernens intäktspotential. 

Hyresvärde, kr/kvm  

Kontrakterad årshyra med tillägg för bedömd 

marknadshyra för vakanta ytor i förhållande 

till uthyrningsbar yta exkl. pågående projekt. 

Belyser koncernens intäktspotential. 

Förvaltningsfastigheter, mkr 
Förvaltningsfastigheter enligt rapport över 

finansiell ställning, mkr. 

Åskådliggör marknadsvärdet på 

koncernens förvaltningsfastigheter vid 

periodens utgång. 

Förvaltningsfastigheter, kr/kvm 
Förvaltningsfastigheter mkr i förhållande till 

uthyrningsbar yta. 

Åskådliggör utvecklingen av värdet på 

koncernens förvaltningsfastigheter i 

förhållande till yta. 

Uthyrningsbar yta, kvm 
Uthyrningsbar yta vid periodens utgång 

inklusive pågående nybyggnationsprojekt. 

Belyser SLP:s förmåga att nå 

övergripande mål. 

Direktavkastningskrav värdering, % 
Genomsnittligt direktavkastningskrav utifrån 

extern värdering vid periodens utgång. 

Åskådliggör fastigheternas ekonomiska 

avkastningsförmåga enligt extern 

värdering. 

     

Finansiella nyckeltal    

Förvaltningsresultat, mkr 
Förvaltningsresultat enligt resultaträkning, 

mkr 

Åskådliggör förvaltningsverksamhetens 

lönsamhet. 

Periodens resultat, mkr Periodens resultat enligt resultaträkning, mkr 
Åskådliggör koncernens resultat för 

perioden. 

Soliditet, % 
Eget kapital i procent av balansomslutning 

(summa eget kapital och skulder). 
Belyser koncernens finansiella risk. 

Belåningsgrad, %  

Räntebärande skulder minus likvida medel i 

procent av förvaltningsfastigheter vid 

periodens utgång. 

Belyser koncernens finansiella risk. 

Räntetäckningsgrad, ggr 
Förvaltningsresultat plus finansiella kostnader 

i förhållande till finansiella kostnader. 
Belyser koncernens finansiella risk. 
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Genomsnittlig ränta, % 
Genomsnittlig ränta på låneportföljen 

inklusive derivat på balansdagen. 

Belyser koncernens ränterisk avseende 

räntebärande skulder. 

Räntebindning, år 

Genomsnittlig återstående räntebindningstid 

på låneportföljen med hänsyn tagen till 

derivat. 

Belyser ränterisk för koncernens 

räntebärande skulder. 

Kapitalbindning, år 
Genomsnittlig återstående kapitalbindningstid 

på låneportföljen. 

Belyser (re)finansieringsrisken för 

koncernens räntebärande skulder. 

Avkastning på eget kapital, % 
Periodens resultat i procent av genomsnittligt 

eget kapital efter utspädning. 

Åskådliggör hur ägarnas kapital har 

förräntats under perioden. 

Eget kapital, mkr 
Eget kapital enligt rapport över finansiell 

ställning, mkr 

Åskådliggör koncernens egna kapital vid 

periodens utgång. 

Eget kapital efter utspädning, mkr 

Eget kapital enligt rapport över finansiell 

ställning med hänsyn till utestående 

teckningsoptioner. 

Åskådliggör koncernens egna kapital vid 

periodens utgång med hänsyn till 

utestående teckningsoptioner. 

     

Aktierelaterade nyckeltal     

Resultat före utspädning, kr 
Periodens resultat i förhållande till 

genomsnittligt antal aktier före utspädning. 
IFRS-nyckeltal 

Resultat efter utspädning, kr 

Periodens resultat i förhållande till 

genomsnittligt antal aktier efter utspädning till 

följd av utestående teckningsoptioner. 

IFRS-nyckeltal 

Substansvärde (NAV) efter 

utspädning, kr 

Eget kapital med hänsyn till utestående 

teckningsoptioner med återläggning av 

uppskjuten skatt och derivat enligt rapport 

över finansiell ställning i förhållande till antal 

aktier vid periodens utgång med hänsyn till 

omvandlade konvertibler. 

Ett etablerat mått på koncernens 

substansvärde som möjliggör analys och 

jämförelse mellan fastighetsbolag. Belyser 

även SLP:s förmåga att nå övergripande 

mål. 

Tillväxt i substansvärde (NAV) efter 

utspädning, % 

Substansvärde (NAV) per aktie efter 

utspädning för aktuell period i förhållande till 

föregående period i procent. 

Belyser SLP:s förmåga att nå 

övergripande mål. 

Förvaltningsresultat efter 

utspädning, kr 

Förvaltningsresultat i förhållande till 

genomsnittligt antal aktier efter utspädning. 

Belyser SLP:s förvaltningsresultat per 

aktie efter utspädning på ett för 

börsnoterade bolag enhetligt sätt. 

Tillväxt i förvaltningsresultat efter 

utspädning, % 

Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning 

för aktuell period i förhållande till föregående 

period i procent. 

Belyser SLP:s förmåga att nå 

övergripande mål. 

Kassaflöde efter utspädning, kr 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital i förhållande 

till genomsnittligt antal utestående aktier efter 

utspädning. 

Belyser bolagets förmåga att producera 

kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital. 

Antal utestående aktier före 

utspädning, st 

Antal utestående aktier vid periodens utgång 

utan hänsyn till utestående teckningsoptioner. 
 

Antal utestående aktier efter 

utspädning, st 

Antal utestående aktier vid periodens utgång 

med hänsyn till utestående teckningsoptioner. 
 

Genomsnittligt antal aktier före 

utspädning, st 

Genomsnittligt antal aktier för perioden utan 

hänsyn till utestående teckningsoptioner. 
 

Genomsnittligt antal aktier efter 

utspädning, st 

Genomsnittligt antal aktier för perioden med 

hänsyn till utestående teckningsoptioner. 
 

Antal aktier med hänsyn till 

omvandlade konvertibler 

Antal utestående aktier vid periodens utgång 

med hänsyn till utestående teckningsoptioner 

samt aktier som är under registrering med 

hänsyn till omvandlade konvertibler per 2021-

12-31. 
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Avstämningstabeller  

 

Fastighetsrelaterade nyckeltal 

Nyckeltal 
2021  

jan-dec 
2020  

jan-dec 

Ekonomisk uthyrningsgrad, %   

A. Kontrakterad årshyra vid periodens utgång, mkr 359 198 

B. Hyresvärde vid periodens utgång, mkr 390 217 

A / B Ekonomisk uthyrningsgrad, % 92,1 91,3 
   

Nettouthyrning, mkr   

A. Årshyra periodens uthyrningar, mkr 59,6 18,4 

B. Årshyra periodens uppsägningar, mkr 33,8 13,1 

A - B Nettouthyrning, mkr 25,8 5,3 
   

Hyresvärde, mkr   

A. Kontrakterad årshyra vid periodens utgång, mkr 359 198 

B. Bedömd marknadshyra för vakanta ytor, mkr 31 19 

A + B Hyresvärde, mkr 390 217 
   

Hyresvärde, kr/kvm   

A. Kontrakterad årshyra vid periodens utgång, mkr 359 198 

B. Bedömd marknadshyra för vakanta ytor, mkr 31 19 

C. Uthyrningsbar yta exkl. pågående projekt, kvm / 1 

000 000 
0, 601 647 0, 411 494 

(A + B) / C Hyresvärde, kr/kvm 648 528 
   

Förvaltningsfastigheter kr/kvm   

A. Förvaltningsfastigheter, mkr 6 498 3 352 

B. Uthyrningsbar yta, kvm /1 000 000 0, 627 620 0,411 494 

A / B Förvaltningsfastigheter kr/kvm 10 353 8 146 

 

 

Finansiella nyckeltal 

Nyckeltal 
2021  

jan-dec 
2020  

jan-dec 

Belåningsgrad, %   

A. Räntebärande skulder enligt BR, mkr 3 620 1 878 

B. Likvida medel enligt BR, mkr 41 72 

C. Förvaltningsfastigheter enligt BR, mkr 6 498 3 352 

(A – B) / C Belåningsgrad, % 55,1 53,9 
   

Avkastning på eget kapital, %   

A. Periodens resultat enligt RR, mkr 752 416 

B. Eget kapital efter utspädning vid periodens utgång, 

mkr 
2 491 1 357 

C. Eget kapital efter utspädning vid periodens ingång, 

mkr 
1 357 481 

A / ((B + C)/2) Avkastning på eget kapital, % 39,1 45,3 
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Eget kapital efter utspädning, mkr   

A. Eget kapital enligt BR, mkr 2 479 1 345 

B. Eget kapital till följd av utestående 

teckningsoptioner, mkr 
12 12 

A + B Eget kapital efter utspädning, mkr 2 491 1 357 

 

 

Aktierelaterade nyckeltal 

Nyckeltal 
2021  

jan-dec 
2020  

jan-dec 

Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning, kr   

A. Eget kapital efter utspädning, mkr 2 491 1 357 

B. Uppskjuten skatt enligt BR, mkr 354 161 

C. Derivat enligt BR, mkr -13 2 

D. Antal utestående aktier med hänsyn till omvandlade 

konvertibler, st 
30 976 346 27 390 000 

(A + B + C) * 1 000 000/ D Substansvärde (NAV) per 

aktie efter utspädning, kr 
91,4 55,5 

   

Tillväxt i substansvärde (NAV) efter utspädning, %   

A. Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning aktuell 

period 
91,4 55,5 

B. Substansvärde (NAV) per aktie efter utspädning 

föregående period 
55,5 28,1 

A – B / B Tillväxt i substansvärde (NAV) efter 

utspädning, % 
65 97 

   

Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning, kr   

A. Förvaltningsresultat, mkr 131 48 

B. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28 390 000 23 355 000 

A * 1 000 000 / B Förvaltningsresultat per aktie efter 

utspädning, kr 
4,6 2,0 

   

Tillväxt i förvaltningsresultat efter utspädning, %   

A. Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning aktuell 

period 
4,6 2,0 

B. Förvaltningsresultat per aktie efter utspädning föregående 

period 
2,0 0,2 

A – B / B Tillväxt i förvaltningsresultat efter utspädning, 

% 
126 906 

   

Kassaflöde per aktie efter utspädning, kr   

A. Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital, mkr 
126 44 

B. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st 28 390 000 23 355 000 

A * 1 000 000 / B Kassaflöde per aktie efter utspädning, 

kr 
4,4 1,9 
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Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i Swedish Logistic Property AB, org.nr 559179-2873 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
 
Uttalanden 

 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Swedish Logistic Property AB för år 2021. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 1-55 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 2021 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 2021 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer rapport över totalresultatet och rapport över finansiella ställningen för koncern och 
resultaträkning och balansräkning för moderbolaget. 

 
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 56-59. 
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, 
och årsredovisningslagen. 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 
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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. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

 
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 Swedish Logistic Property AB för år 2021 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. Den 
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: 
 

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

• 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. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Malmö den 21 februari 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
 
Carl Fogelberg 
Auktoriserad revisor 


