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Akelius i korthet

2020 2019

Verkligt värde fastigheter, meur 12 139 11 964

Antal lägenheter 44 443 44 226
Uthyrningsbar area, 
tusentals kvm 2 752 2 724

Reell vakansgrad bostäder, procent 1,7 1,1

Vakansgrad bostäder, procent 7,5 8,6

Hyrespotential, procent 24 55

Belåningsgrad, procent 39 40
Kapitalanvändning i relation till 
kapitalkällor, procent 464 158

Räntetäckningsgrad 3,3 7,8
Räntetäckningsgrad exklusive 
realiserad värdetillväxt 2,5 2,0

Kreditbetyg, Standard & Poor's BBB BBB

Substansvärde, meur 6 324 6 533

Hyresintäkter, meur 471 496
Tillväxt hyresintäkter för jämförbara 
fastigheter, procent 3,6 5,7

Driftöverskott, meur 259 260

Överskottsgrad, procent 54,9 52,4
Tillväxt driftöverskott för jämförbara 
fastigheter, procent 8,4 2,9

Resultat före skatt, meur 72 464
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Nordamerika Europa Skandinavien

Uthyrningsbar area 
tusentals kvm

 Stad
Antal 

lägenheter Bostäder Lokaler Summa meur euro/kvm

Direktavkast- 
ningskrav, 

procent
Berlin 14 026 880 55 935 3 079 3 292 2,01
London 2 232 88 17 105 912 8 728 4,12
Hamburg 3 606 197 12 209 856 4 089 3,66
Paris 1 555 48 5 53 429 8 099 4,03
Europa 21 419 1 213 89 1 302 5 276 4 052 2,85

Stockholm 5 925 424 34 458 1 771 3 870 2,68
Malmö 4 080 266 83 349 1 035 2 964 3,14
Köpenhamn 1 031 82 6 88 335 3 793 2,99
Skandinavien 11 036 772 123 895 3 141 3 509 2,87

New York 1 736 118 4 122 863 7 078 4,30
Toronto 3 506 181 5 186 898 4 831 3,53
Montreal 3 894 260 7 267 857 3 212 4,30
Boston 1 029 65 2 67 526 7 852 4,24
Washington D.C. 1 799 141 4 145 570 3 935 4,71
Nordamerika 11 964 765 22 787 3 714 4 722 4,17

Övriga 24 2 - 2 8 4 254 3,58
Summa/ 
Genomsnitt 44 443 2 752 234 2 986 12 139 4 066 3,28

Verkligt värde
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Den formella årsredovisningen, som innehåller förvaltningsberättelse och finansiella rapporter, 
omfattar sidorna 66 till 155. Om ingen källa anges till tabeller eller grafer baseras dessa på intern data. 
Vid eventuell konflikt i överensstämmelse mellan engelsk och svensk version gäller den svenska.
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16-19A Forest Court, Boston

diversifiering minskar risk 

Globala förändringar, såsom COVID-19, 
påverkar varje marknad och bransch olika. 
Akelius upplever lägre påverkan på 
värdetillväxt, vakans och hyresintäkter 
i Skandinavien och Europa jämfört med 
Nordamerika.

Hyresinbetalningar avseende lägenheter är i 
genomsnitt på samma nivå som före  
COVID-19. 
Detta påvisar värdet av en diversifierad 
tillgångsportfölj.

driftnettot för jämförbara 
fastigheter ökade 8,4 procent
Huvudorsaken var högre hyresintäkter tack 
vare minskad vakans och högre hyresnivå.

Vakansen i jämförbar portfölj minskade med 
1,1 procentenheter medan hyresintäkterna 
ökade med 3,6 procent i jämförbar portfölj. 
Den justerade överskottsgraden ökade från  
65 procent till 68 procent.

värdetillväxt 0,3 procent
Värdetillväxten på fastigheter uppgick till  
34 meur eller 0,3 procent. 
Verkligt värde på fastigheter minskade i New 
York, London och Boston medan värdena i 
Hamburg, Toronto och Montreal ökade.

Värdetillväxten 2019 var 3,4 procent, 
en mer normal tillväxt för Akelius.

1 000 meur för en procent
År 2020 emitterade Akelius ej säkerställda 
obligationer för 1 000 meur. 
Den genomsnittliga räntekupongen är en 
procent och löptiden var i genomsnitt  åtta år.

Snitträntan för lån sjönk från 2,25 till 1,95 
procent.

belåningsgrad 39 procent
Belåningsgraden minskade från 40 till  
39 procent under 2020.
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räntetäckningsgrad från 1,8 till 
2,5
Räntetäckningsgraden ökade från 1,8 till 2,5.
Huvudorsakerna är minskade skulder och 
lägre snittränta.

förändringar är ofta lokala
Hyresreglering och Brexit visar att 
förändringar ofta är lokala. 
Brexit påverkar både hyresnivåer och 
fastighetspriser i London.

Hyresregleringen i Berlin förväntas minska 
Akelius hyresintäkter med 23 meur under 
2021.
Ett domstolsbeslut om den nya hyreslagen 
förväntas under 2021.

förbättrar kassaflödet
Akelius förväntar sig högre hyresintäkter 2021 
jämfört med 2020 trots motvind i form av 
ökad hyresreglering och COVID-19. 

Akelius strävar efter förbättrat 
kassaflöde genom att slutföra nuvarande 
uppgraderingar och att inte lägga till större 
uppgraderingsprojekt.

Akelius förväntar sig femtio procent lägre 
vakans och 25 meur högre årliga hyresintäkter 
efter genomförda större projekt i slutet av 
2022. 

förbättrat kassaflödet och 
hyresintäkter
Under de senaste fyra månaderna förvärvade 
Akelius tre fastigheter för totalt 130 meur, 
med en genomsnittlig direktavkastning på  
4,8 procent. 
Direktavkastningen för Akelius totala portfölj 
var 2,2 procent år 2020.

Företaget riktar in sig mot fastigheter med 
starkt kassaflöde i alla nuvarande städer samt 
i Ottawa. 
Utbudet av sådana fastigheter är högre 
i nordamerikanska städer än i Akelius 
europeiska och skandinaviska städer.

belåningsgrad maximalt  
45 procent 
Den reviderade finanspolicyn tillåter 
en belåningsgrad på högst 45 procent. 
Den nya riktningen mot ökat kassaflöde 
från fastigheterna möjliggör en måttlig 
skuldökning.

Akelius är i en stark position. 
Detta möjliggör  fastighetsförvärv vilket  
skapar en ännu större och stabilare 
fastighetsportfölj.

      Ralf Spann, 
   VD och koncernchef 
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Akelius 26 år
verkligt värde fastigheter, 
miljarder euro

10,6

9,2

8,0

6,1

3,6

2,4

1,3

2020
Förändring i riktning mot fastigheter med starkt 
kassaflöde, 
utan omfattande uppgraderingsbehov. 
Minskad personal inom konstruktion och 
konstruktionsrelaterade områden.

2019 
Arbetet med att förbättra kreditbetyget till BBB+ inleds. 
Fastighetsinnehaven koncentreras till tolv växande 
storstäder. 
Emitterar stamaktier av serie D till tolvtusen investerare. 
Löser in preferensaktierna.

2017
Tillväxt i befintliga storstäder. 
Digitalisering för att öka effektiviteten. 
Clean the map avslutas.

2016
Clean the map inleds för att öka fokus på storstäder. 
Etablering i Köpenhamn. 

2015
Förvärvar de första fastigheterna i New York, Washington 
D.C. och Boston.

2014
Börjar köpa bostadsfastigheter i Paris och Montreal. 
Emitterar preferensaktier.

2011
Etablering i Toronto och London.

2006
Köper de första fastigheterna i Berlin och Hamburg.

2003
Köper det noterade fastighetsbolaget Mandamus. 
Blir den största privata hyresvärden i Sverige.

1994 
Köper de första bostadsfastigheterna i Helsingborg, 
Göteborg och Trollhättan.

12,0

12,1
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omgivningar kring Akelius fastighet Bertha Neubergh House, London

distrikt Kennington
i premiumsegmentet med walk score 94
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Akelius affärsmodell

£

stabilt ökande intäkter

långsiktig värdetillväxt

begränsad nedåtrisk

låg volatilitet

erbjuder 
better living

bostäder

storstäder

attraktiva lägen

diversifiering

stabil ökning i hyresintäkter
Akelius fokuserar på fastigheter som har 
förutsättning att generera en stabil ökning i 
hyresintäkter, 
eftersom hyresintäkter är den primära 
värdeskaparen inom fastighetsbranschen.

Kontinuerligt ökande intäkter leder till ökat 
driftöverskott och är tillsammans med 
varaktigt låg vakansgrad, 
den viktigaste indikatorn på hög lönsamhet 
och låg risk inom fastighetsbranschen. 
Bostadsfastigheter är den mest 
motståndskraftiga typen av fastigheter. 

erbjuder better living
Akelius renoverar och uppgraderar äldre 
fastigheter i attraktiva områden.  
Detta förbrukar mindre resurser och är 
billigare än nybyggnation. 
Det är därmed bättre för miljön.

Den långsiktiga trenden är att allt fler 
människor vill bo centralt, 
i promenadvänliga områden samt i 
energieffektiva och attraktiva lägenheter.  
Akelius uppgraderar lägenheter när 
hyresgäster har flyttat ut.  
Akelius håller fastigheterna städade, säkra 
och funktionella. 
Akelius renoverar lägenheter när de inte 
uppfyller dessa krav.

befolkningstillväxt begränsar 
risken
Akelius inriktar sig på bostadsfastigheter i 
växande storstäder.  
Trenden att människor flyttar från glesbygd 
till tätorter leder till högre tillväxt,  
särskilt i de mest attraktiva städerna. 

Den ökande efterfrågan på lägenheter  
leder till lägre nedåtrisk och en potential för 
högre hyror.

lägre volatilitet, fler möjligheter
Akelius bedriver verksamhet i sju länder, 
men endast i tolv storstäder, och kan därför 
kombinera effektiv fastighetsförvaltning med 
diversifiering. 
Diversifiering leder till lägre risk eftersom 
förändringar sker på lokal nivå.
En negativ händelse på en marknad vägs 
vanligtvis upp av positiva händelser på 
andra marknader.

Att vara etablerad på flera stora marknader 
är en konkurrensfördel.  
Likviditeten i fastighetsmarknaden är högre, 
tillgången på affärsmöjligheter är enorm 
och det finns många kapitalkällor att välja 
mellan.
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strävar långsiktig tillväxt
Akelius är en långsiktig investerare i 
bostadsfastigheter.  
Ambitionen är att öka substansvärdet och 
samtidigt begränsa riskerna.

Vinsterna återinvesteras till stora delar i 
företaget för att möjliggöra organisk tillväxt 
och för att bibehålla en stark finansiell 
ställning.

Fokus på dagens aktuella trender såsom 
urbanisering, digitalisering och hållbarhet, 
i kombination med att investera i utbildning 
och utveckling är grundläggande för att vara 
långsiktigt framgångsrik.

totalavkastning 10,4 procent
Den totala avkastningen på fastigheter är 
summan av driftöverskott och värdetillväxt.

Akelius totala avkastning på fastigheterna 
har varit i genomsnitt 10,4 procent per år 
under de senaste åtta åren.

Totalavkastningen 2020 påverkades av 
COVID-19 och nya strängare hyresregler i 
Berlin.

Lönsamhet är en nyckelfaktor för 
återhämtning och förmågan att absorbera 
effekter av en kris. 
En hög underliggande totalavkastning 
minskar därför risken för Akelius och dess 
investerare.

Värdetillväxt är lika effektivt som 
driftöverskott för tillväxt i substansvärde och 
för att minska belåningsgraden vid behov.

Akelius har attraktiva bostadsfastigheter i 
tolv likvida fastighetsmarknader. 
Den orealiserade värdetillväxten på 
fastigheter kan därmed omvandlas till likvida 
medel om behov uppstår.

hyresökningar leder till högre 
fastighetsvärde
Fastighetsvärdet är summan av framtida 
kassaflöden diskonterade till nuvärde. 
Hyresökningar leder därmed till högre 
fastighetsvärden.

Befolkningstillväxt är den viktigaste 
indikatorn för ökande intäkter och långsiktigt 
stigande värden för bostadsfastigheter.
Effekterna av befolkningstillväxt är ofta 
underskattade.

Små årliga förbättringar ger upphov till 
väsentliga förbättringar vilket långsiktiga 
investerare kan få stor ekonomisk vinning 
av.

lägre diskonteringsräntor ger 
högre fastighetsvärden
De på senare tid allt lägre räntor,  
har lett till högre fastighetsvärden,  
till följd av lägre diskonteringsräntor på 
framtida kassaflöden.  
Marknadsräntor rör sig upp och ner 
över tiden i relation till förhållandena på 
finansmarknaderna.

Om fastighetsrisken minskar på grund av 
utvecklingen i en stad,  
en stadsdel eller i själva fastigheten, 
minskar diskonteringsräntan som används 
för att värdera fastigheten.

Den här utvecklingen sker oberoende av 
rörelserna på de finansiella marknaderna 
och är därför mer beständig.

Akelius investerar i fastigheter, 
stadsdelar och städer som har en positiv 
utveckling. 
Tanken är att dra nytta av den lägre 
risken över tid och att utnyttja de högre 
fastighetsvärdena till följd av lägre 
riskpremier.
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hållbarhet
Välgörenhetsorganisationen Akelius 
Foundation äger åttio procent av Akelius 
Residential Property AB.

Den utdelning Akelius Foundation erhåller 
doneras till människor i nöd, till utbildning 
eller andra humanitära och filantropiska 
projekt.

Akelius Foundation åtar sig att bevara 
en ekonomiskt stabil och hedervärd 
organisation utan mutor, korruption eller 
intressekonflikter.

Akelius har satt mål för att utveckla sin 
verksamhet i rätt riktning. 
År 2019 började Akelius implementeringen 
av ett globalt system för hållbarhetsledning.

Detta system behandlar alla aspekter av 
verksamheten, 
vilket innefattar allt från miljöeffektiva 
fastigheter till en hållbar verksamhet.

Akelius bidrar till välfungerande och hållbara 
samhällen. 
Akelius informerar företagspartners om sin 
uppförandekod. 
Intern utbildning om hållbarhet och 
uppförandekoden är obligatorisk.

Akelius är övertygad om att uppbyggandet 
av hållbara relationer med sina anställda, 
hyresgäster och leverantörer skapar  
långsiktigt värde för alla.

Akelius publicerar årligen en 
hållbarhetsrapport på akelius.com.

miljö

sociala

bolagsstyrning

huvudmål

 - 40 procent minskning av koldioxidutsläpp, scope 1 and scope 2

 - 100 procent av el genom produktion eller inköp av förnybar energi i 
absolut portfölj 

 - 15 procent minskning av energiförbrukningen, jämförbara fastigheter 

 - 15 procent minskning av energiintensiteten i total portfölj

 - 10 procents minskning av vattenförbrukningen, jämförbara 
fastigheter

 - sjukfrånvaro, 2 procent eller mindre

 - personalomsättning om 12,5 procent eller mindre

 - 100 procent jämställd lönenivå mellan män och kvinnor inom 
ledningen och bland personalen

 - 10 procents förbättring av kundnöjdheten 2023

 - internutbildning 10 dagar per anställd och år

 - skriva på FNs Global Compact

 - alla leverantörer förkvalificerade enligt hållbarhetskraven 

 - årligen granska 50 procent av alla leverantörers prestationer i 
enlighet med hållbarhetskraven fram till 2022

 - utbilda alla personal i uppförandekod, antikorruption samt ny rutin 
för visselblåsning 
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ökat antal solpanelsprojekt
En installation av solpaneler gjordes på 
fastigheten 501, 12th Street i Washington 
D.C.  
Detta projekt för förnybar energi är Akelius 
första självutvecklade solenergiprojekt.

Fastigheten var väl lämpad för denna typ av  
projekt på grund av dess

 - stora takyta

 - avsaknad av fysiska hinder

 - nytt, verifierat vattentätt tak

 - stabila takkonstruktion, 
utan krav på takmodifiering

Dessa faktorer möjliggjorde installationen av 
ett 54,7 kilowatt-system.

Systemet beräknas generera  
66 000 kilowattimmar el årligen.

Detta motsvarar den el som används av sex 
hushåll, 
eller tre hundra procent av förväntad 
årlig elanvändning på 501, 12th Street, 
Washington D.C.

Överskottet kommer att användas i en 
annan fastighet, 2651, 16th Street, 
Washington D.C.

projektet minskar utsläppen
Utsläppen kommer att minska med 36,4 ton 
koldioxidekvivalenter.

Detta motsvarar ett årligt utsläpp från åtta 
passagerarfordon.

energiprognoser minskar 
kostnaderna
Akelius analytiker kalkylerar framtida 
elandvändning i Akelius fastigheter.  
God pricksäkerhet leder till minskad 
energianvändning och högre driftöverskott.

Högre precision innebär mer sparade pengar. 
Att köpa för mycket eller för lite el kostar 
pengar.

Akelius integrerade elförbrukningsprognoser 
i sin egenutvecklade energiapplikation, 
Energy Application. 
I energiapplikationen kan man övervaka och 
bedöma energi- och vattenförbrukningen i 
fastigheterna.

Att köpa el med kortare framförhållning kan 
spara upp till 350 000 euro per år.

Dessutom ger företagets prognos 
elleverantören en bättre matchning av utbud 
och efterfrågan.

Akelius fastigheter utnyttjar alltmer förnybar 
energi samt eldrivna fordon.

Förnybar energi kostar 25 till 50 procent 
mindre än köpt el.

Akelius arbetar för att minska sina värme- 
och vattenkostnader på liknande sätt.

Värme kan lagras och genereras i förskott 
när priserna är låga. 
Prognoser avgör hur mycket värme som 
måste genereras.

Vattenläckor upptäcks direkt när det uppstår 
en förändring av vattenanvändningen.

solpaneler på fastigheten 320 D Street, South Boston, Boston
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Friedrichsberger Straße 3, Friedrichshain, Berlin

99 procent bostadsfastigheter
säkra intäkter
Intäkter från bostadsfastigheter är säkra och 
förutsägbara.
Den goda efterfrågan på Akelius lägenheter 
gör att Akelius alltid kan hyra ut sina  
lägenheter enligt uthyrningspolicyn.  
Ett stort antal hyresavtal i kombination med 
stabila hyresgäster begränsar risken för 
väsentliga kundförluster. 

Under 2020, 
var hyresförlusterna och hyresinbetalningar i 
allt väsentligt opåverkade av COVID-19. 
Detta påvisar motståndskraften mot 
negativa händelser.

lägre vakans
Vakans och hyresnivå varierar mindre 
för flerfamiljshus än för andra typer av 
fastigheter. 
Oberoende av arbetssituation,  
behöver människor alltid någonstans att bo.
Efterfrågan på kommersiella lokaler varierar 
med affärsklimatet. 

Befolkningsstrukturen förändras långsamt, 
vilket ger låg vakansrisk även i tider med 
svag ekonomisk tillväxt.

Kommersiella fastigheter kan ofta, 
och speciellt under en lågkonjunktur,  
behöva erbjuda omfattande incitament till 
nya hyresgäster.
Risken inom bostadsfastighetssektorn är 
således betydligt lägre.

lägre anpassningskostnader
Fördelen med bostadsfastigheter är att 
endast smärre anpassningar av lägenheter 
behöver göras vid byte av hyresgäster. 

En affärslokal däremot kräver vanligtvis 
betydande investeringar för varje ny 
hyresgäst.

klarar tidens prövningar
Gediget byggda bostadsfastigheter är lika 
vackra och eftertraktade idag som när de 
byggdes. 
Därmed är behovet av att riva och bygga 
nytt lägre än för andra typer av fastigheter. 
Hyresgäster föredrar, 
på det stora hela, 
samma planlösningar idag som de gjorde 
decennier tillbaka i tiden. 

likvida tillgångar
Bostadsfastigheter i storstäder är mer 
likvida tillgångar än kommersiella 
fastigheter.  
Bostäder har fler typer av köpare.  
Från hyresgästerna själva och små privata 
investerare till stora internationella fonder.
Bostadsfastigheter kan således säljas snabbt 
om så behövs.
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hyra bostäder jämfört med hyra kommersiella fastigheter

utveckling av genomsnitthyran i USA

index

utveckling av genomsnittshyran i Kanada

index

utveckling av nyuthyrningshyran i Tyskland

index

nominell BNP per capita

bostadsfastigheter

kontorsfastigheter

källa: US Census Bureau,  
the World Bank, JLL

bostadsfastigheter

kontorsfastigheter

nominell BNP per capita

källa: Canada Mortgage and
Housing Corporation, CBRE, 
the World Bank

nominell BNP per capita

kontorsfastigheter

bostadsfastigheter

källa: Bullwiengesa AG, 
the World Bank
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bostadshyresregler per storstad
per 2020-12-31

Stad
Hyres- 
system

Antal 
lägenheter

Kontrakts- 
längd*

Hyresökning
för befintliga 

kontrakt

Utan 
upp- 

gradering

Vid 
upp- 

gradering

New York

reglerad 40
inte tids- 

begränsad index begränsad begränsad

reglerad 1 051
inte tids- 

begränsad index begränsad begränsad

fri marknad 645 1 år fri ja ja

Boston
reglerad 36

inte tids- 
begränsad index nej nej

fri marknad 993 1 år fri ja ja

Washington
reglerad 737

inte tids- 
begränsad

index +
2 procent ja** ja**

fri marknad 1 062 fri fri ja ja

Toronto reglerad 3 506
inte tids- 

begränsad index ja ja

Montreal reglerad 3 894
inte tids- 

begränsad index ja ja

Nordamerika Hyresökning vid 
omsättning av hyresgäst

Branderburger Tor, Berlin
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Stad
Hyres- 
system

Antal 
lägenheter

Kontrakts- 
längd*

Hyresökning
för befintliga 

kontrakt

Utan 
upp- 

gradering

Vid 
upp- 

gradering

Berlin reglerad 14 026
inte tids- 

begränsad
index och 

hyresindikator nej nej

Hamburg reglerad 3 606
inte tids- 

begränsad index begränsad ja

Paris reglerad 1 555 6 år index ja** ja

London

reglerad 24
inte tids- 

begränsad
domstols- 

utslag ja ja

reglerad 8
inte tids- 

begränsad
årlig 

förhandling ja ja

fri marknad 2 200 1 år fri ja ja

Hyresökning vid 
omsättning av hyresgäst

Stad
Hyres- 
system

Antal 
lägenheter

Kontrakts- 
längd*

Hyresökning
för befintliga 

kontrakt

Utan 
upp- 

gradering

Vid 
upp- 

gradering

Stockholm reglerad 5 925
inte tids- 

begränsad
årlig 

förhandling nej ja**

Malmö reglerad 4 080
inte tids- 

begränsad
årlig 

förhandling nej ja**

Köpenhamn

reglerad 700
inte tids- 

begränsad
kostnads- 

ökning nej ja**

reglerad 307
inte tids- 

begränsad
årlig 

förhandling nej ja**

fri marknad 24
inte tids- 

begränsad fri ja ja

Europa

Skandinavien
Hyresökning vid 

omsättning av hyresgäst

* inte tidsbegränsad, hyresgästen kan flytta ut två-tre månader efter att hyresvärden har fått notis

** till en högre reglerad hyra, lägre än marknadshyran

*** kan bli begränsad via en ny reglering
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hyresreglering minskar risk
89 procent av Akelius lägenheter är 
hyresreglerade.

Hyresreglering förekommer vanligtvis på 
marknader där efterfrågan på lägenheter är 
stor. 
Hyresreglering syftar till att skydda 
hyresgästerna från plötsliga hyresökningar.
Hyresregleringar begränsar priser som  
annars skulle förekomma på en fri marknad.

stabil intäktsökning

Investerare i fastigheter med hyresreglering 
gynnas av stabilt ökande intäkter. 

Detta gör att hyresreglerade 
bostadsfastigheter är mycket lätta 
att förvalta och gör dem till säkra 
kassaflödesgeneratorer.

Hyran för existerande hyresgäster som bor 
i hyresreglerade lägenheter följer vanligtvis 
ett inflationsrelaterat index. 
Inom de flesta jurisdiktioner där Akelius 
bedriver verksamhet, 
har Akelius möjlighet att öka hyran 
till gällande marknadsnivå vid byte av 
hyresgäst.

Till exempel har den genomsnittliga 
hyresnivån i Sverige inte minskat sedan 
nuvarande system infördes 1975.

Stabila kassaflöden resulterar i lägre 
volatilitet i fastighetsvärden och dessa 
fastigheter får fördelaktig finansiering under 
hela konjunkturcykeln.

87 procent av portföljen under 
marknadshyran

Hyran för hyresreglerade lägenheter i 
storstäder ligger under marknadshyran. 
87 procent av Akelius lägenheter har en 
hyra som ligger under marknadshyran.

66 procentenheter av de 87 
procenten är mer än 30 procent under 
marknadshyresnivå. 
Detta är en följd av stark hyresreglering 
främst i Skandinavien och Berlin.

reell vakans 1,7 procent

Lägenheter med hyror under marknadsnivån 
blir sällan vakanta.

Hyresregleringar minskar utbudet 
av hyreslägenheter eftersom 
fastighetsutvecklare ofta föredrar andra 
investeringar. 
En annan anledning till det för låga utbudet 
är att nybyggnation av lägenheter inte håller 
samma takt som befolkningstillväxten i 
storstäderna.

Detta gäller särskilt centrala lägen med 
brist på mark att bygga nya bostäder på. 
Kombinationen av växande storstäder och 
hyror under marknadsnivåerna möjliggör en 
hög och förutsägbar uthyrningsgrad.

16 procent omsättning

Hyresgäster bor kvar längre i hyresreglerade 
lägenheter eftersom hyresvillkoren är 
förmånliga.

Oron över att förlora ett förmånligt 
hyreskontrakt minskar sannolikheten att 
hyresgästen inte betalar sin hyra i tid.

Hyresvärden drar nytta av lägre risk för 
uteblivna hyresbetalningar och lägre 
kostnader till följd av lägre omsättning av 
hyresgäster.

diversifiering minskar regleringsrisken

Nya och ofördelaktiga hyresrestriktioner är 
en risk för hyresvärden.
Akelius motverkar denna risk genom att 
diversifiera sina tillgångar mellan olika 
stabila och utvecklade storstäder i olika 
länder där väsentliga negativa förändringar 
inom hyresreglering är sällsynta.

Strikta regleringar i en stad kan ha en liten 
effekt på den totala portföljen, 
eller kompenseras av mindre strikta regler i 
en annan stad.

möjlighet att sälja till hyresgäster

Möjligheter uppstår på marknader såsom 
Tyskland och Sverige, 
där lägenheter kan omvandlas till 
bostadsrätter som prissätts till 
marknadsvärde. 
Detta minskar ytterligare risken för negativa 
effekter av regleringar.
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grad till vilken marknaden är fri,  
index 1-10 enligt Akelius uppskattning

87 procent av portföljen är under marknadshyran 

66
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10 13
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under 

marknadshyra

10-20 procent 
under 

marknadshyra

0-10 procent 
 under 

marknadshyra

i nivå med 
marknadshyra

När befintliga hyror ligger under marknadshyran är risken för lägre hyresintäkter liten.
Det gäller särskilt i en diversifierad portfölj som inkluderar fastigheter i många växande 
storstäder.
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procent
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Stockholm

7

11

storstäderländer*

*Sverige, England, Frankrike, Danmark,  
USA, Tyskland och Kanada

alla bostäder finns i växande storstäder
låg vakans
Storstäder växer fortare vad gäller 
befolkningsmängd och välstånd.
Under det senaste decenniet, 
ökade befolkningen i genomsnitt med elva 
procent i storstäder jämfört med sju procent 
för hela landet.

Det beror huvudsakligen på att ekonomin 
i storstäderna är diversifierad och att det 
finns fler arbets- och utbildningsmöjligheter. 
Städerna erbjuder sina invånare ett brett 
kultur- och nöjesutbud, 
vilket lockar till sig människor.

Dessa faktorer minskar risken för vakans.  
Låg vakans är nyckeln till framgång inom 
fastighetsbranschen.

stabila hyresintäkter
Den ökande efterfrågan på bostäder 
i storstäderna drivs av att unga 
yrkesverksamma föredrar att bo i 
tätbefolkade, 
intressanta städer med mångfald.

Akelius äger endast fastigheter i attraktiva 
storstäder.
Dessa städer har en hög levnadsstandard 
och erbjuder möjligheter som lockar ett 
ökande antal människor.

Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö, Paris, 
London, New York, Washington, Boston, 
Toronto, Montreal och Köpenhamn är 
alla exempel på kulturella, intellektuella, 
politiska och ekonomiska medelpunkter i 
sina respektive länder.

Dessa väletablerade läger grunden för 
stabila hyresintäkter.
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attraktiva lägen
alla fastigheter  
ligger i A-lägen eller B-lägen
I storstäder hittar man byggnader från olika 
tidsperioder, 
med blandad arkitektur och historia.  
Akelius har koncentrerat sin 
fastighetsportfölj till attraktiva byggnader. 

En fastighets attraktionsvärde för framtida 
hyresgäster baseras på en kombination av 
fastighetens arkitektur och läge.

Akelius äger endast fastigheter i segment 
som benämns som premium, medium eller 
prisvärt. 
Det är fastigheter i A-lägen eller B-lägen.

Akelius avstår från investeringar i C-lägen, 
i områden där lägenheter blir vakanta först.
Akelius undviker även lyxsegmentet som 
har lägre hyrespotential och begränsad 
efterfrågan som är nära knuten till 
konjunkturcyklerna.

Attraktiva byggnader i bra och utvecklande 
områden ger inte bara en begränsad 
nedåtrisk, 
de har även en bra hyrespotential och 
likviditet.

Dessa fastigheter lockar investerare och 
kreditgivare även när ekonomin är svag och  
därmed gör investeringen säkrare. 

fastighetsvärde, andel i olika lägen
procent

B till B- lägeB+ till B lägeA+ till B+ läge

Berlin

Stockholm

Malmö

Montreal

New York

Paris

Hamburg

London

Köpenhamn

Toronto

Boston

medelvärde

Washington D.C.
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Marienburger Straße, Berlin

distrikt Pankow
en premiumsegment med walk score 98
utsikt från fastigheten Marienburger Straße 30
förvärvad 2012
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99
114

20182017

EUR 138 per kvm 
investering och underhåll

105

investering underhåll

89

erbjuder better living
Akelius renoverar och uppgraderar befintliga 
fastigheter med ett långsiktigt perspektiv. 
Akelius förbättrar kontinuerligt kvaliteten på 
fastigheterna för att tillhandahålla familjer  
och privatpersoner ett bättre boende, 
a better living.

Målgruppen är hyresgäster som efterfrågar

 - boende i eftertraktade områden
 - hög standard
 - hög kvalitet på service

A better living inkluderar

 - rent och prydligt
 - säkerhet och integritet
 - snabb service

 - grönområden
 - konst, ljusdesign och tyst omgivning
 - bevarade arkitektoniska och historiska 
värden

 - hållbara lösningar för energi, vatten, 
avfall och material

 - uppgraderade lägenheter och byggnader

28 meur i underhåll
Akelius tar hand om sina fastigheter.
Underhåll omfattar både reparationer och 
förebyggande arbete som syftar till att 
förebygga brister.

investeringar 381 meur
Allt fler storstadsbor efterfrågar boende med 
samma höga standard som nybyggda  
bostadsrätter.

Akelius uppgraderar lägenheter, 
gemensamhetsutrymmen, 
byggnadsstrukturer och exteriörer.
Uppgraderingar av lägenheter är alltid 
valfria.

Akelius uppgraderar när det behövs för att 
hålla fastigheten säker, ren och prydlig, 
men också när det är lönsamt och hållbart.

Totalt har 22 711 lägenheter uppgraderats, 
vilket motsvarar 51,1 procent av totalt antal 
lägenheter. 
Akelius har slutat köpa fastigheter med 
omfattande uppgraderingsbehov. 
Därmed kommer investeringarna att 
avsevärt minska under de kommande åren.

Hållbarhetsaspekter beaktas igenom hela 
investeringsprocessen.
Akelius prioriterar investeringar som gör 
fastigheterna mer hållbara, 
till exempel energibesparingsinvesteringar.

147 128
92

156
138

2019 20202016

103

uppgraderade lägenheter 51,1 procent

31 dec 
2019

sålda och 
köpta

jämförbara 
fastigheter

31 dec 
2020

47,7

51,14,0
-0,6
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uppgraderade lägenheter 51,1 procent

Fasanenstraße 50, Berlin

35 Argyle Road, London

fastigheterna är rena och  
prydliga
Mer än hälften av Akelius lägenheter har 
uppgraderats under de senaste åren. 
Den största delen av de återstående 
lägenheter uppfyller redan Akelius policy, 
rent, säkert och funktionellt. 
Akelius uppskattar att endast tre till fem 
procent av återstående lägenheter behöver 
uppgraderas vid hyresgästomsättning.

Prydliga och säkra fastigheter är den 
viktigaste delen av Akelius affärsmodell och 
avgörande för att erbjuda ett bättre boende, 
better living, för Akelius hyresgäster.

Akelius håller alla fastigheter säkra och 
prydliga. 
Underhållsarbeten utförs kontinuerligt och 
snabbt. 
Detta hjälper till att förhindra potentiella 
hälsorisker för hyresgäster.

gröna områden och hållbara 
lösningar
De senaste åren har mer fokus lagts på 
hållbarhet än någonsin tidigare. 
Hållbara lösningar implementeras genom 
hela Akelius värdekedja.

Tiden hyresgäster spenderar i hemmet har 
ökat under 2020. 
Tillgång till grönområden har blivit viktigare 
när olika grader av nedstängningar införts i 
storstäder.

Akelius har förbättrat innegårdar. 
Hyresgäster uppskattar tillgången till 
grönområden och erbjudna better living 
lösningar. 
Akelius installerar balkonger när 
det är möjligt eftersom de höjer 
levnadsstandarden. 
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Schillerstraße 18, Altona, Hamburg

konst och ljusdesign, 
välkomnande gemensamhets- 
utrymmen
Akelius uppgraderar inte bara lägenheter,
utan också de allmänna utrymmena.
Boende och gäster uppskattar en vacker
entré där belysning och design är i fokus.

Akelius har interna ljusdesigners som
anpassar ljusdesignen till varje fastighet.

Tillvägagångssätt, material, komponenter 
och design bör vara funktionella, praktiska 
och enkla.

bevarade historiska och 
arkitektoniska värden
Akelius portfölj består av många historiska 
byggnader med viktiga arkitektoniska 
värden.

Under renoveringen bevarar och återställer 
Akelius historiska detaljer. 
Detta bevarar originalkänslan och 
respekterar fastigheternas arkitektoniska 
egenskaper.

Den äldsta byggnaden i Akelius ligger i 
Stockholm och är från 1500-talet.

730 St Clarens Avenue, Toronto
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Niall McLoughlin, Head of Construction

nytt Construction Department
Construction Department strävar efter 
närmare samarbete mellan arkitektur, inköp 
och konstruktion.

Avdelningen består av anställda med olika 
kompetenser. 
Dessa samarbetar nära inom avdelningen, 
men också med verksamheterna i de olika 
städerna.

Detta ger en stark värdeskapande grund, 
för att maximera effektiviteten och skapa 
kostnads-, tids- och resursbesparingar.

Akelius arbetar ständigt för att minska sin 
miljöpåverkan. 
Verksamheten bedrivs på lång sikt för att 
främja ett hållbart samhälle.

Akelius integrerar miljöaspekter i 
affärsplanering och beslutsfattande inom tre 
områden

 - arkitektur

 - inköp och logistik

 - bygg

arkitektonisk design
Företaget har fastställt designriktlinjer för 
hela beståndet. 
Färgerna är varma, ljusa och naturliga. 
Materialen är gedigna, naturliga och 
hållbara. 
Toner av trä livar upp utrymmena.

Yttre design inkluderar, där det är möjligt, 
gröna tak och främjar etablering av 
naturliga habitat.

Energibesparande produkter används där 
det är möjligt.

enhet för hållbar upphandling
Akelius köper in komponenter där det är 
mest lönsamt för företaget. 
Akelius mål är att granska alla leverantörer 
och entreprenörer på plats eller via 
skrivbordsanalys. 
Vid inköp följer Akelius globala 
hållbarhetskriterier.

Inköpsteamet ansvarar för integration 
av hållbarhetsstandarder genom hela 
inköpsprocessen.

Fokus ligger på att köpa in komponenter 
och bygga logistikkedjor som minimerar 
miljöpåverkan och minskar hälso- och 
säkerhetsrisker.

hållbar byggnation
Akelius använder förkvalificering av 
alla entreprenörer genom att tillämpa 
hållbarhetskriterier som en del av 
den övergripande poängmatrisen i 
kvalifikationsprocessen.

Akelius inspekterar alla byggarbetsplatser 
gällande hälso-, säkerhets- och miljörisker. 
 

Niall McLoughlin 
Head of Construction
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transaktioner

2020 transaktioner 

* inkluderar transaktionskostnader

noggrant 
genom- 
tänkta köp i 
storstäder

tillhandahåll 
better living

öka 
kassaflödet, 
värdeökning 
fastigheter

långsiktigt 
ägande

försäljning 
vid rätt 
tillfälle

26 års erfarenhet
Akelius har tjugosex års erfarenhet av 
fastighetsförvaltning, 
varav femton av dem på internationell 
marknad.  
Varje regionalkontor har ett erfaret 
transaktions- och värderingsteam som kan 
marknaden väl. 
Teamet tar fram realistiska antaganden för 
varje plats. 
Akelius genomför köp och försäljningar på 
samma välbeprövade sätt i alla länder. 

Akelius är aktiv på fastighetsmarknaden 
och har samlat på sig mycket kunskap från 
det stora antal fastighetstransaktioner som 
genomförs varje år.

Under 2020 låg fokus på att förbli 
motståndskraftig mot förändringar i 
marknaden. 
Akelius beslutade att begränsa förvärv i 
ljuset av turbulenta marknader.

Under de senaste fem åren har Akelius 
förvärvat fastigheter i storstäder för totalt 
3 579 meur och sålt fastigheter, 
huvudsakligen i medelstora städer, 
för 3 795 meur.  
Målsättningen var att förbättra kvaliteten och 
diversifieringen i portföljen. 
Detta ökar den långsiktiga lönsamheten och 
minskar volatiliteten.

Sverige Tyskland Kanada England USA Frankrike Danmark Summa
Erbjudande 
om köp, meur 1 535 7 444 1 729 1 803 5 511 1 000 244 19 266
Indikativa bud, 
meur - 89 144 224 169 - 29 655
- antal 
lägenheter - 268 603 3 423 621 - 62 4 977
- antal 
indikativa bud - 10 9 7 3 - 1 30

Genomförda 
köp*, meur - 6 22 - 144 - - 172
- antal 
lägenheter - 22 34 - 613 - - 669
- antal 
transaktioner - 2 2 - 3 - - 7
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transaktioner

Antal lägenheter  Total yta i kvm

Direkt- 
avkastningskrav,  

procent
Förvärvspris,  

meur
Berlin* - 726 5,00 2
Boston 54 1 996 4,60 20
Hamburg 22 1 041 3,68 4
Montreal 34 7 464 4,88 22
Washington D.C. 559 48 344 5,00 124
Summa 669 59 571 4,70 172

2020 köp

fastighetsköp 172 meur

stabila 
länder

växande 
storstäder 
med själ

attraktiva 
lägen

potential 
i hyror

möter 
avkastnings- 

kraven

rätt 
fastighet

noggrant utvalda fastigheter
Akelius utvärderar omsorgsfullt  
erbjudanden och föredrar att noggrant välja 
ut enskilda fastigheter. 

Akelius väljer ut fastigheter enligt 
tioårsregeln.
Trygg och ökande avkastning över tio år är 
viktigare än kortsiktiga vinster.

669 köpta lägenheter
Fastighetsköp uppgick till 172 meur 
under 2020 och omfattade totalt 59 571 
kvadratmeter. 
Direktavkastningskravet för förvärvade 
fastigheter var 4,70 procent.

* kommersiell fastighet
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historiska försäljningar 11 procent över 
verkligt värde
Akelius gör inte endast noggrant genomtänkta 
fastighetsköp, 
utan beaktar även noggrant olika 
försäljningsscenarier. 
Under de senaste åren lämnade Akelius 
mindre städer för att istället fokusera på 
fastigheter i växande storstäder och att 
fortsätta förbättra genomsnittsläget  inom 
varje vald stad. 
Stora försäljningar under år 2019 var ett 
exempel på det. 
Akelius sålde alla fastigheter i Düsseldorf, 
München, Köln och i regionen Frankfurt-
Rhein. 
Akelius sålde också färdigutvecklade 
fastigheter i Toronto, Stockholm och 
Hamburg.

likvida tillgångar
Välskötta bostadsfastigheter i storstäder är 
eftertraktade av många typer av investerare.
Under de senaste sex åren uppgick 
försäljningarna till 4 410 meur, 
vilket var 11 procent över verkligt värde i 
början av motsvarande år. 
Akelius fastigheter ger god likviditet.

realiserad värdetillväxt 65 meur
Den realiserade värdetillväxten är intäkter 
från försäljning minus förvärvspris och 
investeringar. 
Realiserad värdetillväxt är en indikation på 
kvalitet i förvärv, fastighetsförvaltning och 
avyttring.

Under de senaste sex åren har Akelius haft en 
realiserad värdetillväxt om 1 692 meur, 
varav 65 meur under 2020. 
Under denna period var det genomsnittliga 
försäljningspriset 66 procent högre än 
summan av anskaffningskostnader och 
investeringar.

möjliga försäljningar av 
bostadsrätter
Akelius gör en noggrann analys vid beslut att 
sälja fastigheter. 
Under de senaste turbulenta tiderna, 
har priserna på bostadsfastigheter varit 
fortsatt starka. 
Priser på bostadsrätter har ökat betydligt.

Akelius fastigheter har en stor potential att 
säljas som bostadsrätter eftersom Akelius 
fastigheter finns i eftertraktade lägen och 
de uppgraderade lägenheterna håller hög 
kvalitet.

Under 2020 sålde Akelius bostadsrätter i 
Hamburg med en premie på 35 procent. 
Akelius har startat ett projekt med att 
sälja bostadsrätter i Berlin samt liknande 
potentiella utträden även i andra städer 
såsom Stockholm och Paris.

Beroende på marknadssituationen och 
regelverken, 
har Akelius flera olika möjligheter att sälja 
fastigheter i rätt tid till en premie.

2019 2020

1 616

300

2018

737

957

615

201720162015

försäljningar
meur

realiserad värdetillväxt investeringar förvärvspris

185



33

fastighetsvärdering
starkt marknadskunnande
Alla städer är unika och kräver individuella 
överväganden.  
Transaktionsgrupperna är baserade lokalt i 
varje stad, nära marknaden. 

Akelius genomför kvartalsvisa interna 
fastighetsvärderingar av alla sina fastigheter.
Under processen granskar Akelius anställda 
pris per kvadratmeter, hyresmultiplar och 
direktavkastning per fastighet.  
Akelius lämnar in ett stort antal indikativa 
anbud på potentiella fastighetsaffärer, 
vilket också utgör en källa till kännedom om 
marknaden.

De realiserade priserna på sålda fastigheter 
utgör också värdefull information om 
direktavkastning och pris per kvadratmeter.

värdering till verkligt värde
Värdet på fastigheterna baseras på interna 
värderingar och görs i enlighet med IFRS 13 
nivå 3.

De uppskattade framtida kassaflödena är 
baserade på befintliga hyresintäkter samt 
drift- och underhållskostnader justerade 
för förväntade förändringar i hyres- och 
vakansnivåer.  
Fastighetens verkliga värde är summan 
av nuvärdet av kassaflödena under 
beräkningsperioden och nuvärdet av 
terminalvärdet.

värdering av bostadsrätter
Akelius aktiverar det beräknade värdet av 
bostadsrätter som ett tillägg till den normala 
fastighetsvärderingen för fastigheter med 
bostadsrättspotential.

Fastighetsvärdet delas mellan alla 
bostadsrätter baserat på hyresvärde och 
storlek. 
Denna uppdelning justeras vidare för 
kommersiella enheter. 
Om lägenheten är i en försäljningsprocess,  
justerar Akelius värdet på bostadsrätten 
med 85 procent av det förväntade 
försäljningspriset.

Efter undertecknandet av kontrakt ändras 
värdet till hela försäljningspriset. 
Denna försäljningsjustering uppdaterar det 
totala värdet av fastigheten.

Om inga bostadsrätter planeras att säljas i 
en fastighet, 
skiljer sig inte värderingen från en normal 
värdering. 

högre extern värdering
Akelius anlitar externa parter för att granska 
minst en tredjedel av portföljen varje år. 
Under 2020 granskades 286 fastigheter av 
totalt 947 ägda fastigheter, främst av CBRE. 
Detta motsvarar 30 procent av antalet 
fastigheter och 33 procent av det verkliga 
värdet.  
Den externa värderingen var 10 meur (47) 
eller 0,25 procent (1,80) högre än Akelius 
interna värdering. 
Externt värde jämförs med det interna 
värdet samtidigt som extern värdering 
gjordes.

beräknat kassaflöde
Framtida hyresnivåer för bostadsfastigheter 
är baserade på aktuella hyror justerat 
för potentiella hyresökningar till följd av 
investeringar och inflation. 
Hyresnivåer för kommersiella fastigheter 
uppskattas på indexuppräknade hyror.

Vakanser bedöms för varje fastighet utifrån 
gällande vakanssituation med en succesiv 
anpassning till en marknadsmässig vakans 
och enskilda förutsättningar.

Driftkostnader, fastighetsadministration och 
löpande underhåll beräknas enligt gällande 
marknadsförhållanden justerat för inflation.  
Förbrukningskostnader, fastighetsskatt och 
hyreskostnader är baserade på gällande 
debiteringar.  
Specifika framtida planerade uppgraderingar 
ingår i prognoserna för varje enskild 
fastighet.
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Sverige Tyskland Kanada England USA Frankrike
Dan-
mark

Medel- 
värde

Direktavkastningskrav
Ingående 2,89 3,44 4,21 4,13 4,37 4,06 2,95 3,67
Köp 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02
Försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jämförbart -0,03 -1,06 -0,28 -0,01 0,00 -0,03 0,04 -0,38
Valutakurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03
Utgående 2,86 2,38 3,94 4,12 4,41 4,03 2,99 3,28

Diskonteringsränta
Ingående 4,89 5,44 6,21 6,13 6,37 6,06 4,94 5,66
Köp 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,02
Försäljning 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jämförbart -0,03 -1,07 -0,29 -0,01 -0,01 -0,03 0,04 -0,40
Valutakurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,02
Utgående 4,86 4,37 5,93 6,12 6,40 6,03 4,98 5,26

direktavkastningskrav och diskonteringsränta,
procent

direktavkastningskrav och 
diskonteringsränta
Direktavkastningskravet bedöms utifrån 
genomförda fastighetstransaktioner på 
marknaden, erbjudanden om att köpa och 
sälja samt genom att analysera jämförbara 
fastigheter.

Direktavkastningskravet utgörs av summan 
av verklig räntenivå och riskpremium. 
Riskpremien avser marknadsriskpremie 
och fastighetsrelaterad risk baserat på 
fastighetens läge samt gällande utbud och 
efterfrågan på bostäder.

Diskonteringsräntan som används är 
direktavkastningskravet plus antagen 
inflation.  
Den 31 december 2020 uppgick det 
genomsnittliga avkastningskravet till 3,28 
procent och diskonteringsräntan var 5,26 
procent.

Minskningen av direktavkastningskravet är 
delvis en effekt av lägre räntor och delvis på 
grund av hyresregleringen i Berlin. 
Fastighetspriserna har inte väsentligt 
försämrats i Berlin, 
men hyresnivån har sänkts med nuvarande 
regler. 

Se känslighetsanalysen på sidan 76.
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fastighetsbestånd
Hundra procent av fastighetsbeståndet finns 
i storstäder såsom Berlin, Hamburg, Paris, 
London, Toronto, Montreal,  
New York, Boston, Washington D.C., 
Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

verkligt värde fastigheter 12 139 meur
andel i procent 

Fasanenstraße 59, Berlin

Berlin 25

Stockholm 14

Malmö 9

Montreal 7

New York 7

Paris 4

Hamburg 7

London 8

Köpenhamn 3

Toronto 7

Washington D.C. 5

4Boston
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Grunewaldstraße 11, Schöneberg, Berlin

i premiumsegmentet med walk score 98
27 lägenheter, 1 586 kvm
3 kommersiella lokaler, 349 kvm
förvärvad 2008
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Berlin

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 14 026 14 038 13 817 12 781
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 63 63 63 63
Andel uppgraderade lägenheter, procent 43 42 37 35

Ingående balans, meur 3 038 2 854 2 390 2 017
Värdeförändring, meur 29 50 178 207
Investeringar, meur 43 94 92 83
Köp, meur 2 42 194 93
Försäljningar, meur -33 -2 - -10
Valutakursdifferenser, meur - - - -
Utgående balans, meur 3 079 3 038 2 854 2 390
Andel av verkligt värde, procent 26 25 23 22
Direktavkastningskrav, procent 2,01 3,39 3,39 3,41

Medelhyra, EUR/lgh/månad
Total portfölj, 1 januari 2020 586 564 533 507
Försäljning 3 19 - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 589 545 533 507
Förändring i jämförbar portfölj -138 42 36 31
- Förändring i procent -23,5 7,6 6,7 6,2
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 451 586 568 538
Köp 0 -1 -4 -6
Total portfölj, 1 januari 2021 451 586 564 533
Nyuthyrningshyra 450 850 896 818

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 0,7 0,9 1,5 1,5
Lägenheter under uppgradering 2,1 3,2 6,3 5,5
Vakansgrad 2,8 4,1 7,8 7,0

jämförbara fastigheter sålda fastigheter eller avtalade försäljningar

walk score: 90/100

köpta fastigheter
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Lange Reihe 21-25, Mitte, Hamburg

i premiumsegmentet med walk score 99
54 lägenheter, 3 854 kvm
4 kommersiella lokaler, 351 kvm
förvärvad 2010
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Hamburg

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 3 606 3 601 4 330 4 205
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 63 55 56 56
Andel uppgraderade lägenheter, procent 43 54 52 51

Ingående balans, meur 816 903 828 724
Värdeförändring, meur 29 55 42 91
Investeringar, meur 20 24 21 21
Köp, meur 4 5 26 28
Försäljningar, meur -13 -171 -15 -35
Valutakursdifferenser, meur - - - -
Utgående balans, meur 856 816 903 828
Andel av verkligt värde, procent 7 7 7 8
Direktavkastningskrav, procent 3,66 3,67 3,77 3,78

Medelhyra, EUR/lgh/månad
Total portfölj, 1 januari 2020 658 623 602 576
Försäljning 0 12 0 3
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 658 635 602 579
Förändring i jämförbar portfölj 18 24 29 25
- Förändring i procent 2.8 3,8 4,8 4,4
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 676 658 631 604
Köp -2 -1 -8 -2
Total portfölj, 1 januari 2021 674 658 623 602
Nyuthyrningshyra 800 788 802 754

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 0,6 0,8 0,8 1,2
Lägenheter under uppgradering 3,4 4,6 4,9 5,0
Vakansgrad 4,0 5,4 5,7 6,2

köpta fastigheter jämförbara fastigheter

walk score: 91/100
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99 Cephas Street, Stepney Green, London

i premiumsegmentet med walk score 94
37 lägenheter, 2 300 kvm
förvärvad 2012
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London

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 2 232 2 242 2 244 2 148
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 39 39 39 39
Andel uppgraderade lägenheter, procent 8 63 54 45

Ingående balans, meur 951 878 780 473
Värdeförändring, meur -20 -20 -7 11
Investeringar, meur 34 44 20 13
Köp, meur - 5 93 301
Försäljningar, meur -2 -1 - -
Valutakursdifferenser, meur -51 45 -8 -18
Utgående balans, meur 912 951 878 780
Andel av verkligt värde, procent 8 8 7 7
Direktavkastningskrav, procent 4,12 4,13 4,14 4,16

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 1 414 1 424 1 323 1 368
Försäljning - - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 1 414 1 424 1 323 1 368
Förändring i jämförbar portfölj -8 70 15 76
- Förändring i procent -0,6 4,9 1,2 5,5
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 1 406 1 494 1 338 1 444
Köp - - 1 -93
Total portfölj, 1 januari 2021 1 406 1 494 1 339 1 350
Nyuthyrningshyra 1 471 1 601 1 450 1 543

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 3,7 1,7 3,0 2,0
Lägenheter under uppgradering 12,4 14,3 16,1 12,7
Vakansgrad 16,1 16,0 19,1 14,7

jämförbara fastigheter sålda fastigheter eller avtalade försäljningar

walk score: 86/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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5 rue David d'Angers, 19:e arrondissement, Paris

i premiumsegmentet med walk score 97
19 lägenheter, 574 kvm
1 kommersiell lokal, 75 kvm
förvärvad 2016
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Paris walk score: 97/100

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 1 555 1 550 1 546 1 100
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 31 31 31 29
Andel uppgraderade lägenheter, procent 34 28 18 17

Ingående balans, meur 402 380 245 193
Värdeförändring, meur 6 1 -8 8
Investeringar, meur 21 21 19 13
Köp, meur - - 124 31
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur - - - -
Utgående balans, meur 429 402 380 245
Andel av verkligt värde, procent 4 3 3 2
Direktavkastningskrav, procent 4,03 4,06 4,06 4,16

Medelhyra, EUR/lgh/månad
Total portfölj, 1 januari 2020 772 718 685 637
Försäljning 0 0 - -6
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 772 718 685 632
Förändring i jämförbar portfölj 26 54 40 61
- Förändring i procent 3,4 7,5 5,9 9,7
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 798 772 726 693
Köp - - -8 -7
Total portfölj, 1 januari 2021 798 772 718 685
Nyuthyrningshyra 946 984 1 016 939

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 2,1 2,3 1,8 1,3
Lägenheter under uppgradering 32,0 36,3 42,0 45,1
Vakansgrad 34,1 38,6 43,8 46,4

jämförbara fastigheter
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Hornsgatan 104, Södermalm, Stockholm

i premiumsegmentet med walk score 93 
29 lägenheter, 2 845 kvm
5 kommersiella lokaler, 770 kvm
förvärvad 2017
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Stockholm walk score: 72/100

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 5 925 5 921 8 030 9 245
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 71 72 73 72
Andel uppgraderade lägenheter, procent 56 53 48 45

Ingående balans, meur 1 657 2 072 2 149 1 783
Värdeförändring, meur 11 33 55 247
Investeringar, meur 32 55 41 34
Köp, meur - 12 102 146
Försäljningar, meur - -477 -241 -
Valutakursdifferenser, meur 71 -38 -89 -61
Utgående balans, meur 1 771 1 657 2 017 2 149
Andel av verkligt värde, procent 14 14 16 20
Direktavkastningskrav, procent 2,68 2,69 2,84 2,85

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 805 762 743 759
Försäljning - -12 12 6
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 805 750 755 765
Förändring i jämförbar portfölj 19 23 21 15
- Förändring i procent 2,3 3,1 2,8 2,0
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 824 773 776 780
Köp 0 0 -2 -5
Total portfölj, 1 januari 2021 824 774 774 775
Nyuthyrningshyra 902 861 857 861

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 0,0 0,0 0,0 0,0
Lägenheter under uppgradering 1,0 1,9 2,4 1,2
Vakansgrad 1,0 1,9 2,4 1,2

jämförbara fastigheter

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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Claesgatan 3, Innerstaden, Malmö

i premiumsegmentet med walk score 96
16 lägenheter, 1 221 kvm
5 kommersiella lokaler, 360 kvm
förvärvad 2015
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Malmö walk score: 89/100

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 4 080 4 078 4 067 4 063
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 65 65 65 65
Andel uppgraderade lägenheter, procent 59 57 52 48

Ingående balans, meur 970 949 926 820
Värdeförändring, meur -14 13 42 94
Investeringar, meur 38 22 19 17
Köp, meur - - - 21
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur 41 -14 -39 -26
Utgående balans, meur 1 035 970 949 926
Andel av verkligt värde, procent 9 8 8 9
Direktavkastningskrav, procent 3,14 3,23 3,20 3,16

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 759 701 697 698
Försäljning - 3 6 6
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 759 704 703 704
Förändring i jämförbar portfölj 20 24 10 23
- Förändring i procent 2,6 3,5 1,5 3,3
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 779 729 713 727
Köp 0 0 0 0
Total portfölj, 1 januari 2021 779 729 713 727
Nyuthyrningshyra 816 779 773 772

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 0,0 0,0 0,0 0,0
Lägenheter under uppgradering 0,6 1,2 1,6 0,9
Vakansgrad 0,6 1,2 1,6 0,9

jämförbara fastigheter

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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Kanalhuset, Köpenhamn

i premiumsegmentet med walk score 96
108 lägenheter, 8 690 kvm
förvärvad 2016
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Köpenhamn walk score: 95/100

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 1 031 1 031 1 031 1 031
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 80 80 80 80
Andel uppgraderade lägenheter, procent 41 38 32 24

Ingående balans, meur 322 300 277 44
Värdeförändring, meur 3 15 16 22
Investeringar, meur 9 8 7 4
Köp, meur - - - 204
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur 1 -1 0 3
Utgående balans, meur 335 322 300 277
Andel av verkligt värde, procent 3 3 2 3
Direktavkastningskrav, procent 2,99 2,95 2,99 3,09

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 957 903 828 733
Försäljning - - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 957 903 828 733
Förändring i jämförbar portfölj 6 50 75 51
- Förändring i procent 0,6 5,5 9,1 7,0
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 963 953 903 784
Köp - - - -5
Total portfölj, 1 januari 2021 963 953 903 780
Nyuthyrningshyra 1 358 1 410 1 416 1 324

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 0,0 0,0 0,1 0,6
Lägenheter under uppgradering 1,9 1,0 4,1 5,5
Vakansgrad 1,9 1,0 4,2 6,1

jämförbara fastigheter

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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118 Roncesvalles Avenue, Old Toronto, Toronto

i premiumsegmentet med walk score 87
18 lägenheter, 1 536 kvm
förvärvad 2017
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Toronto

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 3 506 3 506 4 105 3 645
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 52 52 54 55
Andel uppgraderade lägenheter, procent 53 46 43 45

Ingående balans, meur 908 837 688 516
Värdeförändring, meur 7 94 85 56
Investeringar, meur 44 34 19 15
Köp, meur - 4 75 134
Försäljningar, meur - -119 - -
Valutakursdifferenser, meur -61 58 -30 -33
Utgående balans, meur 898 908 837 688
Andel av verkligt värde, procent 7 8 7 6
Direktavkastningskrav, procent 3,53 4,14 4,18 4,22

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 856 856 786 777
Försäljning 2 - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 858 856 786 777
Förändring i jämförbar portfölj 31 64 32 37
- Förändring i procent 3,5 7,4 4,0 4,7
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 889 919 818 814
Köp - -2 -16 2
Total portfölj, 1 januari 2021 889 917 801 817
Nyuthyrningshyra 1 094 1 209 1 036 957

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 2,8 1,5 1,9 0,5
Lägenheter under uppgradering 5,9 8,2 8,7 3,8
Vakansgrad 8,7 9,7 10,6 4,3

jämförbara fastigheter

walk score: 77/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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1 Rosemount Avenue, Westmount, Montreal

i premiumsegmentet med walk score 81
43 lägenheter, 3 073 kvm
förvärvad 2018
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Montreal

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 3 894 3 860 3 674 1 855
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 67 67 67 70
Andel uppgraderade lägenheter, procent 57 47 35 44

Ingående balans, meur 828 650 306 221
Värdeförändring, meur 30 59 34 27
Investeringar, meur 34 41 17 15
Köp, meur 22 30 315 57
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur -57 47 -22 -14
Utgående balans, meur 857 828 650 306
Andel av verkligt värde, procent 7 7 5 3
Direktavkastningskrav, procent 4,30 4,29 4,35 4,46

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 810 838 811 833
Försäljning - - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 810 838 811 833
Förändring i jämförbar portfölj 24 37 32 61
- Förändring i procent 3,0 4,4 4,0 7,4
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 834 875 843 894
Köp -1 -8 -58 -51
Total portfölj, 1 januari 2021 833 867 785 843
Nyuthyrningshyra 937 944 862 957

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 2,7 1,3 2,7 0,8
Lägenheter under uppgradering 15,2 18,3 12,9 2,4
Vakansgrad 17,9 19,6 15,6 3,2

köpta fastigheter jämförbara fastigheter

walk score: 82/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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320 D Street Street, South Boston, Boston

i premiumsegmentet med walk score 94
255 lägenheter, 19 459 kvm
förvärvad 2015
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Boston

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 1 029 974 974 920
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 63 64 64 65
Andel uppgraderade lägenheter, procent 77 73 59 50

Ingående balans, meur 541 480 394 390
Värdeförändring, meur -4 15 29 13
Investeringar, meur 18 21 14 11
Köp, meur 20 17 22 30
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur -49 8 20 -50
Utgående balans, meur 526 541 480 394
Andel av verkligt värde, procent 4 5 4 4
Direktavkastningskrav, procent 4,24 4,24 4,26 4,34

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 2 167 2 265 2 124 1 940
Försäljning - - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 2 167 2 265 2 124 1 940
Förändring i jämförbar portfölj -29 102 145 110
- Förändring i procent -1,4 4,5 6,8 5,7
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 2 138 2 367 2 269 2 050
Köp -28 - -48 -17
Total portfölj, 1 januari 2021 2 110 2 367 2 221 2 033
Nyuthyrningshyra 2 157 2 559 2 453 2 219

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 10,7 5,0 3,2 2,7
Lägenheter under uppgradering 9,0 13,5 15,8 17,4
Vakansgrad 19,7 18,5 19,0 20,1

köpta fastigheter jämförbara fastigheter

walk score: 92/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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805 St Marks Street, Brooklyn, New York

i premiumsegmentet med walk score 93
203 lägenheter, 11 171 kvm
förvärvad 2015
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New York

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 1 736 1 719 1 726 1 534
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 68 68 68 65
Andel uppgraderade lägenheter, procent 42 37 28 23

Ingående balans, meur 943 924 658 495
Värdeförändring, meur -46 -58 32 12
Investeringar, meur 46 59 31 18
Köp, meur - - 166 208
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur -80 18 37 -73
Utgående balans, meur 863 943 924 658
Andel av verkligt värde, procent 7 8 7 6
Direktavkastningskrav, procent 4,30 4,31 4,22 4,26

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 1 820 1 867 1 699  1 507
Försäljning 1 2 -7 -9
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 1 821 1 868 1 692 1 497
Förändring i jämförbar portfölj -40 120 96 81
- Förändring i procent -2,2 6,4 5,7 5,4
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 1 781 1 989 1 788 1 578
Köp 6 - 43 48
Total portfölj, 1 januari 2021 1,787 1 989 1 831 1 627
Nyuthyrningshyra 2 414 3 089 2 831 2 561

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 3,0 2,6 2,4 2,3
Lägenheter under uppgradering 13,0 14,0 13,9 6,8
Vakansgrad 16,0 16,6 16,3 9,1

jämförbara fastigheter

walk score: 97/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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1650 Harvard Street, Northwest, Washington

i premiumsegmentet med walk score 96
156 lägenheter, 11 346 kvm
förvärvad 2019
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Washington D.C.

2020 2019 2018 2017
Fastighetsportfölj
Antal lägenheter 1 799 1 238 1 082 673
Genomsnittlig storlek lägenheter, kvm 78 75 75 72
Andel uppgraderade lägenheter, procent 53 60 22 26

Ingående balans, meur 444 337 147 93
Värdeförändring, meur 3 7 7 3
Investeringar, meur 41 31 24 15
Köp, meur 124 63 148 51
Försäljningar, meur - - - -
Valutakursdifferenser, meur -42 6 12 -15
Utgående balans, meur 570 444 337 147
Andel av verkligt värde, procent 5 4 3 1
Direktavkastningskrav, procent 4,71 4,65 4,73 4,83

Medelhyra, EUR/lgh/månad*
Total portfölj, 1 januari 2020 1 696 1 764 1 358 1 240
Försäljning - - - -
Jämförbar portfölj, 1 januari 2020 1 696 1 764 1 358 1 240
Förändring i jämförbar portfölj 12 123 113 68
- Förändring i procent 0,7 7,0 8,4 5,5
Jämförbar portfölj, 1 januari 2021 1 708 1 886 1 472 1 309
Köp -56 -34 258 -9
Total portfölj, 1 januari 2021 1 652 1 853 1 730 1 300
Nyuthyrningshyra 1 726 2 008 1 726 1 429

Vakansgrad bostäder, procent
Reell vakansgrad, procent 7,9 2,2 3,4 1,3
Lägenheter under uppgradering 10,7 23,4 28,4 30,9
Vakansgrad 18,6 25,6 31,8 32,2

köpta fastigheter jämförbara fastigheter

walk score: 88/100

* skillnader mellan utgående balans och ingående balans för det efterföljande året beror 
på effekten av valutakurser vid två olika rapporteringsdatum
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digitalisering
Akelius verkar i sju länder medan 
konkurrenterna mestadels är koncentrerade 
till ett land. 
De tillgängliga externa systemen är därför 
huvudsakligen lokala och fungerar endast i 
ett eller ett fåtal länder. 
Detta skapar ett behov för Akelius 
att utveckla globala applikationer för 
bostadsfastigheter.

Application Suite vision och 
mission
Alla självutvecklade applikationer är 
skräddarsydda efter Akelius behov 
som globalt företag och kombineras i 
programsviten Application Suite. 
Akelius mål med Application Suite är att 
tillhandahålla de bästa digitala verktygen för 
bostadsfastigheter.  
De bästa digitala verktygen driver företagets 
tillväxt och möjliggör better living för Akelius 
hyresgäster.

Application Suite möjliggör snabba ändringar 
i globala processer genom att introducera 
strömlinjeformade processer i alla länder. 
Akelius uppnår global flexibilitet med sina 
applikationer.

Företaget kan etablera sig i nya länder och 
städer snabbare när man förlitar sig på sin 
egen programvara.

Application Suite kan användas av 
medarbetare när de arbetar hemifrån.

cybersäkerhet
Akelius affärsprocesser är beroende av 
IT-tjänster. 
Därför är en hög nivå av sekretess, 
integritet och tillgänglighet av IT-tjänster 
avgörande.

Eventuella avbrott i affärsverksamheten kan 
påverka Akelius intäkter och anseende. 
Externa hot som cyberbrott ökar riskerna för  
Akelius verksamhet.

En av de största IT-riskerna är en incident 
som skulle kunna orsaka brott mot 
datasekretess eller integritet.

Akelius har implementerat en 
IT-säkerhetsstrategi baserad på ISO 27001 
och utformat skräddarsydda kontroller för 
att begränsa effekterna av tekniska risker.

Dessa åtgärder analyseras kontinuerligt, 
utvidgas och förbättras vid behov.

inspection 
application

reparation och 
underhåll

bokföring

lägenhetssökning

ansökan för lägenhet

utvärdering av 
hyresgäst

deposition

in- och utflyttning

kundtjänst

hyresbetalning

offer application

fastighetsvärdering 

investment 
application

anbud och 
upphandling

leverantörsorder

logistikkedja

uppföljning

hyres- 
service

fastighets- 
förvaltning

fastighets- 
transaktioner

uppgradering 
av fastigheter
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energiövervakning för att minska 
energiförbrukning
Akelius har som mål att minska 
energiförbrukningen med femton procent.  
Under 2020 integrerades en 
energiövervakningsfunktion i den 
egenutvecklade inspektionsapplikationen.

Energiövervakningen ger en struktur i 
insamling av information som är avgörande för 
att genomföra energieffektivitetsprojekt.

Datainsamlingen är centraliserad och möjliggör 

 - minskning av energi- och vattenkostnader

 - minskning av risker på plats

 - genomförande av effektivitetsåtgärder

 - bedömning av potentialen för förnybar 
energi

applikation för hyresgästservice
Utveckling och lansering av Tenant Application 
i januari 2020 minskade effekterna av tvingade 
isoleringar i Tyskland. 
Möjligheten att rapportera problem och ställa 
frågor dygnet runt är ovärderligt, 
särskilt under tider där många jobbar 
hemifrån.

Hyresgästerna får en snabbare och mer 
adekvat service. 
Kundnöjdheten ökar.

Akelius får mer kvalificerad information och 
arbetsbelastningen minskar.

Den lyckade lanseringen av hyresgästportalen 
ökade servicekvaliteten genom att skapa en ny 
kommunikationskanal för hyresgästerna.

hantera hyresgästrelaterade 
dokument och data
Customer Administration Application är en 
applikation för hantering av hyresgäster och 
kontraktsdata.

Det inkluderar att

 - skapa hyreskontrakt

 - uppdatera kontrakts- och hyresgästdata

 - hantera avgifter

 - hantera hyresgästrelaterad kommunikation 
och dokumentation
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kvinnor män

2016

734

2017

876

2018

1 326

2019

1 456

2020

1 300

personal
Akelius framgång är beroende av de 
anställda och deras kompetenser.

Akelius fokuserar på att erbjuda en 
hälsosam, trygg och inspirerande 
arbetsmiljö.

Företaget främjar personalens välbefinnande 
genom

 - årligt friskvårdsbidrag

 - flexibel arbetstid

 - fysiska aktiviteter

 - kulturella upplevelser

Akelius personal arbetar i en miljö där 
jämlikhet värdesätts och som är fri från 
trakasserier, hot och diskriminering.

jämställdhet mellan könen
Akelius strävar efter en god könsfördelning 
bland all personal inklusive alla 
styrningsorgan.

Vid årsskiftet var 543 kvinnor och 757 män 
anställda i Akelius, 
motsvarande 42 procent kvinnor och  
58 procent män.

intern rekrytering
Akelius värdesätter intern rekrytering. 
En internrekryterad anställd är bekant med 
företaget och känner till dess filosofi.

I slutet av 2020 startade Akelius ett mentor-
program. 
Mentorskap driver lärande och utveckling för 
både adepter och mentorer.

Akelius mentorprogram ger

 - vägledning om ledarskap inom Akelius

 - ett bollplank för idéer

 - nätverksmöjligheter

 - insikter från mentorns kompetens och 
erfarenheter

minskat antal anställda
År 2020 reviderade Akelius sin affärsmodell.
Detta ledde till en minskning av personalen 
från 1 456 i slutet av 2019 till 1 300 vid 
årsskiftet 2020.

Akelius minskade personalen inom bygg, 
byggrelaterade avdelningar och avvecklade 
byggrelaterad teknikutveckling.

antal anställda  åldersfördelning  
genomsnittligt antal anställda

18-35 36-50 51-65

325
295 292

187

140

61
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anställningstid inom Akelius, 
antal anställda

kvinnor män

<1 år 1-3 år >4 år

84 101

291

459

168
197

Akelius kontor i Berlin

anställda med nya positioner inom Akelius, 
antal anställda

2016

36

2017

57

2018

123
134

122

2019 2020
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utbildning
Akelius strävar efter att ha den 
bäst utbildade personalen inom 
fastighetsbranschen. 
Motiverad och utbildad personal presterar 
bättre.

I takt med att bolaget utvecklas kommer 
bolaget fortsätta att fokusera på att utveckla 
de bästa metoderna för att utbilda personal.

digitalisering av utbildning
Den nuvarande pandemin har förändrat hur 
utbildning och lärande sker. 
Behovet av ytterligare digitalisering är mer 
angeläget.

Business School har hållit olika seminarier 
och utbildningar online under året.  
Lärare och elever har anpassat sig väl till 
det nya formatet.

Business School har kunnat fortsatt erbjuda 
skräddarsydd utbildning online till personal i 
nya roller och nyanställda. 
Det finns nu arton yrkesutbildningsprogram 
inom Akelius.

I september 2020 tog två grupper av MBA-
studenter, 
totalt 49 stycken från Europa och 
Nordamerika, examen online.

I framtiden kommer Business School att 
erbjuda ännu fler online-seminarier. 
Digitaliserad utbildning är tillgänglig för fler 
anställda samtidigt och är mer hållbart.

internt producerat 
utbildningsmaterial
Allt utbildningsmaterial såsom böcker, 
tester, instruktioner och riktlinjer är redan 
tillgängliga online för Akelius personal.

Det finns för närvarande 78 böcker, 
skrivna av interna experter.
Läroböckerna granskas och uppdateras 
kontinuerligt för att hålla dem relevanta. 
Nya läroböcker läggs till för att möta 
personalens utbildningsbehov.

Business School planerar att utveckla fler 
lärometoder, 
vilket kommer att förbättra variationen och 
möjligheten att välja den metod som möter 
elevernas behov.

delad kunskap genom 
mentorskapsprogram
I oktober lanserade Business School ett nytt 
mentorprogram. 
Programmet syftar till att stödja chefer, 
teamledare och potentiella chefer till att bli 
bättre ledare. 
Mentorprogrammet främjar ledarstilen i 
företaget, 
lead the Akelius way.

År 2020 genomfördes i snitt 21 
utbildningstimmar per anställd. 

Sandra Blomqvist 
Head of Business School

Sandra Blomqvist, Head of Business School
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2020

Genomsnittlig samtalstid, min:sek 3:27

Kötid, min:sek 0:26

Samtal utan svar, procent 4,3

Förfrågningar per år 606 964

   Inkommande samtal, snitt per månad 20 445

   Utgående samtal, snitt per månad 10 795

   Mottagen e-post, snitt per månad 19 340
e-post

utgående samtal

inkommande samtal

kundservice
Akelius affärsmodell bygger på att 
uppgradera lägenheter enligt konceptet  
better living.
Samtidigt är det viktigt att erbjuda 
hög servicenivå för att leva upp till 
förväntningarna på better living.

lokala servicecenter i varje land
En viktig del av service är god tillgänglighet 
när ett problem uppstår.
Snabba återkopplingar och optimala 
lösningar för hyresgästernas specifika behov 
är några av Akelius högsta prioriteringar. 

Akelius lyckades med målet att 
upprätta ett servicecenter i varje land 
där vi är verksamma och att förbättra 
tillgängligheten.
Lokala servicecenter har god kännedom 
om fastigheterna och arbetar närmare 
fastighetsförvaltarna.
Under 2020 finjusterades verksamheten 
på Akelius Customer Department för att 
erbjuda en ännu bättre kundservice. 

digital onboarding är nyckeln
Onboarding av nya hyresgäster är en av de 
viktigaste faktorerna. 
Det är den första kontakten med en ny kund 
som är grunden till en god relation.
Vid problem är det viktigt att servicecentret 
agerar omgående och med adekvata 
åtgärder.

Genom att utveckla applikationer och genom 
att samla in bästa praxis från företagets 
olika avdelningar, arbetar vårt serviceteam 
för en gemensam och digitaliserad 
onboarding-process.
Idag kan Akelius kundsupport omedelbart 
svara på 60 procent av våra kunders frågor. 

26 sekunders kötid
Alla servicecenter arbetar i samma 
applikation och tar emot femtio tusen 
ärenden per månad.
Bland ärendena är i genomsnitt 41 procent 
inkommande samtal, 21 procent utgående 
samtal och 38 procent via e-post.
Kötiden för inkommande samtal är 26 
sekunder.
Trenden under 2020 var att antalet 
inkommande samtal minskade.

I framtiden kommer digitaliseringen att vara 
ännu viktigare.
Nya krav och beteenden som följd av den 
tekniska utvecklingen påverkar Akelius 
framtida tjänster.
För att upprätthålla fortsatt 
förbättringsarbete av Akelius kundservice, 
tar företaget ständigt till sig av nya trender.  
Avdelningarna arbetar tillsammans för att 
leva upp till framtidens behov.



66

policy 2020

Kreditbetyg min BBB BBB

Belåningsgrad, procent lägre än 45 39

Ej pantsatt kvot, procent min 150 189

Räntetäckningsgrad* min 2,0* 2,5

Likviditet, meur min 300 1 117

Kapitalanvändning i relation till kapitalkällor min 1,0 4,6

*exklusive realiserad värdetillväxt

finansiering — säkerhet först
Akelius prioriterar säkerhet först i valet av 
tillgångar och skulder. 
Akelius investerar i fastigheter med 
kapacitet att generera ett stadigt ökande 
kassaflöde.
I kombination med långsiktig finansiering 
ökar Akelius stabiliteten i kassaflöde och 
soliditet. 
Attraktiva bostadsfastigheter i stabilt 
växande storstäder främjar god likviditet 
och god tillgång till finansiering.

finanspolicy
Finanspolicy säkerställer hög finansiell 
motståndskraft.

Koncernen ska kunna stå emot

 - en nedgång i fastighetsvärden med 
25 procent

 - en räntehöjning med fem procentenheter
 - valutakursfluktuationer

minimum kreditbetyg BBB 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & 
Poor’s bedömer Akelius kreditbetyg till 
BBB. 
Affärsrisken anses ligga i den övre 
delen av strong, 
baserat på mycket låg landsrisk, 
låg branschrisk och en stark 
konkurrensposition.
Den finansiella risken bedöms vara 
significant.

vulnerable

weak

fair

satisfactory

strong

excellent

BB- BB-

BB+ BB+

BB+

BB+

BB

BB

BB

BB

B+

B+

B

B+

B

BB-

BB-
BBB

BBB

BB-

B

B-

BBB-

BBB-A

A+

A-A+

A- BBB

BBB

BBB+

BBB-

AA

AA
AAA

mini
mal

mod
es

t

int
erm

ed
iat

e

sig
nifi

ca
nt

ag
gr

es
siv

e

hig
hly

 

lev
era

ge
d

BBB-

BBB-

B+

B-

BB+

BB+A-

A

BBB+AAA-

AA+

Styrelsen och verkställande direktören för Akelius Residential Property AB (publ), 
organisationsnummer 556156-0383 med säte i Stockholm, Sverige, 
avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsår 2020.

finansiell risk

affärsrisk



förvaltningsberättelse

soliditet inklusive hybridkapital  
51 procent

47

31 dec
2018

31 dec
2017

31 dec
2016

31 dec
2015

31 dec
2014

31 dec
2013

31 dec
2019

31 dec
2020

soliditet inklusive hybridkapital 
51 procent
Stamaktier av serie D, D-aktier, ägs av elva 
tusen aktieägare och är noterade på Nasdaq 
First North Growth Market.

Andelen D-aktier är begränsad till trettio 
procent av det totala antalet stamaktier i 
företaget.

Varje D-aktie berättigar till en tiondels röst.
Varje stamaktie av serie A, A-aktie, erhåller 
en röst.
Akelius A-aktie är inte noterad. 

efterställda hybridobligation
Akelius betraktar hybridobligationer som 
riskkapital på grund av att de är efterställda 
andra skulder, den extremt långa 
löptiden och möjligheten att skjuta upp 
räntebetalningarna. 
Akelius använder hybridobligationer för att 
minska den finansiella risken.

En låg belåningsgrad på seniora lån 
som förfaller till betalning minskar 
refinansieringsrisken. 
Möjligheten att skjuta upp 
räntebetalningarna ökar den finansiella 
flexibiliteten.

Standard & Poor’s anser att Akelius 
hybridobligationen är till femtio procent 
eget kapital och betraktar dem därmed som 
riskkapital.

A-aktier D-aktier Totalt antal aktier
Andel,

procent
Röster,
procent

Akelius Foundation* 2 713 037 769 9 777 939 2 722 815 708 80 84
Hugo Research 
Foundation* 319 180 914 3 450 000 322 630 914 9 10
Grandfather Roger 
Foundation* 159 590 457 3 450 000 163 040 457 5 5

Andra ägare - 203 322 061 203 322 061 6 1

Summa 3 191 809 140 220 000 000 3 411 809 140 100 100

4646
41

3833

50 51

*) genom holdingbolag
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förvaltningsberättelse

substansvärde
Substansvärdet är summan av eget kapital, 
uppskjuten skatt och värdet av derivat. 
Substansvärdet per aktie uppgick till EUR 
1,85 per 2020-12-31 jämfört med EUR 1,91 
förgående år.

substansvärde
meur

eget kapital

derivat

uppskjuten skatt

utdelningspolicy
Akelius strävar efter kontinuerlig utdelning 
på sina aktier.
Detta möjliggörs med hög finansiell 
uthållighet baserat på en konservativ  
finansieringsstruktur och en diversifierad 
portfölj av bostadsfastigheter med kapacitet 
att generera ökade hyresintäkter. 

Återinvestering av utdelningar på A-aktier 
genom emissioner stödjer organisk tillväxt 
och har varit fördelaktigt 
för aktieägarna.

D-aktierna har rätt till fem gånger den totala 
utdelningen på A-aktier,
dock högst ett belopp om 0,10 EUR per 
D-aktie och år. 
Utdelning på D-aktier betalas ut kvartalsvis. 

Om det för ett specifikt år,  
av någon anledning,  
har betalats ut lägre utdelning än det 
maximala beloppet för D-aktierna,  
kommer det för påföljande år att ökas med 
ett belopp som motsvarar skillnaden mellan 
det maximala beloppet och det verkligt 
utbetalda beloppet, 
tills denna skillnad har korrigerats. 

meur 2017 2018 2019 2020

Emission, A-aktier 1 043 809 - -

Emission, D-aktier - - 385 -

Utdelning, A-aktier -838 -809 - -96

Utdelning, D-aktier - - - -22

Nettobetalning stamaktier 205 - 385 -118

Utdelning preferensaktier -38 -37 -32 -

Inlösen, preferensaktier - - -607 -

Nettobetalning, eget kapital 167 -37 -254 -118

2019 2020

6 533 6 324

5 526 5 374

61 82
946 868
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låg finansieringsrisk
Akelius refinansieringsrisk minskas av

 - diversifierad upplåning genom  
12 obligationer och lån från 22 banker

 - kapitalbindning om 5,7 år
 - 39 procent belåningsgrad

 - likviditet 1 117 meur
 - ej pantsatta fastigheter 6 324 meur
 - bostadsfastigheter 

 - diversifiering genom fastigheter i tolv 
storstäder i sju länder

 - kreditbetyg BBB

En låg belåningsgrad är stöttepelaren till låg 
refinansieringsrisk. 

Det ökar sannolikheten för att 
refinansiera skulder som förfaller till 
betalning och minskar sannolikheten för 
problem under låneperioden till följd av 
marknadsförändringar.

Inom fastighetssektorn måste 
låntagare förbinda sig till en maximal 
skuldsättningsgrad till långivarna.
Akelius får inte öka skuldsättningen om 
belåningsgraden överstiger 60 procent och 
får inte ha en belåningsgrad över 
65 procent.

Akelius belåningsgrad skulle vara 52 procent 
om fastighetspriserna sjönk med 25 procent.

ej säkerställda lån säkerställda lån

2016 2017 2018

43

19

44

26

44

25

40 39

26 30

2019 2020 nuvarande fastighetspriser
-25 procent

52

39

5,7
5,0

5,6

20202016 2017 2018

5,7 5,4

2019

ej säkerställda lån säkerställda lån

belåningsgrad 
procent

belåningsgrad, känslighet 
procent

kapitalbindning 
år

förfall kapitalbindning 
meur, år

233

2021 2022 2023 2024

647

118

642

1 200

2025

2 203

>2026
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kapitalanvändning och kapitalkällor
Finanspolicyn stipulerar att kapitalkällor ska 
överstiga kapitalanvändningsområden för det 
kommande året och med hög sannolikhet för 
kommande två år. 
Kapitalkällor består av likviditet, 
operativt kassaflöde och kontrakterade 
fastighetsförsäljningar.
Kapitalanvändning består av investeringar, 
kontrakterade fastighetsköp och kortfristiga 
lån.

Vid utgången av 2020 var kapitalkällorna 
464 procent av kapitalanvändningen.

Uppgraderingen av lägenheter kan avbrytas 
med en ledtid på upp till tre månader.
Akelius uppskattar investeringarna till  
50 meur under den perioden.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
baserat på pro forma som ingår i  
kapitalkällor uppgick till 178 meur.

outnyttjade kreditavtal

likviditet

avtalade försäljningar
resultat före skatt 
och exklusive 
värdeförändringar

investeringar

kortfristiga lån

kapitalanvändning kapitalkällor

likvida tillgångar

outnyttjade kreditavtal

låg likviditetsrisk
likviditet 1 117 meur
Enligt Akelius finanspolicy ska likviditeten 
vara minst 300 meur.
Vid utgången av 2020 uppgick likviditeten till
1 117 meur (841),
bestående av 273 meur i likvida tillgångar 
och outnyttjade kreditavtal om 844 meur. 
De outnyttjade kreditavtalen har lämnats av 
sju banker med en genomsnittlig löptid om 
2,13 år. 
Kreditfaciliteter som är avsedda att behållas 
förlängs senast ett år innan förfall.

likviditet 
meur

kapitalanvändning och kapitalkällor  
meur

förfall meur

2021 66

2022 578

2023 100

2024 -

2025 100

2019 2020

461

841
1 117

448

814

844

755

739

2018

721

707

20172016

283

1 312

50
233

1 117

17
178
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likvida tillgångar
Fastighetstypen samt dess läge är viktigt.
Ett diversifierat bestånd av attraktiva 
bostadsfastigheter i storstäder utgör en 
likviditetsreserv över hela konjunkturcykeln.

Akelius uppskattar att med en ledtid på  
tre till sex månader kan allt från små till 
stora fastighetsförsäljningar genomföras.

Totalt har Akelius sålt fastigheter för  
4 864 meur sedan 2012, 
i genomsnitt 15 procent högre än verkligt 
värde vid ingången av respektive år. 
Fastigheter som säljs i en portfölj betingar 
vanligtvis en premie mot enskilda 
fastigheter.  
Lägenheter som säljs värderas vanligtvis 
högre än hela fastigheten.

6 498 meur ej pantsatta tillgångar
En låg andel pantsatta fastigheter minskar 
risken och ökar den finansiella flexibiliteten.

Ej pantsatta fastigheter
 - skapar likviditet vid behov genom 
försäljning

 - ger tillgänglighet till ny ej säkerställd och 
säkerställd finansiering

Ej pantsatta tillgångar uppgick till 
6 498 meur vid utgången av 2020,
vilket var 1,89 gånger större än senior skuld 
utan säkerhet.

100 procent av de ej säkerställda lånen 
tillhör moderbolaget.

2016

1,18

1,63
1,74

2017 2018

1,87 1,89

2019 2020

Stockh
olm

Malm
ö

Berli
n

Ham
burg

Toronto

Montre
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Wash
ington D.C.
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n
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New
 Yo

rk

Köpenham
n

London

ej pantsatt
pantsatt

1 771

1 035

3 079

856 898 857
570

863
526 429 335

912

2019 2020

1 616

300 185

2018

737
957

20172016

realiserad vinst
investeringar
förvärvspris

försäljningar
meur

ej pantsatt kvot

pantsatta och ej pantsatta fastigheter
meur
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tillgång till kapitalmarknaden
Med sitt innehav av bostadsfastigheter i Europa 
och Nordamerika har Akelius naturlig tillgång 
till flera lokala kapitalmarknader.

Finansiella marknader är volatila och villkor 
kan variera mellan marknader. 
Akelius har en konkurrensmässig fördel 
eftersom den mest fördelaktiga finanskällan 
kan väljas vid behov.

Största delen av bankfinansieringen 
kommer från konservativa hypoteksbanker. 
De tillgodoser Akelius med långfristig 
kapitaltillgång, 
vilket innebär stabilitet och låga kostnader.

Stora kommersiella banker tillgodoser 
Akelius med en flexibel medel- till långfristig 
kapitaltillgång, 
vilket till en ökande del är utan säkerheter.

Akelius har lånat på de europeiska, brittiska, 
svenska och amerikanska kapitalmarknaderna.

Under 2020 emitterade Akelius en 
hybridobligation i EUR och två EUR obligationer 
för totalt EUR 1 500 miljoner. 

För ytterligare information om aktiviteterna 
på kapitalmarknaden, 
se not 3 på sidan 107.

obligationerbanker

antal finansieringskällor

november 11, 2020 
emission obligation 500 meur

september 17, 2020 
emission obligation 500 meur

februari 10, 2020 
emission hybridobligation 500 meur

december 20, 2019
inlösen preferensaktier 6 545 mkr

november 5, 2019
emission obligation 1 000 mkr

oktober 8, 2019
emission D-aktier 385 meur

oktober 9, 2018 
riktad låneemission 250 musd

oktober 3, 2018 
emission obligation 1 000 mkr

april 5, 2018 
emission hybridobligation 500 meur

november 7, 2017 
emission obligation 500 meur

september 26, 2017 
emission obligation 1 000 mkr
emission obligation 500 mkr

september 8, 2017 
emission obligation 300 mgbp

maj 23, 2017 
emission obligation 600 meur

september 16, 2015 
emission obligation 300 meur

juni 17, 2015 
emission obligation 500 mkr

april 24, 2015 
emission preferensaktier 2 000 mkr

mars 19, 2015 
emission obligation 1 400 mkr

januari 15, 2015 
emission obligation 500 mkr

september 16, 2014 
emission preferensaktier 3 000 mkr

juni 18, 2014 
emission obligation 350 mkr

maj 26, 2014 
emission preferensaktier 1 020 mkr

aktiviteter på kapitalmarknaden

36

4

36

8

36

2016 2017 2018

10

31
27

11 12

2019 2020
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räntederivat används för att 
räntesäkra lån
Värdeförändringar på räntederivat beror på 
hur marknadsräntorna utvecklas i förhållande 
till den avtalade räntan och återstående löptid. 

Vid slutet av året uppgick derivatportföljens 
undervärde till 73 meur (61). 
Vid förfall upplöses det verkliga värdet av ett 
derivat i sin helhet.  
Därmed har värdeförändringen över tiden 
ingen effekt på eget kapital. 

förändring värde räntederivat, 
meur

+1 procentenhet 
marknadsränta 26,7

ett år kortare löptid 11,4

förändring räntekostnader,  
meur

+1 procentenhet 
marknadsränta 0,82
+1 procentenhet 
kreditmarginal 1,00

2,62

dec 31
2016

2,58

dec 31
2017

2,64

dec 31
2018

2,25

dec 31
2019

4,5

dec 31 
2016

5,3

dec 31 
2017

4,5

dec 31 
2018

4,5
5,0

dec 31 
2019

dec 31 
2020

1,95

dec 31
2020

begränsad ränterisk
Ränterisk är risken att påverkas negativt 
av förändringar i räntenivån. 
Akelius bevakar och vidtar aktiva åtgärder 
för att begränsa ränterisken.

långfristiga lån minskar risk
Akelius ambition är att minimera 
kassaflödeseffekterna av en plötslig 
ränteuppgång. 
Lånekostnaderna baseras på den 
underliggande räntan och på långivarnas 
kreditmarginaler. 
Stabila kreditmarginaler säkerställs av en 
diversifierad kapitalanskaffning och långa 
kreditavtal.

Den underliggande räntenivån säkerställs 
på lång sikt genom lån med fast ränta och 
derivat på i snitt 5,0 år.

räntebindning

meur, år

räntebindning
år

medelränta
procent

216

2021 2022

617

2023

221

2024

569

>2026

2 246

1 174

2025
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2019 2020

227 221

2015

221

2016

233

2017

231

2018

236

stabilt ökande intäkter förstärker 
räntetäckningsgraden
Förmågan att täcka räntekostnaderna ökar 
med tiden genom att Akelius fastigheter 
genererar ett stadigt ökande driftnetto. 
Minskningen av EBITDA under senaste åren är 
till följd av avyttring av de fastigheter.

Räntetäckningsgraden för 2020 var 3,3 (7,8). 
Om realiserad värdetillväxt på 
fastighetsbeståndet exkluderas uppgick 
räntetäckningsgraden till 2,5 (2,0). 

Under 2020 sjönk den genomsnittliga räntan 
för lånen till 1,95 procent (2,25).
Räntebärande skulder minskade till följd av 
avyttring av fastigheter.

Eftersom merparten av lånen löper med fast 
ränta, kommer en plötslig ränteökning endast 
att påverka en mindre del av lånen. 

Om räntorna tillfälligt skulle öka med fem 
procentenheter för alla lån med rörlig ränta, 
skulle räntetäckningsgraden för 2020  
vara 2,2.

räntetäckningsgrad 3,3

justerat rörelseresultat 
exklusive värdeförändring

realiserad värdetillväxt

4,5 4,7

3,0

7,8

3,3
2,8

2,0 2,5
1,6

2,6

1,9

2,8

1,9

2019 20202015 2016 2017 2018

1,8

1,0

5,8

0,8
1,4

2,2

2020

2,5 2,4

2,7

räntetäckningsgrad, känslighet

intjänings- 
kapacitet

+2,5
procent- 
enheter*

+5,0
procent- 
enheter*

* påverkar endast kortfristiga skulder

rörelseresultat exklusive värdeförändring, 
EBITDA 221 meur
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meur
jan–dec 

2020

Intjänings- 
kapacitet per 
31 dec 20201

Hyresintäkter 471 5042

Fastighetskostnader -184 -184
Underhåll -28 -28
Driftöverskott 259 292
Centrala administrationskostnader -37 -37
Övriga intäkter och kostnader -1 -1
Rörelseresultat exklusive värdeförändringar 221 254
Övriga finansiella intäkter och kostnader -3 -3
Justerat rörelseresultat exklusive värdeförändringar 218 251
Netto räntekostnader -87 -94
Räntetäckningsgrad exklusive realiserad värdetillväxt 2,5 2.7
Realiserad värdetillväxt 65 -
Räntetäckningsgrad 3,3 -

Netto räntebärande skulder per 31 dec 2020 4 792 4 792
Netto räntebärande skulder/rörelseresultat 
exklusive värdeförändring 21,7 18,9
Netto räntebärande skulder/rörelseresultat 
inklusive realiserad värdeförändring 16,8 -
 
1) Intjäningskapacitet baseras på fastighetsbestånd per 31 dec 2020 och fastighetsbeståndets 
bruttohyra, reella vakans, bedömda rörelsekostnader, underhållskostnader och centrala 
administrationskostnader under ett normalår. 
2) Inkluderar 441 meur hyresvärde bostäder per 1 jan 2021, 37 meur hyresintäkter för 
kommersiella lokaler och parkeringar, -14 meur i reell vakans för lägenheter och 40 meur 
i övriga intäkter. 
Hyresvärde bostäder om 441 meur minus vakans och plus förutbetalda driftkostnader 
motsvarar 434 meur i kontrakterad hyra.

aktuell ränte- och skuldtäckningsförmåga

realiserad värdetillväxt
Akelius förvaltar och utvecklar 
bostadsfastigheter med förmåga att 
generera ett stabilt växande driftöverskott. 
Högre driftöverskott leder till värdetillväxt 
på fastigheterna.  
En del av affärsmodellen är att realisera 
värdetillväxten,  
som definieras som försäljningspris 
reducerat med inköpspris och genomförda 
investeringar. 
Resultat före skatt inklusive realiserad 
värdetillväxt är en bra indikator på förmågan 
att generera kassaflöde.

intjäningskapacitet
Driftöverskott och realiserad värdetillväxt 
återinvesteras i befintliga och nya 
fastigheter.  
Detta leder till ett växande driftöverskott.
 

Det är därför mer rimligt att analysera 
verksamheten utifrån situationen på 
balansdagen. 

Intjäningskapacitet baseras på 
fastighetsbeståndets rörelsekostnader och 
underhållskostnader under ett normalår 
samt centrala administrationskostnader. 
Räntekostnaden baseras på lånens räntenivå 
på balansdagen. 
Genomsnittlig valutakurs för senaste året 
har använts. 
Ingen skatt har beräknats eftersom den till 
största delen avser uppskjuten skatt, 
som inte påverkar kassaflödet. 
Intjäningskapacitet på en tolvmånaders 
period är inte en prognos för de kommande 
tolv månaderna.
Till exempel finns det ingen uppskattning 
av hyra, vakans, valutakurs, 
framtida fastighetstransaktioner eller 
ränteförändringar.
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känslighetsanalys vid valutakursförändringar

Valuta
Nettotillgångar 

i meur

Effekt på 
nettotillgångar  

vid 10 procents 
starkare euro

Effekt på 
nettotillgångar  

vid 10 procents  
svagare euro

Soliditet, 
procent

EUR 1 421 - -
GBP 339 -31 38
SEK 1 150 -105 128
CAD 1 172 -107 130
USD 1 197 -109 133
DKK 95 -9 11
Summa 5 374 -359 439 42,8
+10 procent 5 015 43,9
- 10 procent 5 813 41,6

känslighetsanalys på fastigheternas verkliga värde

Skulle marknadens avkastningskrav, hyresintäkterna, fastighetskostnaderna och vakansnivån 
förändras påverkas verkligt värde på fastigheter i meur enligt nedan.

meur Sverige
Tysk- 
land Kanada England

Frank- 
rike USA

Dan-
mark Summa

Avkastningskrav

+0,1 procentenheter -106 -173 -49 -23 -13 -48 -12 -424
–0,1 procentenheter 114 191 52 25 13 51 13 458

Hyresintäkter
+1 procent 26 32 8 3 1 7 3 80
–1 procent -26 -32 -8 -3 -1 -7 -3 -80

Fastighetskostnader
+1 procent -14 -10 -9 -3 -1 -10 -2 -49
–1 procent 14 10 9 3 1 10 2 49

Vakans
+1 procent -45 -50 -28 -12 -6 -31 -5 -177
-1 procent 45 50 28 12 6 31 5 177

minimerad valutarisk
Målet är att minimera 
valutakursförändringarnas effekt på 
soliditeten.  
En konstant hög soliditet ger lägre risk 
för bolagets ägare, kreditgivare och andra 
intressenter.

Detta uppnås genom att valutapositionen i 
varje valuta motsvarar koncernens soliditet 
multiplicerad med tillgångarna i respektive 
valuta. 
Idag har variationer i valutakurser en mycket 
liten effekt på soliditeten.
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övrig finansiell information
moderbolag
Moderbolaget är Akelius Residential Property 
AB (publ).  
Verksamheten är i huvudsak att äga aktier i 
de rörelsedrivande dotterbolagen samt förse 
dotterbolagen med finansiering. 

Finansnettot uppgick till -112 meur (-6).
Utfallet 2020 inkluderar erhållna  
koncernbidrag om 29 meur (14) samt skatt 
om 22 meur (4). 
Årets resultat uppgick till -37 meur (75). 

Akelius har i enlighet med styrelsens beslut 
på årets bolagsstämma genomfört  
utdelningar på stamaktier under 2020. 
Utdelning om 0,03 euro per stamaktie av 
serie A betalades ut den 8 maj 2020, 
totalt 96 meur. 
Utdelning på stamaktier av serie D om 
0,025 euro utbetalas vid de 
avstämningsdagar som följer av 
bolagsordningen: 5 maj 2020, 
5 augusti 2020, 5 november 2020 och 
5 februari 2021, 
totalt 22 meur.

hållbarhetsrapport
Akelius publicerar en hållbarhetsrapport. 
Rapporten finns tillgänglig på Akelius  
websida, här.

förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande 
belopp i euro

Balanserade vinstmedel -84 137 889
Överkursfond 1 101 872 180
Årets vinst -36 808 537
Summa 980 925 754
 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras 
på följande sätt

0,0375 euro per A-aktie 119 692 842,75
0,10 euro per D-aktie 22 000 000,00
Till ny räkning överförs 839 232 911,25
Summa disponerat 980 925 754,00

Utdelningen på D-aktier skall betalas med 
0,025 euro per avstämningsdag och  
stamaktie.  
Avstämningsdagar är 5 maj 2021,  
5 augusti 2021, 5 november 2021 och  
4 februari 2022.  
Förslaget är baserat på samtliga utestående 
stamaktier den 31 december 2020.

Styrelsen föreslår att stämman fattar 
beslut om ändring av bolagsordning så att 
antalet bankdagar mellan avstämningsdag 
och utbetalningsdag för vinstutdelning 
på stamaktier av serie A och D justeras 
från tredje till femte bankdagen från 
avstämningsdagen ifråga.

Dessutom, 
föreslår styrelsen att en valberedning ska 
inrättas för att förbereda årsstämman 2022.

styrelsens yttrande avseende 
förslagen utdelning
Koncernen och moderbolaget har en god 
likviditet och efter föreslagen utdelning  
uppgår koncernens soliditet till  
42 procent och moderbolagets soliditet till 
14 procent. 

Det finns enligt styrelsens bedömning med 
hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd 
affärsplan, investeringsplaner och förmåga 
att erhålla långfristiga krediter, inget som 
talar för att koncernens eller moderbolagets 
egna kapital inte skulle vara tillräckligt efter 
den föreslagna utdelningen. 

Styrelsen finner därmed den föreslagna  
utdelningen försvarlig enligt 17 kap §3  
aktiebolagslagen.
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bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningen regleras i första hand av 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, 
Nasdaqs regelverk för emittenter vid First 
North Growth Market,
tillgängligt på börsens hemsida
www.nasdaqomxnordic.com,  
och av andra tillämpliga lagar och regler.

Utöver externa regelverk finns interna 
policyer, instruktioner och delegeringar som 
tydliggör ansvar och befogenheter inom 
olika områden. 
Några av de viktigaste är uppförandekoden,  
insiderpolicy, inköpspolicy, hållbarhetspolicy, 
IT-policy, attestinstruktion och 
dataskyddspolicy.

Svensk kod för bolagsstyrning är 
obligatoriskt att följa för bolag vars aktier 
handlas på en reglerad marknad.
Akelius D-aktier handlas på Nasdaq First 
North Growth Market, 
vilket inte är en reglerad marknad.

Akelius har trots detta valt att följa de 
delar av koden som styrelsen anser vara 
relevanta för bolaget mot bakgrund av dess 
verksamhet och ägandestruktur.

Det övergripande uppdraget från ägarna är 
att säkerställa en långsiktigt, hög och stabil 
avkastning.  
För att säkerställa detta krävs en god 
bolagsstyrning där ansvaret är tydligt 
fördelat mellan ägare, styrelse och ledning. 

Strukturen för bolagsstyrningen beskrivs i 
bild nedan.

bolagsordning
Akelius Residential Property AB (publ) är 
ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm, Stockholms län.  
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter 
samt bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet.

struktur för bolagsstyrning

1. ägare

9. regioner

6. revisionsutskott

8. verkställande  
direktör och ledning

10. central 
administration

2. bolagsstämma3. extern revision

5. internrevision

7. intern kontroll

4. styrelse
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ägarförhållanden

Antal 
A-aktier

Antal 
D-aktier*

Summa 
antal aktier

Andel av 
aktier, 

procent

Andel av 
röster, 

procent
Akelius  
Apartments Ltd 2 713 037 769 9 777 939 2 722 815 708 79,81 84,45

Xange Holding Ltd 319 180 914 3 450 000 322 630 914 9,46 9,94

Giannis Beta Ltd 159 590 457 3 450 000 163 040 457 4,78 4,98

Övriga ägare - 203 322 061 203 322 061 5,96 0,63
Summa 3 191 809 140 220 000 000 3 411 809 140 100 100
Andel, procent   93,55 6,45

* varje D-aktie berättigar till en tiondels röst

1. ägare
Bolaget har emitterat två aktietyper, 
A-aktier och D-aktier.   
D-aktierna är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market i Sverige.

Se nedan tabell för information om  
ägarstruktur per den 31 december 2020.

2. bolagsstämma
Bolagsstämman är bolagets högsta 
beslutande organ där aktieägarnas rätt att 
besluta i bolagets angelägenheter utövas.

Årsstämman utser styrelse och revisor, 
fastställer resultat- och balansräkning,  
tar beslut om dispositioner beträffande  
bolagets resultat, ansvarsfrihet samt  
beslutar om ändringar i bolagsordningen.  
Vidare beslutar årsstämman om eventuella 
nyemissioner.  

Extra bolagsstämma hålls när ägarna eller 
styrelsen begär det.

årsstämma 2020

Årsstämma i bolaget hölls den 3 april 2020.  
Vid årsstämman fanns i det närmaste  
99,36 procent (100) av rösterna 
representerade.  
Stämman fattade beslut i de ärendena 
som enligt bolagsordningen ankommer på 
stämman.

Däribland beslutades
 - att fastställa bolagets resultat- och    
balansräkning, koncernresultat- och  
koncernbalansräkning,  
samt bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen 
och verkställande direktören

 - att i enlighet med styrelsens förslag  
lämna vinstutdelning med 0,10 euro per  
stamaktie av serie D 

 - att i enlighet med ett förslag från ägare 
av samtliga stamaktier av serie A, 
lämna vinstutdelning med ett belopp om 
0,03 euro per stamaktie av serie A

 - att i enlighet med styrelsens förslag 
ge rätt till utdelning på samtliga 
stamaktier av serie D som kan komma 
att emitteras med stöd av stämmans 
bemyndigande enligt punkt 12, högst 
110 000 000 stamaktier av serie D, för 
första gången på den avstämningsdagen 
som infaller närmast efter det att  
emission registrerats hos Bolagsverket 
och stamaktierna av serie D blivit införda 
i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken

 - att styrelsen ska bestå av fem ordinarie 
ledamöter utan suppleanter

 - att välja om Pål Ahlsén, Igor Rogulj, 
Anders Lindskog och Lars Åhrman som 
styrelseledamöter och att välja Kerstin 
Engström som ny styrelseledamot

 - att styrelsen ska utse en av 
styrelseledamöterna till ordförande
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 - att styrelseordföranden ska erhålla  
500 000 kronor och övriga ledamöter  
300 000 kronor i styrelsearvode.  
Arvode utgår inte till ledamöter som är   
anställda i koncernen

 - att ändra bolagets bolagsordning i 
syfte att dels avlägsna aktieslaget 
preferensaktier, dels genomföra vissa 
redaktionella ändringar

 - att i enlighet med styrelsens förslag 
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 
tillfällen fram till årsstämman 2021, 
med eller utan avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt,  
besluta om nyemission av sammanlagt 
högst 110 000 000 stamaktier av serie D

extra bolagsstämma 2020

Extra bolagsstämma i bolaget hölls den  
24 juni 2020.  
Vid bolagsstämman fanns i det närmaste  
99,32 procent (100) av rösterna  
representerade.

Stämman beslutade,  
att i enlighet med styrelsens förslag, 
välja Thure Lundberg till ny ledamot av 
styrelsen och ersätta Pål Ahlsén.

3. extern revision
Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse 
lägst en och högst två revisorer.  
De valda revisorerna granskar 
årsredovisning, koncernredovisning, 
dotterbolagens årsredovisningar samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. 

Vid årsstämman den 3 april 2020 omvaldes 
Ernst & Young AB som revisor för bolaget. 
Arvode utgår enligt godkänd räkning. 

4. styrelse
Styrelsen utses av årsstämman för tiden 
fram till nästkommande årsstämma.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå 
av lägst tre och högst sju ledamöter med 
högst två suppleanter.  
Bolagsordningen innehåller inga särskilda 
bestämmelser om tillsättande och 
entledigande av styrelseledamöter.

Styrelsens övergripande uppgift är att 
ansvara för organisation och förvaltning 
av verksamheten, samt för den finansiella 
rapporteringen. 

Styrelsen ansvarar också för att inrätta 
system för styrning, intern kontroll och 
riskhantering. 
Styrelsens arbete och ansvar samt 
avgränsning mot verkställande direktörens 
arbete och ansvar regleras av den 
arbetsordning och den instruktionen för 
verkställande direktör som fastställs på det 
årliga konstituerande styrelsemötet.

styrelsens arbete under 2020

Styrelsen har sedan den extra 
bolagsstämman 2020 bestått av fem 
ledamöter. 
Styrelsen har haft 22 protokollförda möten 
under året.  
Vid styrelsens möten behandlades frågor 
av väsentlig betydelse för bolaget såsom 
fastställande av styrdokument,  
strategiska ställningstaganden,  
köp och försäljning av fastigheter samt 
finansiering av verksamheten.  
Vidare informeras styrelsen om det 
aktuella affärsläget på fastighets- och 
kreditmarknaderna. 

Ett konstituerande styrelsemöte hölls 
efter årsstämman, där beslut fattades om 
firmateckning, styrelsens arbetsordning, 
instruktion för verkställande direktör och 
plan för ordinarie styrelsemöten under året.

ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutar om ersättning till 
styrelseledamöterna.  
Bolagsstämman 2020 beslutade om ett 
årligt arvode om 300 000 kronor för 
styrelseledamöter som inte är anställda 
i bolaget och om 500 000 kronor för 
styrelsens ordförande. 
Styrelsens ordförande och övriga  
styrelseledamöter som inte är anställda i 
bolaget har inga pensionsförmåner eller 
avtal om avgångsvederlag. 

5. internrevision
2015 inrättades en funktion för 
internrevision som rapporterar till 
huvudägaren.
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Styrelsen föreslår årligen en riskbaserad 
plan som internrevisionen bör genomföra 
för att säkerställa att fokus läggs inom rätt 
områden. 

6. revisionsutskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som 
består av tre av styrelsens ledamöter.

Revisionsutskottets ansvarsområden 
regleras i en arbetsordning som fastställs av 
styrelsen. 

Revisionsutskottet ska bereda styrelsens 
arbete med kvalitetssäkring av den 
finansiella rapporteringen,  
inklusive behandling av väsentliga 
redovisningsfrågor. 

Utskottet har också ett särskilt ansvar 
för att övervaka företagsledningens 
arbete med intern kontroll, 
fastighetvärdering, skattehantering, risk och 
bolagsstyrningsfrågor.

Revisionsutskottet träffar revisorn löpande
för att få information om revisionens 
inriktning, omfattning och resultat.  
Det sker genom att utskottet tar del av 
revisorns skriftliga rapportering och att 
revisorn närvarar vid vissa av utskottets 
möten.  
Utskottet ansvarar för utvärdering av 
revisionsarbetet samt beredning av val  
av revisor.

Under 2020 bestod revisionsutskottet av 
Anders Lindskog, Lars Åhrman och Thure 
Lundberg.  
Thure Lundberg valdes in i revisionsutskottet 
den 24 juni 2020. 
Under året höll utskottet fem möten.  
Bolagets revisorer samt CFO, som är 
utskottets sekreterare, medverkade vid alla 
fem möten. 

7. intern kontroll
riskhantering vid finansiell rapportering

Riskbedömningen uppdateras löpande för 
att omfatta förändringar som vä sentligt 
påverkar den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen.

De mest väsentliga riskerna som har 
identifierats är felaktigheter i redovisningen 
och värderingen av fastighetsbeståndet, 
uppskjuten skatt, räntebärande skulder,  
skatt samt risk för bedrägeri av tillgångar.

intern kontroll

Styrelsen har det övergripande ansvaret 
för den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen. 

Syftet med intern kontroll avseende den 
finansiella rapporteringen är att säkerställa 
att de finansiella rapporterna är tillförlitliga 
och är framtagna i enlighet med god 
redovisningssed och i övrigt följer tillämpliga 
lagar och regler.

För att säkerställa den interna kontrollen har 
styrelsen utifrån en övergripande struktur 
för bolagsstyrning fastställt ett antal 
styrdokument.  
Utifrån styrdokumenten ansvarar 
verkställande direktören för att utforma 
interna processer och att fastställa interna 
policyer och instruktioner. 

Exempel på interna kontroller
 - planering, styrning och kontroll 
av att verksamheten följer 
organisationsstrukturen

 - affärsplaner är framtagna för koncernen  
som helhet samt för varje operativ  
avdelning som rapporterar direkt till  
verkställande direktören

 - operativa nyckeltal redovisas varje månad 
och ger viktig information om  
verksamheten

 - uppföljning av redovisningsprocessen  
inklusive bokslut och koncernredovisning  
och dess överensstämmelse med  
tillämpliga regelverk, redovisnings- och  
värderingsprinciper

 - styrelsebeslut krävs för väsentligt  
beslut, inklusive större förvärv eller 
särskilt viktiga förvärv och avyttringar av 
fastigheter

 - tydlig delegering av behörighet

 - ”öppna dörrars policy” möjliggör för  
anställda att rapportera om beteenden  
eller missförhållanden som kan bryta mot 
koncernens policy och vara skadliga för 
koncernens anseende
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Akelius har informations- och 
kommunikationskanaler för att säkerställa 
att information enkelt når alla medarbetare 
och chefer. 

De interna kontrollerna utförs regelbundet 
för de största dotterbolagen. 
Dessutom är de årliga revisionerna 
förberedda tillsammans och bedrivs i nära 
samarbete med de externa revisorerna. 

Styrelsen har bedömt att de kontrollerna  
och uppföljningar som sker är tillräckliga. 

8. verkställande direktör och  
ledning
Styrelsen har delegerat det löpande 
ansvaret för bolagets förvaltning till 
verkställande direktören.  
Styrelsen utser den verkställande direktören 
och fastställer årligen en instruktion som 
reglerar arbets- och ansvarsfördelningen 
mellan styrelsen och verkställande 
direktören.  
Verkställande direktören ansvarar för 
den löpande verksamheten och för den 
finansiella rapporteringen.  
Verkställande direktören rapporterar löpande 
till styrelsen om bolagets utveckling i 
förhållande till fastställda styrdokument. 

koncernledning

Verksamheten var under 2020 organiserad i 
tre regioner. 
Köpenhamn, Stockholm och Malmö ingår i 
region Skandinavien. 

London, Paris, Berlin, Hamburg och andra 
städer i Tyskland ingår i region Europa. 
New York, Washington D.C., Boston, 
Montreal och Toronto ingår i region 
Nordamerika.

Till stöd för organisationen finns centrala 
koncernfunktioner.  
Koncernledningen omfattade inklusive den 
verkställande direktören 12 (13) personer 
vid årets slut.

9. regioner
Regioncheferna ansvarar för lönsamheten i 
deras respektive region.  
Detta innebär ansvar för förvaltning, 
uthyrning, service, uppgradering, projekt, 
köp och försäljning, värdering av fastigheter, 
redovisning i dotterbolag, skatte- och 
momsdeklarationer.  
I regionsorganisationerna arbetade totalt  
1 023 (1 137) personer vid årets slut.

10. central administration 
Till stöd för organisationen finns 
centrala stabsfunktioner för finans, IT, 
affärsutveckling, personal och utbildning. 
Utöver det har koncernfunktioner skapats 
inom de centrala områdena byggnation, 
fastighetsförvaltning, kundservice, logistik 
och inköp.  
Totalt sysselsatte koncernfunktionerna  
277 (319) personer vid årets slut.

CEO 
Ralf Spann

CFO & Vice President 
Leiv Synnes

Chief Business 
Development Officer 

Andreas Wallén

Head of Europe 
Jordan Milewicz

Senior Advisor 
Fredrik Lindgren

Head of Business 
School 

Sandra Blomqvist

Head of Construction 
Niall McLoughlin

Head of Scandinavia 
Sofia Aasvold

Head of North America  
Shelly Lee

Head of Customer 
Ulf Robertsson

Head of Technology 
Martin Rek

Head of Business 
Matthew Collier
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kommittéer och utskott 
Kommittéerna beslutar om utvecklingsfrågor 
såsom

 - definiera och tillämpa Akelius koncept 
inom varje område

 - lösa förslag inom koncernen
 - mäta kvaliteten på utförda aktiviteter
 - uppföljning av tidigare beslut,  
särskilt med hänsyn till tidsramar

 - initiera aktiviteter

Kommittéerna träffas minst en gång i 
kvartalet.

affärskommitté 

Kommittén består av Anders Lindskog, 
Igor Rogulj, Thure Lundberg, verkställande 
direktör Ralf Spann och CFO Leiv Synnes. 
Leiv Synnes ersatte Pål Ahlsén den 19 maj 
2020. 
Thure Lundberg valdes in i affärskommittén 
den 24 juni 2020. 
Ralf Spann valdes in i affärskommittén den 
11 juni 2020. 
Kommittén har mandat att besluta om 
investeringar upp till 100 meur. 

finanskommitté

Finanskommittén består av verkställande 
direktör Ralf Spann, CFO Leiv Synnes och 
styrelseledamöterna Lars Åhrman och Thure 
Lundberg. 
Ralf Spann ersatte Pål Ahlsén den 19 maj 
2020. 
Thure Lundberg valdes in i finanskommittén 
den 24 juni 2020. 
Finanskommittén har mandat att ingå lån 
samt andra finansiella åtaganden upp till  
ett värde motsvarande 100 meur.

revisionsutskott

Se sida 81.

övriga kommittéer

 - bygg inklusive design och inköp
 - kund 

övriga utskott 

Bolaget har med hänsyn till verksamhetens 
art och omfattning valt att inte inrätta ett 
ersättningsutskott.  
Istället bereder styrelsen dessa frågor.  
Vid beredning av ersättningsfrågor 
medverkar inte verkställande direktör.
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Lars Åhrman
Styrelseledamot sedan 2017 
född 1951

ekonomiutbildning, Göteborgs Universitet 
oberoende av majoritetsaktieägare  
oberoende av bolaget och bolagets ledning

Anders Lindskog
Ordförande, styrelseledamot sedan 2017 
född 1961

väg- och vattenbyggnad, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 
ej oberoende av majoritetsaktieägare 
oberoende av bolaget och bolagets ledning 

Igor Rogulj
Styrelseledamot sedan 2010 
född 1965 
 
arkitekt, University of Zagreb 
ej oberoende av majoritetsaktieägare 
ej oberoende av bolaget och bolagets ledning

Kerstin Engström
Styrelseledamot sedan 2020 
född 1958

juristutbildning, Lunds universitet 
ej oberoende av majoritetsaktieägare 
ej oberoende av bolaget och bolagets ledning

Thure Lundberg
Styrelseledamot sedan 2020 
född 1952

grundare av Lundberg & Partners 
medgrundare och delägare Pangea Property Partners 
oberoende av majoritetsaktieägarna 
oberoende av bolaget och bolagets ledning

styrelse
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nyckeltal
2020 

31 dec
2019 

31 dec
2018 

31 dec
2017 

31 dec
2016 

31 dec

Riskkapital
Eget kapital, meur 5 374 5 526 5 370 4 901 4 279
Soliditet, procent 43 45 43 46 46
Soliditet inklusive hybridkapital, procent 51 50 47 46 46
Avkastning på eget kapital, procent - 8 9 19 37
Substansvärde, meur 6 324 6 533 6 284 5 840 5 127

Driftresultat
Hyresintäkter, meur 471 496 482 469 472
Tillväxt hyresintäkter, procent -5,0 2,7 2,8 -0,6 1,8
Tillväxt hyresintäkter  för jämförbara  
fastigheter, procent 3,6 5,7 3,2 5,1 4,1
Driftöverskott, meur 259 260 260 252 245
Tillväxt driftöverskott, procent -0,5 -1,3 3,3 4,4 6,3
Tillväxt driftöverskott för jämförbara  
fastigheter, procent 8,4 2,9 5,1 10,7 8,0
Överskottsgrad, procent 54,9 52,4 53,9 53,6 51,8
Justerad överskottsgrad, procent1 68,2 65,2 69,7 61,4 70,5

Finansiering
Belåningsgrad säkerställda lån, procent 9 14 19 18 24
Belåningsgrad, procent 39 40 44 44 43
Ej pantsatt kvot 1,89 1,87 1,74 1,63 1,18
Räntetäckningsgrad 3,3 7,8 2,8 4,7 4,5
Räntetäckningsgrad exklusive realiserad  
värdetillväxt 2,5 2,0 1,8 1,9 1,9
Medelränta, procent 1,95 2,25 2,64 2,58 2,62
Räntebindning, år 5,0 4,5 4,5 5,3 4,5
Kapitalbindning, år 5,7 5,4 5,7 5,6 5,0

Fastigheter
Antal lägenheter 44 443 44 226 50 407 47 177 46 516
Uthyrningsbar area i tusental kvm 2 986 2 968 3 422 3 228 3 236
Reell vakansgrad bostäder, procent 1,7 1,1 1,4 0,9 1,1
Vakansgrad bostäder, procent 7,5 8,6 9,6 6,6 5,0
Omsättning hyresgäster, procent 16 15 15 14 14
Verkligt värde, EUR/kvm 4 066 4 031 3 617 3 292 2 834
Direktavkastningskrav, procent 3,28 3,67 3,67 3,60 3,82
Förändring direktavkastningskrav,  
procentenheter -0,38 0,00 0,02 -0,22 -0,49

Ingående verkligt värde, meur 11 964 12 379 10 624 9 171 7 965
Värdeförändring, meur 34 423 553 886 1 343
Investering, meur 381 468 349 288 316
Köp, meur 172 181 1 286 1 297 643
Försäljning, meur -185 -1 616 -300 -737 -957
Valutakursdifferenser, meur -227 129 -133 -281 -139
Utgående verkligt värde, meur 12 139 11 964 12 379 10 624 9 171
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2020 
31 dec

2019 
31 dec

2018  
31 dec

2017
31 dec

2016
31 dec

Fastigheter Sverige
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 805 755 753 759 752
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent 2,4 3,5 2,3 2,4 2,6
Tillväxt hyresintäkter3, procent 3,5 4,0 2,4 3,8 1,9
Tillväxt driftöverskott3, procent 6,4 6,6 5,0 10,8 2,4
Verkligt värde, EUR/kvm 3 477 3 279 2 976 2 821 2 421
Direktavkastningskrav, procent 2,86 2,89 3,02 3,00 3,43
Antal lägenheter 10 006 10 000 12 298 13 808 17 381
Vakansgrad bostäder, procent 0,9 1,6 2,1 1,1 1,2
Reell vakansgrad bostäder, procent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Ingående verkligt värde, meur 2 648 3 068 3 205 3 382 3 472
Värdeförändring, meur -4 47 116 376 712
Investeringar, meur 70 77 65 65 104
Köp, meur - 12 103 167 55
Försäljning, meur -20 -504 -285 -692 -805
Valutakursdifferenser, meur 112 -52 -136 -93 -156
Utgående verkligt värde, meur 2 806 2 648 3 068 3 205 3 382

Fastigheter Tyskland
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 609 600 576 547 521
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent 0,8 6,9 6,3 5,7 5,0
Tillväxt hyresintäkter3, procent 4,0 8,6 4,3 2,6 6,3
Tillväxt driftöverskott3, procent 8,4 4,7 3,3 2,8 10,3
Verkligt värde, EUR/kvm 3 439 3 353 3 201 2 941 2 583
Direktavkastningskrav, procent 2,38 3,44 3,52 3,54 3,84
Antal lägenheter 17 655 18 106 21 727 20 463 19 932
Vakansgrad bostäder, procent 3,1 4,4 7,4 6,5 4,8
Reell vakansgrad bostäder, procent 0,7 1,0 1,4 1,3 1,1

Ingående verkligt värde, meur 3 977 4 525 3 924 3 363 2 725
Värdeförändring, meur 59 263 249 360 542
Investeringar, meur 64 132 132 119 103
Köp, meur 6 49 235 127 90
Försäljning, meur -163 -992 -15 -45 -97
Valutakursdifferenser, meur - - - - -
Utgående verkligt värde, meur 3 943 3 977 4 525 3 924 3 363
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2020 
31 dec

2019 
31 dec

2018  
31 dec

2017
31 dec

2016
31 dec

Fastigheter Kanada
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 861 892 794 825 839
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent 3,3 6,5 3,5 4,4 6,7
Tillväxt hyresintäkter3, procent 3,7 2,0 3,1 9,5 7,0
Tillväxt driftöverskott3, procent 6,6 -6,8 0,7 28,2 29,0
Verkligt värde, EUR/kvm 3 877 3 895 3 147 2 968 2 743
Direktavkastningskrav, procent 3,94 4,21 4,26 4,29 4,36
Antal lägenheter 7 400 7 366 7 779 5 500 4 513
Vakansgrad bostäder, procent 13,5 14,9 13,0 3,9 7,1
Reell vakansgrad bostäder, procent 2,7 1,4 2,3 0,6 3,4

Ingående verkligt värde, meur 1 736 1 487 994 737 532
Värdeförändring, meur 37 153 119 83 33
Investeringar, meur 78 75 36 30 37
Köp, meur 22 35 390 189 90
Försäljning, meur - -119 - - -
Valutakursdifferenser, meur -118 105 -52 -45 45
Utgående verkligt värde, meur 1 755 1 736 1 487 994 737

Fastigheter USA
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 1 806 2 044 1 910 1 685 1 850
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent -1,4 5,9 6,5 4,1 4,2
Tillväxt hyresintäkter3, procent 1,0 4,2 1,4 10,7 -
Tillväxt driftöverskott3, procent 6,5 -4,2 11,3 63,6 -
Verkligt värde, EUR/kvm 5 869 6 812 6 623 5 758 5 929
Direktavkastningskrav, procent 4,41 4,37 4,33 4,36 4,42
Antal lägenheter 4 564 3 931 3 782 3 127 2 309
Vakansgrad bostäder, procent 17,9 19,9 21,4 17,3 10,6
Reell vakansgrad bostäder, procent 6,7 3,1 2,9 2,2 1,7

Ingående verkligt värde, meur 1 928 1 741 1 199 979 597
Värdeförändring, meur -47 -36 68 27 41
Investeringar, meur 105 111 70 44 30
Köp, meur 144 80 341 278 267
Försäljning, meur - - - - -
Valutakursdifferenser, meur -171 32 63 -129 44
Utgående verkligt värde, meur 1 959 1 928 1 741 1 199 979
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förvaltningsberättelse

2020 
31 dec

2019 
31 dec

2018  
31 dec

2017
31 dec

2016
31 dec

Fastigheter England
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 1 406 1 494 1 338 1 350 1 418
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent -0,6 3,6 0,3 3,3 5,9
Tillväxt hyresintäkter3, procent 5,8 4,4 4,2 16,2 7,5
Tillväxt driftöverskott3, procent 11,0 2,2 5,1 15,4 15,4
Verkligt värde, EUR/kvm 8 728 9 106 8 772 8 689 8 274
Direktavkastningskrav, procent 4,12 4,13 4,14 4,16 4,11
Antal lägenheter 2 232 2 242 2 244 2 148 1 224
Vakansgrad bostäder, procent 16,1 16,0 19,1 14,7 12,4
Reell vakansgrad bostäder, procent 3,7 1,7 3,0 2,0 3,7

Ingående verkligt värde, meur 951 878 780 473 530
Värdeförändring, meur -20 -20 -7 11 15
Investeringar, meur 34 44 20 13 36
Köp, meur - 5 93 301 21
Försäljning, meur -2 -1 - - -55
Valutakursdifferenser, meur -51 45 -8 -18 -74
Utgående verkligt värde, meur 912 951 878 780 473

Fastigheter Frankrike
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 798 771 718 685 637
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent 3,4 11,7 8,4 14,9 1,7
Tillväxt hyresintäkter3, procent 13,6 16,2 6,3 -1,4 11,9
Tillväxt driftöverskott3, procent 447,7 -67,5 254,1 -7,1 241,1
Verkligt värde, EUR/kvm 8 099 7 559 7 143 6 883 6 411
Direktavkastningskrav, procent 4,03 4,06 4,06 4,16 4,20
Antal lägenheter 1 555 1 550 1 546 1 100 941
Vakansgrad bostäder, procent 34,1 38,6 43,8 46,4 46,2
Reell vakansgrad bostäder, procent 2,1 2,3 1,8 1,3 3,7

Ingående verkligt värde, meur 402 380 245 193 109
Värdeförändring, meur 6 1 -8 8 2
Investeringar, meur 21 21 19 13 6
Köp, meur - - 124 31 76
Försäljning, meur - - - - -
Valutakursdifferenser, meur - - - - -
Utgående verkligt värde, meur 429 402 380 245 193
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förvaltningsberättelse

2020 
31 dec

2019 
31 dec

2018  
31 dec

2017
31 dec

2016
31 dec

Fastigheter Danmark
Medelhyra bostäder, euro/lgh/mån 963 953 903 780 721
Tillväxt medelhyra bostäder2, procent 0,6 5,4 8,0 5,3 -
Tillväxt hyresintäkter3, procent 1,0 11,8 0,9 - -
Tillväxt driftöverskott3, procent 8,4 28,9 12,1 - -
Verkligt värde, EUR/kvm 3 793 3 649 3 385 3 129 2 836
Direktavkastningskrav, procent 2,99 2,95 2,99 3,09 3,42
Antal lägenheter 1 031 1 031 1 031 1 031 216
Vakansgrad bostäder, procent 1,9 1,0 4,2 6,1 1,9
Reell vakansgrad bostäder, procent 0,0 0,0 0,1 0,6 -

Ingående verkligt värde, meur 322 300 277 44 -
Värdeförändring, meur 3 15 16 22 -
Investeringar, meur 9 8 7 4 -
Köp, meur - - - 204 44
Försäljning, meur - - - - -
Valutakursdifferenser, meur 1 -1 - 3 -
Utgående verkligt värde, meur 335 322 300 277 44

1) Justering för intäkter avseende 
driftkostnader som inkluderas i 
hyresgästernas hyra för Kanada, USA, 
Sverige, Tyskland och Frankrike uppgick till 
91 meur (97)

2) Tillväxt från periodens början till 
periodens slut för jämförbara fastigheter

3) Tillväxt för perioden jämfört med samma 
period föregående år för jämförbara 
fastigheter

Se definitioner på sidorna 166–168.
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koncernens resultaträkning och rapport över 
totalresultat

meur not 2020 2019
Hyresintäkter 5, 6 471 496
Driftkostnader 5, 8, 10 -184 -205
Underhåll 5 -28 -31
Driftöverskott 259 260
Centrala administrationskostnader 9, 10 -37 -34
Övriga intäkter och kostnader -1 1
Rörelseresultat exklusive värdeförändringar,  
EBITDA 221 227
Avskrivningar och operativa valutakursdifferenser -10 -5
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter1 11 6 176
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 11 24 227
Omstruktureringskostnader 12 -14 -
Rörelseresultat 227 625
Ränteintäkter 13 1 1
Räntekostnader 13 -88 -116
Räntekostnader hybridobligationer 13 -29 -19
Övriga finansiella intäkter och kostnader 10, 13 -4 1
Värdeförändring derivat 13, 20 -35 -28
Resultat före skatt 72 464
Aktuell skatt 14 -13 -29
Uppskjuten skatt 14 57 -50
Årets resultat 116 385

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser -218 124
Säkring av nettoinvesteringar 50 -98
Omvärderingsreserv2 1 1
Skatt till poster som kan omföras 24 4
Övrigt totalresultat för året -143 31

Årets totalresultat -27 416

Resultat hänförligt till
- moderbolagets aktieägare 112 379
- innehav utan bestämmande inflytande 4 6

Totalresultat hänförligt till
- moderbolagets aktieägare -31 410
- innehav utan bestämmande inflytande 4 6

Resultat per aktie före och efter utspädning, euro 25 0,03 0,11

1) 4 meur (18) är relaterat till försäljningskostnader
2) omvärderingsreserv utgörs av rörelsefastigheter 
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årets resultat
hyresintäkter 471 meur 
Hyresintäkterna uppgick till 471 meur (496), 
en minskning med 5,0 procent jämfört med 
samma period 2019. 
Minskningen beror på fastighetsförsäljningar 
som har minskat beståndet jämfört med 2019.

Tillväxt i hyresintäkter för jämförbara 
fastigheter var 15 meur (20),  
3,6 procent (5,7).

Under 2020 förlängdes eller omförhandlades 
18 310 hyresavtal (33 842) med en årshyra på 
240 meur (410).  
Den nya årshyran är 245 meur (418),  
en ökning med 2,0 procent (1,8). 

Vakansgraden för bostäder minskade med  
1,1 procentenheter till 7,5 procent (8,6). 
Detta beror främst på att färre lägenheter är 
under uppgradering.

Vakansen var till 78 procent (88) en följd av 
uppgraderingar eller planerade försäljningar.

Reell vakansgrad ökade under perioden  
med 0,6 procentenheter till 1,7 procent (1,1), 
på grund av nyligen färdigställda 
uppgraderingsprojekt.

driftöverskott 259 meur
Driftöverskottet uppgick till 259 meur (260).

Fastighetskostnaderna var 212 meur (236).  
28 meur (31) avsåg underhåll,  
motsvarande 10 euro (10) per kvadratmeter 
på årsbasis. 

Tillväxt i driftöverskottet för jämförbara 
fastigheter var 8,4 procent (2,9). 
Ökningen av hyresintäkterna drev tillväxten 
av driftöverskottet för jämförbara fastigheter.

Överskottsgraden uppgick till 54,9 procent 
(52,4). 

Justerad överskottsgrad uppgick till  
68,2 procent (64,1). 
 

rörelseresultat exklusive  
värdeförändringar, 
EBITDA 221 meur
Rörelseresultatet exklusive värdeförändringar, 
EBITDA,  
uppgick till 221 meur (227),  
en minskning med 2,6 procent jämfört med 
samma period 2019.  
Förändringen beror främst på en minskad 
fastighetsportfölj på grund av försäljningar.

Se tabell över utveckling av rörelseresultat 
exklusive värdeförändringar, EBITDA, 
på sida 165.

finansnetto -155 meur 
Räntekostnaderna uppgick till -88 meur 
(-116) och ränteintäkterna uppgick till  
1 meur (1).  
Minskningen av räntekostnader beror på en 
lägre räntenivå och lägre lånevolym under 
2020 jämfört med 2019. 

Räntekostnaderna för hybridobligationerna 
uppgick till -29 meur (-19).  
Under 2020 ökade utestående 
hybridobligationer med 500 meur.

Omvärdering av finansiella derivat påverkade 
periodens resultat med -35 meur (-28). 

Övriga finansiella intäkter och kostnader 
uppgick till -4 meur (1).

resultat före skatt 72 meur
Resultat före skatt uppgick till 72 meur (464). 
Värdeutvecklingen på fastigheter påverkade 
resultatet positivt, 
om än i väsentligt lägre grad än för samma 
period 2019.

skatteintäkt 44 meur 
Skatteintäkterna uppgick till 44 meur (-79).  
57 meur (-50) avser uppskjuten skatt, 
främst på grund av omstruktureringen av den 
tyska företagsstrukturen, 
vilket har lett till en lägre uppskjuten 
skatteskuld.

Akelius har inga pågående skattetvister.
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koncernens balansräkning
meur not

2020
31 dec

2019
31 dec

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 15 23 19
Förvaltningsfastigheter 5, 11 12 021 11 760
Rörelsefastigheter 5, 11 100 73
Nyttjanderättstillgångar 7 14 16
Materiella anläggningstillgångar 15 5 6
Derivat 16, 20, 21 4 1
Uppskjutna skattefordringar 14 4 2
Finansiella anläggningstillgångar 16, 17 5 4
Summa anläggningstillgångar 12 176 11 881
Fordringar och övriga tillgångar 16, 17 109 116
Derivat 16, 20, 21 10 2
Likvida medel 16, 18, 21 250 19
Tillgångar som innehas för försäljning* 5, 27 18 131
Summa omsättningstillgångar 387 268
Summa tillgångar 12 563 12 149
Eget kapital och skulder
Aktiekapital 199 199
Övrigt tillskjutet kapital 1 102 1 102
Valutaomräkningsreserv -298 -155
Balanserad vinst inklusive årets resultat 4 289 4 295
Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 5 292 5 441
Innehav utan bestämmande inflytande 82 85
Summa eget kapital 25 5 374 5 526
Lån 3, 16, 19, 21 4  810 4 267
Hybridobligationer 3, 16, 19, 21 999 499
Leasingskulder 7, 16 12 13
Derivat 3, 16, 20, 21 75 60
Uppskjutna skatteskulder 14 869 935
Avsättningar 23 1 2
Övriga skulder 16, 22 16 17
Summa långfristiga skulder 6 782 5 793
Lån 3, 16, 19, 21 233 590
Leasingskulder 7, 16 2 3 
Derivat 3, 16, 20, 21 21 4
Avsättningar 23 8 -
Övriga skulder 16, 22 140 220
Skulder som innehas för försäljning 27 3 13
Summa kortfristiga skulder 407 830
Summa eget kapital och skulder 12 563 12 149
Räntebärande skulder
- icke säkerställda lån 3 686 3 199
- säkerställda lån 1 357 1 658
Delsumma räntebärande skulder 5 043 4 857
- hybridobligationer 999 499
Summa räntebärande skulder 6 042 5 356
* 18 meur (131) är hänförligt till förvaltningsfastigheter
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fastighetsbestånd
verkligt värde fastigheter  
12 139 meur
Verkligt värde uppgick till 12 139 meur 
(11 964), vilket motsvarar 4 066 euro (4 031) 
per kvadratmeter.

Det genomsnittliga direktavkastningskravet 
var 3,28 procent (3,67). 
Minskningen beror huvudsakligen på lägre 
direktavkastningskrav i Berlin. 

värdeökning fastigheter 
0,3 procent 
Fastigheterna hade en värdeförändring  
på 34 meur (423),  
motsvarande 0,3 procent (3,4). 

Nya hyresregleringar i Berlin begränsar 
hyresnivåer i fem år.  
Trots det har ingen väsentlig värdeförändring 
skett på Akelius fastighetsbestånd i Berlin.  
Fastighetsvärderingarna i Berlin antar 
lägre hyresintäkter under en period vilket 
kompenseras av lägre direktavkastningskrav.

Akelius har inte noterat väsentligt lägre 
fastighetspriser vid utgången av perioden på 
grund av COVID-19.

fastighetsinvesteringar 381 meur 
Investeringar i fastigheter uppgick till 
381 meur (468).  
På årsbasis motsvarar det 128 euro (147)  
per kvadratmeter.

19 procent (32) av investeringarna avser 
lägenhetsuppgraderingar.

Akelius slutför planerade projekt och 
begränsar uppstartandet av nya omfattande 
projekt.

 

köp av fastigheter 172 meur 
Under perioden uppgick köpen till  
172 meur (181).  
De köpta fastigheterna finns i Tyskland, 
Kanada och USA. 

Köpta fastigheter hade i genomsnitt ett 
direktavkastningskrav om 4,92 procent 
(4,15).

fastighetsförsäljningar 185 meur 
Totalt såldes fastigheter för 185 meur (1 616). 

Försäljningen av fastigheter uppgick till  
163 meur i Tyskland, 20 meur i Sverige och  
2 meur i England. 
20 meur är relaterat till försäljningen till en 
bostadsrättsförening i Sverige under 2018.  
Akelius har inte längre kontroll över 
bostadsrättsföreningen men äger lägenheter 
till ett värde av 6 meur, 
redovisade som finansiella tillgångar.

Fastighetsförsäljningarna gav ett resultat om  
10 meur (194) exklusive 4 meur (18) i  
försäljningsomkostnader. 

tillgångar och skulder som  
innehas för försäljning 
Akelius har tecknat avtal om försäljning av  
fastigheter i Tyskland. 
Tillträdesdatumet är planerat till första 
kvartalet 2021.

18 meur (131) är relaterat till 
förvaltningsfastigheter och 3 meur (13) till 
uppskjuten skatt. 

En fastighet i Kanada, klassificerades som 
tillgång som innehas för försäljning i 2019 
med ett värde på 6 meur, 
är per den 31 December 2020 omklassificerad 
tillbaka till förvaltningsfastigheter. 
Detta eftersom försäljningen avbröts under 
andra kvartalet 2020. 
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koncernens rapport över förändring i eget kapital
Hänförligt till moderbolagets ägare

meur
Aktie-
kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Valuta- 
om-

räknings- 
reserv

Balanserad 
vinst Summa

Innehav  
utan 

bestäm- 
mande 

inflytande

Totalt 
eget 

kapital
Eget kapital  
31 dec 2018 211 1 460 -209 3 830 5 292 78 5 370
Euro 
konvertering* -24 -145 24 145 - - -
Justerat  
eget kapital, 
1 jan 2019 187 1 315 -185 3 975 5 292 78 5 370
Årets resultat - - - 379 379 6 385
Övrigt 
totalresultat - - 30 1 31 - 31
Summa  
totalresultat - - 30 380 410 6 416
Inlösen av aktier -1 -585 - -21 -607 - -607
Nyemission 13 372 - -7 378 - 378
Utdelning - - - -32 -32 - -32
Förvärvad minoritet - - - - - 1 1
Eget kapital  
31 dec 2019 199 1 102 -155 4 295 5 441 85 5 526

Eget kapital  
1 jan 2020 199 1 102 -155 4 295 5 441 85 5 526
Årets resultat - - - 112 112 4 116
Övrigt 
totalresultat - - -143 - -143 - -143
Summa  
totalresultat - - -143 112 -31 4 -27
Försäljning av  
minoritet - - - - - -5 -5
Övriga transaktioner 
med minoritet - - - - - -2 -2
Utdelning - - - -118 -118 - -118
Eget kapital  
31 dec 2020 199 1 102 -298 4 289 5 292 82 5 374
 
* moderbolaget, Akelius Residential Property AB, ändrade funktionell valuta från svenska 
kronor till euro 2019
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koncernens rapport över kassaflöden
meur not 2020 2019
Driftöverskott 259 260
Centrala administrationskostnader -37 -34
Omstruktureringskostnader -14 -
Övriga intäkter och kostnader - 1
Erlagd ränta -114 -132
Betald skatt -6 -23
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 88 72
Förändring rörelsefordringar 14 -47
Förändring rörelseskulder 10 24
Kassaflöde från den löpande verksamheten 112 49

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 15 -11 -10
Investeringar i fastigheter 5, 11 -381 -468
Köp av fastigheter 5, 11 -172 -181
Köp av nettotillgångar - 5
Köp av övriga tillgångar -23 12
Försäljning av fastigheter 5, 11 185 1 616
Försäljning av nettotillgångar -14 -49
Försäljning av övriga tillgångar -87 66
Kassaflöde från investerings verksamheten -503 991

Nyemission - 378
Återköp av preferensaktier - -607
Transaktioner med minoritet -5 1
Upptagna lån 19, 21 2 320 1 686
Amortering av lån 19, 21 -1 586 -2 406
Lösen av derivat 20, 21 9 -44
Amortering leasing -3 -2
Utdelning A-aktier -96 -
Utdelning D-aktier -17 -
Utdelning preferensaktier - -40
Kassaflöde från finansierings verksamheten 622 -1 034

Årets kassaflöde 231 6
Likvida medel vid årets början 19 13
Valutakursförändring i likvida medel - -
Likvida medel vid årets slut 250 19
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koncernens redovisningsprinciper och noter
not 1 allmän information
Koncernredovisningen omfattar 
moderbolaget Akelius Residential Property 
AB, org nr 556156-0383, och dotterbolag 
(tillsammans benämnda ”koncernen” eller 
“Akelius”). Akelius Residential Property AB 
har sitt säte i Stockholm, Sverige.

Koncernredovisningen har godkänts av 
styrelsen och verkställande direktören den  
11 mars 2021 och bifogas till årsstämman 
den 9 april 2021 för fastställande.

not 2 sammanfattning av  
betydande redovisningsprinciper
Betydande redovisningsprinciperna som 
tillämpas när denna koncernredovisning 
upprättats anges nedan. Dessa principer har 
tillämpats konsekvent för alla presenterade 
år, om inte annat anges.

Siffrorna i denna årsredovisning har 
avrundats, medan beräkningarna utförts 
utan avrundning. Detta kan medföra att 
vissa tabeller och nyckeltal till synes inte 
summerar korrekt.

grund för rapporternas upprättande

Akelius koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen (ÅRL), International 
Financial Reporting Standards (IFRS), 
tolkningsuttalanden från IFRS Interpretation 
Committee (IFRIC), så som de antagits 
av EU, samt i enlighet med svenska lag 
genom tillämpning av rekommendationer 
från Rådet för finansiell rapporterings RFR 
1, Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden, med undantag 
för värdering av förvaltningsfastigheter, 
rörelsefastigheter och derivat vilka är 
värderade till verkligt värde. Uppskjuten 
skatt är värderad till nominellt värde. 
Tillgångar som innehas för försäljning är 
värderade till verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader.

Samtliga belopp för koncernen är om inte 
annat anges redovisade i miljoner euro och 
avser perioden 1 januari till 31 december 
för poster i koncernens rapport över 
totalresultatet och 31 december för poster i 
koncernens rapport över finansiell ställning.

Att upprätta finansiella rapporter i 
överensstämmelse 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 skulle kunna avvika från dessa 
uppskattningar och bedömningar.

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.

De områden som innefattar en hög grad 
av bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden och 
uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 4. 

Standarder, ändringar och tolkningar som 
har trätt i kraft under året har inte haft 
någon väsentlig effekt på koncernen.

Koncernen har ändrat uppställningsform av 
koncernens rapport över totalresultat från 
2020 för att presentera EBITDA. 
Avskrivningar och operativa 
valuakursdifferenser rapporteras separat och 
presenteras på en egen rad nedanför EBITDA. 
Avskrivningar var tidigare inkluderat i centrala 
administrationskostnader och i driftkostnader. 
Operativa valutakursdifferenser inkluderades i 
övriga intäkter och kostnader.
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not 2 sammanfattning av betydande redovisningsprinciper, 
fortsättning

Akelius har valt att publicera 
segmentinformation per stad istället för per 
region från och med fjärde kvartalet 2020. 
Segmentinformation rapporteras separat för 
Berlin, Hamburg, Paris, London, Toronto, 
Montreal, New York, Boston, Washington 
D.C, Stockholm, Malmö samt Köpenhamn. 

grund för konsolidering

Dotterbolag är alla företag över vilka 
moderbolaget, antingen direkt eller 
indirekt, har ett bestämmande inflytande.
Ett bestämmande inflytande föreligger när 
moderbolaget exponeras för, eller har rätten 
till rörlig avkastning från sitt engagemang 
i företaget och kan påverka avkastningen 
med hjälp av sitt bestämmande inflytande.
Dotterbolag medtas i koncernredovisningen 
från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen och de 
ingår inte i koncernredovisningen från och 
med den dag det bestämmande inflytandet 
upphör.

Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter och kostnader, och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer 
på transaktioner mellan koncernbolag 
elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncernredovisningen.

Förvärv kan klassificeras som antingen 
rörelseförvärv eller tillgångsförvärv. Akelius 
förvärvar bolag där i stort sett hela verkliga 
värdet är koncentrerad i en identifierbar 
tillgång eller grupp av liknande tillgångar, 
fastigheter. Akelius förvärv klassificeras 
därför som tillgångsförvärv och inte som 
rörelseförvärv. Vid tillgångsförvärv fördelas 
anskaffningskostnaden på de förvärvade 
nettotillgångarna i förvärvsanalysen. 

Andel av eget kapital hänförligt till ägare 
med innehav utan bestämmande inflytande 
redovisas som en särskild post inom eget 
kapital, separerat från moderbolagets 
ägares andel av eget kapital. Därutöver 
lämnas särskild upplysning om dess andel 
av periodens resultat.

segmentrapportering

Ett rörelsesegment är en del av koncernen 
som bedriver verksamhet från vilken den 
kan generera intäkter och ådra sig kostnader 
och för vilka det finns fristående finansiell 
information tillgänglig. Rörelsesegment 
rapporteras i enlighet med den interna 
rapportering som lämnas till verkställande 
direktören.

Storstäderna är betraktade som 
rörelsesegment inom Akelius, 
vilket baseras på geografi. Storstäderna är 
indelade i regioner som leds 
av varsin regionchef.

Under 2020 var verksamheten organiserad i 
tre regioner. 
Stockholm, Malmö och Köpenhamn ingår i 
region Skandinavien. 
Berlin, Hamburg, London och Paris ingår i 
region Europa. 
New York, Washington D.C., Boston, 
Montreal och Toronto ingår i region 
Nordamerika.

De redovisningsprinciper som tillämpas för 
segmentrapporteringen överensstämmer 
med de som koncernen tillämpar.

klassificering

Anläggningstillgångar och långfristiga 
skulder består av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas inom tolv månader 
från balansdagen.

utländsk valuta

Funktionell valuta för moderbolaget är euro, 
vilket även utgör rapporteringsvalutan för 
moderbolaget och koncernen. 

Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen.
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Balansdagskurs Genomsnittskurs
Valutakurser 2020-12-31 2019-12-31 2020 2019
GBP – England 1,1123 1,1754 1,1240 1,1393
SEK – Sverige 0,0997 0,0957 0,0954 0,0944
CAD – Kanada 0,6397 0,6850 0,6536 0,6732
USD – USA 0,8149 0,8902 0,8755 0,8933
DKK – Danmark 0,1344 0,1338 0,1342 0,1339

not 2 sammanfattning av betydande redovisningsprinciper,  
fortsättning

Efter varje rapportperiods slut omräknas 
monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till den funktionella valutan enligt den 
valutakurs som föreligger på balansdagen.
Icke monetära tillgångar och skulder som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde 
omräknas till valutakursen vid 
transaktionstillfället. Icke monetära 
tillgångar och skulder som värderas till 
verkligt värde omräknas till den funktionella 
valutan enligt den kurs som råder vid 
tidpunkten för värdering till verkligt värde.

Valutakursdifferenser redovisas i resultatet, 
utom när det avser

- omräkning av ett finansiellt instrument 
identifierad som säkring av en 
nettoinvestering i en utlandsverksamhet, 
eller

- omräkning av koncerninterna fordringar 
på eller skulder till en utlandsverksamhet, 
som är en del av nettoinvesteringen i 
utlandsverksamheten, och vilka med stor 
sannolikhet inte kommer bli reglerad inom 
en överskådlig framtid

Ovan omräkningar redovisas under övrigt 
totalresultat och ackumuleras i en separat 
post i eget kapital, omräkningsreserven.  

Vid avyttring av en utlandsverksamhet, 
omklassificeras ackumulerade beloppet 
från omräkningsreserven i utländsk valuta 
till resultaträkningen. Avyttringen av en 
utlandsverksamhet motsvarar avyttringen av 
en hel storstadsregion.

Vid konsolideringen, omräknas tillgångar 
och skulder för utlandsverksamhet till 
euro med de valutakurser som gällde vid 
rapportperiodens slut.  
Resultaträkningen omräknas till 
rapportperiodens genomsnittskurser. 

Omräkningsdifferenser som uppstår 
vid sådan valutaomräkning redovisas i 
övrigt totalresultat och ackumuleras i 
omräkningsreserven i eget kapital.

intäkter och kostnader

hyresintäkter

Koncernens hyresavtal klassificeras som 
operationella leasingavtal. Hyresintäkter 
resultatförs i den period de avser, linjär 
metod. Eventuella rabatter som lämnas 
för begränsningar i nyttjanderätten, vid 
exempelvis ombyggnation, redovisas över 
hyreskontraktets längd. Statliga bidrag som 
är avsedda för att kompensera rabatter 
som ges till hyresgäster redovisas på ett 
systematiskt sätt i hyresintäkter under den 
period de avser.

serviceintäkter

I vissa länder ingår driftkostnader i hyran 
och i andra fall faktureras det separat. 
Värme, el, vatten och fastighetskatt 
vidarefaktureras till hyresgäster baserat 
på faktura från leverantören. I Tyskland, 
Frankrike, Sverige, USA, och Kanada 
fungerar Akelius som huvudman vad 
gäller driftkostnader i hyresavtalet på 
grundval av bestämmelserna i IFRS 15. 
Akelius har befogenhet att leverera dessa 
varor och tjänster och har därför ett 
prestationsåtagande gentemot hyresgästen. 
Akelius står risken i samband med lediga 
hyresenheter. 
Övriga intäkter som användning av 
tvättstuga och övriga lokaler ingår även i 
Akelius serviceintäkter.  
Serviceintäkter redovisas i resultatet när 
respektive tjänst utförs. 
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intäkter från fastighetsförsäljningar

Se avsnittet förvaltningsfastigheter längre 
ner på denna sida.

driftkostnader

Driftkostnader redovisas i resultatet när 
respektive tjänst används eller kostnader 
uppkommer.

centrala administrationskostnader

Centrala administrationskostnader inkluderar 
kostnader för koncernledningen och den 
centrala koncernstaben.

finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter består av ränteintäkter 
på bankmedel, fordringar och finansiella 
placeringar samt räntebidrag. 

Finansiella kostnader består av 
räntekostnader och andra kostnader för 
upplåning. Kostnader för uttag av pantbrev 
redovisas löpande som en finansiell kostnad 
förutom vid uttag av pantbrev i samband 
med förvärv. Kostnaden för pantbrev ingår 
vid förvärv av en förvaltningsfastighet i 
fastighetens anskaffningsvärde.

Ränteintäkter och räntekostnader beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Finansiella intäkter resultatförs i den period 
de avser.  
Finansiella kostnader resultatförs i den 
period de avser förutom lånekostnader 
relaterade till omfattande renoveringar, 
dessa aktiveras under renoveringsperioden.

leasing

Akelius är leasetagare

Ett avtal är, eller innehåller, ett leasingavtal 
om avtalet överlåter rätten att bestämma 
över användningen av en identifierad 
tillgång under en tid i utbyte mot 
ersättning. En leasetagare redovisar en 
nyttjanderättstillgång och en leasingskuld 
vid ingående av kontraktet. 

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet 
av de leasingbetalningar som ska betalas 
under leasingperioden, diskonterade till 

den inkrementella upplåningsräntan.  
Leasingskulden omvärderas därefter för 
att återspegla förändring i hyresperioden, 
bedömning av köpoptioner, belopp som 
förväntas betalas under restvärdesgarantier 
och förändring av framtida betalningar. 
Under leasingperioden redovisas avskrivning 
och räntekostnad i den period de avser. 

Nyttjanderättstillgången är, i början av 
hyresperioden, redovisad till nuvärdet av 
leasingskulden, förutom till den del som 
är förutbetald. Tillgången skrivs av över 
hyreskontraktets löptid.

Leasebetalningar för korttidsleasar och 
leasing av lågt värde kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden. Koncernens leasing 
består av kontor, tomträtt, bilar och 
kontorsutrustning.

Akelius är leasegivare

Leasingavtal där ekonomiska fördelar 
och risker som förknippas med ägandet 
av den underliggande tillgången i allt 
väsentligt faller på uthyraren, klassificeras 
som operationella leasingavtal. Därav 
klassificeras koncernens samtliga hyresavtal 
som operationella leasingavtal.  
Fastigheter som hyrs ut under 
operationella leasingavtal inkluderas 
i posten förvaltningsfastigheter och 
rörelsefastigheter. Principen för redovisning 
av hyresintäkter framgår av avsnittet för 
hyresintäkter på tidigare sida.

förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att 
generera hyresintäkter och värdestegringar.  
Förvaltningsfastigheter består av friköpt 
mark och byggnader. Förvaltningsfastigheter 
redovisas initialt till anskaffningsvärde, 
inklusive direkt hänförliga 
transaktionskostnader. Efter den 
initiala redovisningen värderas 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 
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Verkligt värde baserar sig i första hand 
på priser på en aktiv marknad och är det 
belopp till vilken en tillgång skulle kunna 
överlåtas mellan initierade parter som är 
oberoende av varandra och som har ett 
intresse av att transaktionen genomförs.

För att fastställa fastigheternas verkliga 
värde vid varje enskilt bokslutstillfälle 
värderas samtliga fastigheter. 
Förvaltningsfastigheter värderas enligt Nivå 
3 i hierarkin för verkligt värde enligt  
IFRS 13. Se avsnittet fastighetsvärdering på 
sida 33.

Förändringar i verkligt värde av 
förvaltningsfastigheter redovisas som 
värdeförändring i resultatet. Tillkommande 
utgifter aktiveras om det medför en 
ekonomisk fördel för bolaget, det vill 
säga, som är värderingshöjande och 
som kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Lånekostnader relaterade till 
omfattande renoveringar aktiveras under 
renoveringsperioden. Reparations- och 
underhållsutgifter redovisas som kostnader i 
den perioden där dem uppkommer.

Orealiserade och realiserade 
värdeförändringar redovisas i resultatet. 
Vinst eller förlust som uppstår från avyttring 
eller utrangering av förvaltningsfastigheter 
utgörs av skillnaden mellan försäljningspris 
och redovisat värde baserat på värdering 
till verkligt värde vid senaste årsbokslut 
efter avdrag för transaktionskostnader 
som uppstår i samband med avyttring av 
förvaltningsfastigheter.

Transaktionskostnader som uppkommer 
i samband med försäljning av 
förvaltningsfastigheter redovisas 
som realiserad värdeförändring av 
förvaltningsfastigheter i koncernens 
resultatet.

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas 
normalt på tillträdesdagen. Om kontrollen, 
risker och förmåner, över tillgången 
har övergått vid ett tidigare tillfälle än 
tillträdestidpunkten, intäktsredovisas 
fastighetsförsäljningen vid det tidigare 
tillfället. 

Vid bedömning av 
intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad 
som avtalats mellan parterna beträffande 
risker och förmåner samt engagemang i den 
löpande förvaltningen.

rörelsefastigheter

Rörelsefastigheter tillhör en egen 
tillgångskategori och värderas kvartalsvis 
till verkligt värde i enlighet med IAS 16 
omvärderingsmetod. Rörelsefastigheter 
värderas enligt Nivå 3 i hierarkin för verkligt 
värde enligt IFRS 13. 

Enligt omvärderingsmetoden är tillgången 
upptagen till dess verkliga värde på 
omklassificeringsdagen. Omvärderade 
tillgångars skrivs av över tillgångens 
nyttjandeperiod, 40 år vilket redovisas i 
resultatet. Vid omvärdering skulle detta leda 
till att fastigheten uppgår till verkligt värde 
på omvärderingsdagen, och avskrivningar 
framöver justeras utifrån dess återstående 
livslängd.

Om en omvärdering ger upphov till en 
ökning av värdet, ska den krediteras 
i omvärderingsreserven i övrigt 
totalresultat och ackumuleras i eget 
kapital. Om det avser en reversering av en 
omvärderingsminskning av samma tillgång 
som tidigare redovisats som en kostnad, ska 
ökningen redovisas i resultatet.

En minskning som uppstår till följd av 
en omvärdering bör redovisas som en 
kostnad i den utsträckning den överstiger 
ett belopp som tidigare krediterats det 
uppskrivningsöverskott som hänför sig till 
samma tillgång.

En fastighet är delvis en rörelsefastighet 
om en del av den innehas för att generera 
hyresintäkter eller värdestegring, eller båda. 
Delarna redovisas separat om var och en av 
dessa delar kan säljas separat eller hyras ut 
enligt ett finansiellt leasingavtal.  
Den del som inte är en rörelsefastighet, 
behandlas som en förvaltningsfastighet 
enligt IAS 40.
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Om delarna inte kan säljas eller hyras ut 
separat under ett finansiellt leasingavtal, 
är fastigheten en förvaltningsfastighet 
enbart om en obetydlig del används som 
rörelsefastighet. I sådant fall redovisas hela 
fastigheten som en förvaltningsfastighet.
Akelius anser att en fastighet till betydande 
del är en rörelsefastighet, om den används 
som sådan till minst 50 procent.

immateriella och materiella  
anläggningstillgångar

Immateriella och materiella 
anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

De materiella och immateriella 
anläggningstillgångarna skrivs av linjärt 
på ett systematiskt sätt under varje 
tillgångs beräknade nyttjandeperiod. 
Nyttjandeperioden bedöms vara fem år 
för immateriella anläggningstillgångar. 
För maskiner och inventarier varierar 
nyttjandeperioden mellan tre och tio år.

nedskrivningar

En nedskrivning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade 
värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Nyttjandevärdet definieras 
som nuvärdet av de uppskattade framtida 
kassaflöden som tillgången förväntas att 
generera. 

Förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt 
värde via resultatet och omfattas därför inte 
av ovanstående princip för nedskrivningar.

finansiella instrument

Ett finansiellt instrument definieras som 
varje form av avtal som ger upphov till 
en finansiell tillgång i ett företag och en 
finansiell skuld eller eget kapital instrument 
hos motparten. 

Finansiella instrument som redovisas som 
tillgångar i balansräkningen inkluderar 
likvida medel, kundfordringar, finansiella 
investeringar, derivat och övriga fordringar. 
Finansiella instrument som redovisas som 
skulder inkluderar leverantörsskulder, 
låneskulder, derivat, leasingskulder och 
övriga skulder. 

Finansiella instrument redovisas initialt till 
verkligt värde med tillägg för  
transaktionskostnader, med undantag för 
finansiell tillgång eller skuld värderad till 
verkligt värde via resultatet. Finansiella 
tillgångar eller skulder värderade till verkligt 
värde via resultatet redovisas initialt 
exklusive transaktionskostnader. 

En finansiell tillgång eller finansiell 
skuld tas upp i koncernens rapport över 
finansiell ställning när bolaget blir part till 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 

Hyresfordran redovisas som fordran i 
den period då prestationer har levererats 
och betalningar motsvarande fordrans 
värde ännu ej erhållits. Övriga kortfristiga 
fordringar tas upp när faktura har skickats.  

Skuld tas upp när motparten har 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 att erhålla kassaflöden 
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. 

Finansiella instrument redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde eller verkligt 
värde via resultatet beroende på den 
initiala kategoriseringen under IFRS 9. 
Akelius bruttoredovisar avtal för finansiella 
instrument, såsom valutaterminer och 
ränteswappar.
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finansiella tillgångar och skulder 
värderade till verkligt värde via 
resultatet

Finansiella tillgångar eller skulder värderade 
till verkligt värde via resultatet utgörs av 
finansiella investeringar och derivat, som 
inte ingår i säkringsredovisning. En vinst 
eller förlust på en finansiell tillgång eller 
skuld som redovisas till verkligt värde 
via resultatet, och som inte ingår i ett 
säkringsförhållande, redovisas i resultatet 
i den period vinsten eller förlusten 
uppkommer. 

finansiella tillgångar redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde

Finansiella instrument, som inte redovisas 
till verkligt värde via koncernens resultat, 
redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
enligt effektivräntemetoden. 

Kundfordringar inklusive hyresfordringar 
och övriga kortfristiga fordringar som 
normalt har en löptid kortare än tolv 
månader redovisas till det belopp 
som förväntas inflyta med avdrag för 
kreditförlustreservering.

Förväntade kreditförluster beräknas för 
kundfordringar och redovisas i resultatet. 
Modellen för att beräkna avsättningen 
för förväntade kreditförluster baseras på 
erfarenhet av historiska kreditförluster 
och framåtblickande faktorer. Modellen 
innehåller operativa förenklingar för hyres- 
och kundfordringar.

finansiella skulder redovisade till 
upplupet anskaffningsvärde

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala 
för varor eller tjänster som har förvärvats i 
den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder och andra skulder med 
kort löptid redovisas till nominellt belopp 
utan diskontering. 

Räntebärande skulder redovisas 
inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader.  

Räntebärande skulder redovisas därefter 
till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp, 
netto efter transaktionskostnader, och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultatet 
fördelat över låneperioden, med tillämpning 
av effektivräntemetoden. 

Räntebärande skulder klassificeras som 
kortfristiga skulder om inte skulden 
ska regleras efter 12 månader efter 
rapportperioden, alternativt att koncernen 
har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
betalningen av skulden i åtminstone 12 
månader efter rapportperiodens slut.

derivat

Akelius använder ränte- och valutaderivat 
i enlighet med koncernens finanspolicy 
för att erhålla önskad genomsnittlig 
räntebindningstid, ränterisk och 
valutaexponering. 

Derivat redovisas vid första 
redovisningstillfället till verkligt värde per 
det datum ett derivatkontrakt ingås. Verkligt 
värde på derivat som inte är noterade 
på en aktiv marknad bestäms enligt 
värderingstekniker som baseras på olika 
metoder och antaganden i förhållande till 
marknadsvillkor per rapportdagen. 

Räntederivat, som inte är definierat som 
säkringsinstrument, värderas därefter till 
verkligt värde via resultatet.

säkringsredovisning

Koncernen har identifierat valutaderivat som 
säkringsinstrument för nettoinvesteringar i 
utländska verksamheter. 

Den effektiva delen av periodens 
förändringar i verkligt värde som uppfyller 
kraven på säkringsredovisning, redovisas 
via övrigt totalresultat och de ackumulerade 
förändringarna i en särskild post under eget 
kapital. Räntekomponent och vinst eller 
förlust som hänför sig till den ineffektiva 
delen redovisas direkt i årets resultat.
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För att uppfylla kraven för 
säkringsredovisning krävs det att 
det finns en tydlig koppling mellan 
säkringsinstrumentet och den säkrade 
posten. Därutöver, förväntas att säkringen 
effektivt skyddar den säkrade posten, att 
effektiviteten kan mätas tillförlitligt och 
att säkringsdokumentation har upprättats 
formellt i enlighet med IAS 39.

likvida medel

I likvida medel ingår kassa,  
banktillgodohavanden och övriga kortfristiga 
placeringar med förfallodag inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten 
och som endast har en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Placeringen ska lätt 
kunna omvandlas till kassamedel till ett 
känt belopp. Likvida medel redovisas till 
nominellt värde. Förändring av likvida medel 
presenteras i kassaflödesanalysen.

ersättning till anställda

Ersättning till anställda i form av löner, 
betald semester, betald sjukfrånvaro med 
mera samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet.

ersättningar vid uppsägning

En avsättning redovisas i samband med 
uppsägning av personal endast om företaget 
är förpliktigat att avsluta en anställning 
före normal tidpunkt eller när ersättningar 
lämnas som ett erbjudande att uppmuntra 
frivillig avgång. Avsättning och kostnad 
redovisas för den tidsperiod under vilken 
bolaget inte erhåller någon motprestation.

pension

Pensioner och andra ersättningar efter  
avslutad anställning kan klassificeras som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda 
pensionsplaner. 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan enligt vilken koncernen betalar 
fasta avgifter till ett försäkringsbolag. 

En förmånsbestämd pensionsplan är en 
pensionsplan som inte är avgiftsbestämd, 
utan istället utgår från storleken på 
pensionsförmånen som en anställd erhåller 
efter pensionering, vanligen baserat 
på en eller flera faktorer såsom ålder, 
tjänstgöringstid och lön. 

Som avgiftsbestämda pensionsplaner 
klassificeras de planer där företagets 
förpliktelse är begränsad till de avgifterna 
företaget åtagit sig att betala. 
I sådant fall beror storleken på den 
anställdes pension på de avgifter som 
företaget betalar till ett försäkringsbolag och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
Följaktligen är det den anställde som bär 
den aktuariella risken (att ersättningen blir 
lägre än förväntat) och investeringsrisken 
(att de investerade tillgångarna kommer att 
vara otillräckliga för att ge de förväntade 
ersättningarna). 

Företagets förpliktelser avseende avgifter 
till avgiftsbestämda planer redovisas som 
en kostnad för koncernen i den takt de 
intjänats.  

Koncernens pensionsförpliktelser utgörs 
av avgiftsbestämda pensioner, utan några 
andra förpliktelser från bolaget än att under 
anställningstiden erlägga en årlig premie.  
Detta innebär att den anställde efter 
avslutad anställning har rätt att själv 
bestämma under vilken tid de tidigare 
avgiftsbestämda inbetalningarna och 
avkastning därpå tas ut som pension.

Undantag finns dock för de personer som 
omfattas av förmånsbestämda ITP-planer 
med fortlöpande betalningar till Alecta 
inom ITP 2. För tjänstemän i Sverige 
tryggas  ITP 2-planens förmånsbestämda 
pensionsåtaganden för ålders- och 
familjepension genom en försäkring i Alecta. 
Enligt uttalande från Rådet för finansiell 
rapportering, UFR 10 Klassificering av  
ITP-planer som finansieras genom försäkring 
i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan 
som omfattar flera arbetsgivare. 
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För räkenskapsåret har bolaget inte haft 
tillgång till information för att kunna 
redovisa sin proportionella andel av planens 
förpliktelse, förvaltningstillgångar och 
kostnader vilket medfört att planen inte varit 
möjlig att redovisa som en förmånsbestämd 
plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas 
genom försäkring i Alecta redovisas 
därför som en avgiftsbestämd plan. Alecta 
hade vid utgången av räkenskapsåret en 
konsolideringsgrad om 148 (148).

Bolagets pensionsåtaganden för 
anställda tjänstemän i Tyskland, Kanada, 
England, USA, Danmark och Frankrike är 
avgiftsbestämda.

tillgångar och skulder  
som innehas för försäljning 

Tillgångar och skulder, direkt hänförliga 
till dessa tillgångar, klassificeras som 
innehav för försäljning om deras värde 
inom ett år kommer att återvinnas genom 
en försäljning och inte genom fortsatt 
användning i verksamheten. Fastigheter 
som innehas för försäljning redovisas initialt 
till det avtalsenliga försäljningspriset, 
och därefter värderas till verkligt värde 
minus försäljningskostnader, bestående 
av transaktionskostnader och återstående 
investeringskostnader. Tillgångar och skulder 
klassificerade som innehas för försäljning 
presenteras separat som kortfristiga 
poster i rapporten över finansiell ställning.
Försäljningspriset anses tillhöra nivå 2 
enligt verkligt värdehierarkin i IFRS 13. När 
inget undertecknat avtal existerar, bestäms 
verkligt värde på samma sätt som för 
förvaltningsfastigheter.

aktuell och uppskjuten skatt

Årets skattekostnad omfattar aktuell 
och uppskjuten skatt. Den aktuella 
skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är gällande 
i de länder där moderbolaget och dess 
dotterbolag är verksamma och genererar 
skattepliktiga intäkter. Till aktuell skatt hör 
även eventuella justeringar av aktuell skatt 
hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt redovisas enligt 
balansräkningsmetoden, på temporära 
skillnader som uppkommer mellan 
tillgångars eller skulders skattemässiga 
värden och deras redovisade värden. 
Samtliga förvärv är klassificerade som 
tillgångsförvärv. Vid tillgångsförvärv 
redovisas ingen separat uppskjuten skatt 
vid anskaffningstidpunkt. Efter förvärvet 
redovisas uppskjuten skatt vid framtida 
värdeförändringar.

Uppskjuten skatt beräknas med den 
skattesats som har beslutats per 
balansdagen och som förväntas gälla när 
den uppskjutna skattefordran realiseras 
eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 
Uppskjuten skatt redovisas till nominellt 
värde.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i 
den omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka temporära 
skillnaderna kan utnyttjas.

Kvittning av uppskjuten skattefordran 
och uppskjuten skatteskuld sker när legal 
kvittningsrätt föreligger. 

Skatt redovisas i resultatet, utom när 
skatten avser poster som redovisas i övrigt 
totalresultat eller direkt i eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i övrigt 
totalresultat respektive eget kapital.

avsättningar och eventualförpliktelser

Avsättningar redovisas när koncernen har en 
befintlig legal eller informell förpliktelse till 
följd av tidigare händelser, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen, och 
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt 
sätt. Som avsättning redovisas det belopp 
som förväntas krävas för att reglera  
förpliktelsen.
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Avsättningar klassificeras som kortfristiga 
skulder om inte koncernen har en  
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone tolv månader, i vilket 
fall avsättningen klassificeras som långfristig 
skuld.

En avsättning för omstrukturering redovisas 
endast när Akelius har godkänt en detaljerad 
och formell plan för omstruktureringen 
och omstruktureringen antingen har 
påbörjats eller att planens huvuddrag har 
offentliggjorts.

Eventualförpliktelser avser en möjligt 
förpliktelse som härrör från inträffade 
händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser. Alternativt när det finns en 
förpliktelse som inte redovisas som en skuld 
eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att 
krävas för att reglera förpliktelsen eller att 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt  
indirekt metod. Det innebär att  
rörelseresultatet justeras för transaktioner 
som inte medfört in- eller utbetalningar, 
upplupna eller förutbetalda poster som 
avser tidigare eller kommande perioder, 
samt för eventuella intäkter och kostnader 
som hänförs till investerings eller 
finansieringsverksamhetens kassaflöden. 

nya och ändrade IFRS-standarder, vilka 
godkänts av EU från och med  
1 januari 2020

Nya och ändrade IFRS-standarder som 
trätt i kraft från och med 1 januari 2020 
har inte haft någon väsentlig påverkan på 
koncernens finansiella rapporter 2020.

definition av en rörelse, ändring av  
IFRS 3

Ändringen av IFRS 3 klargör att för att 
betraktas som en rörelse,  
måste en integrerad uppsättning aktiviteter 
och tillgångar åtminstone innehålla,  
en input och en process som tillsammans 
väsentligt bidrar till förmågan att skapa 
output. 

Definitionen av output blir snävare då 
endast produktion i form av varor och 
tjänster som tillhandahålls till kunder, 
avkastning från investeringsverksamhet 
och övriga intäkter från företagets ordinarie 
verksamhet ska beaktas,  
däremot exkluderas fördelar i form av lägre 
kostnader och andra ekonomiska fördelar. 
Dessutom klargörs att en rörelse kan 
existera utan att innehålla alla inputs och 
processer som behövs för att skapa output.

Akelius förvärv klassificeras som 
tillgångsförvärv och därför har denna 
ändringar inte haft någon påverkan på 
Akelius finansiella rapporter. 
Ändringen kan påverka framtida perioder 
om Akelius skulle ingå rörelseförvärv.

räntereformen, ändring av IFRS 7,  
IFRS 9 och IAS 39

Den pågående räntereformen kommer att 
ersätta befintliga referensräntor, IBOR, med 
alternativa riskfria räntor, RFR.  
Koncernen följer övergången och utvärderar 
huruvida kontrakten hänvisar till en IBOR 
ränta. 

Två effekter undersöks

 - effekt på säkringsredovisning

 - effekt på finansiella instrument som 
refererar till en IBOR
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säkringsredovisning

Koncernen tillämpar säkringsredovisning, 
säkring av nettoinvesteringar, och säkrar 
valutarisken relaterad till nettotillgångar i 
utländsk verksamhet.  
Modifierade avtal, som skiljer sig väsentligt 
från villkoren i det ursprungliga avtalet,  
kan resultera i borttagande av det 
ursprungliga avtalet och redovisning av ett 
nytt avtal.

Akelius förväntar sig ingen väsentlig 
påverkan då

 - valutaderivat har en löptid på mindre än 
ett år och kommer att ersättas med nytt 
instrument

 - räntekomponenten i valutaderivat 
redovisas via resultaträkningen eftersom 
den ses som en ineffektiv del, endast 
valutarisk, valutakomponenten, betecknas 
som säkringsinstrument och ingår i 
säkringsförhållandet

 - säkringen förväntas vara effektiv och 
inom intervallet 80-125 procent

finansiella instrument

Finansiella instrument har en exponering 
mot IBOR.  
Kontrakt kommer att ersättas eller 
modifieras på grund av det nya initiativet.  
Det finns en osäkerhet såväl gällande 
tidpunkt som metod för övergång från olika 
IBOR-räntor och huruvida en del befintliga 
referensräntor kommer att fortsätta att 
stödjas. 

För redovisningen kan modifierade avtal 
leda till borttagande av de finansiella 
instrumenten.

Ingen borttagning, om

 - förändringen som har genomförts och 
påverkar kontrakterade kassaflöden är 
nödvändig som en direkt konsekvens av 
reformen

 - den nya basen för att bestämma 
de kontrakterade kassaflödena är 
ekonomiskt ekvivalenta med den tidigare 
basen

Akelius förväntar sig ingen väsentlig 
påverkan då

 - tillägget av en fast marginal bör 
kompensera för en eventuell skillnad 
mellan IBOR och RFR

 - ändringar av återställningsperioden, 
återställningsdatum eller antalet dagar 
mellan kupongbetalningsdatum förväntas 
ha mindre effekt

 - ytterligare bestämmelser kan läggas 
till i avtalet för att specificera olika 
räntenivåer som kan användas i händelse 
av att den befintliga räntan upphör att 
existera
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förfallostruktur, 31 dec 2020

meur 0–1 år 1-5 år > 5 år Summa
Räntebärande lån 305 2 453 2 775 5 533
Hybridobligationer 30 119 2 747 2 896
Leasingskulder 3 6 6 15
Derivat 20 44 57 121
Leverantörsskulder 11 - - 11
Övriga skulder 100 - - 100
Summa 469 2 622 5 585 8 676

Hybridobligationerna förfaller 2078 respektive 2081.

refinansierings- och likviditetsrisk

Med refinansieringsrisk avses risken att 
finansiering inte kan erhållas,  
eller bara erhållas till kraftigt ökade 
kostnader.  
Likviditetsrisk avser risken att inte ha 
tillgång till likvida medel vid dålig likviditet 
på kreditmarknaden.

Refinansieringsrisken reduceras genom att 
fastighetskrediter finns hos 27 (31) olika 
motparter, att ha en låg belåningsgrad 
om 39 procent (40), samt att det finns 
outnyttjade kreditavtal om 844 meur (814).

Likviditeten säkerställs genom att långa 
kreditavtal tecknas med ett flertal banker.

Vid utgången av 2020 uppgick likviditeten 
till 1 117 meur (841),  
bestående av 250 meur (19) i likvida medel,  
23 meur (8) i likvida tillgångar och  
844 meur (814) i outnyttjade kreditavtal.  
För ytterligare information se sidorna  
66–74, avsnitten låg finansieringsrisk och 
låg likviditetsrisk.

Tabellen visar förfallostrukturen på  Akelius 
finansiella skuldinstrument.  
Siffrorna är odiskonterade kassaflöden och 
i tillämpliga fall inkluderar de även framtida 
räntebetalningar.

not 3 finansiering och finansiell riskhantering

Akelius är genom sin verksamhet exponerad 
för olika typer av operationella risker som 
inkluderar hyresintäkter, verkligt värde 

på fastigheter och finansiella risker som 
refinansieringsrisk, ränterisk, likviditetsrisk, 
valutarisk, kapitalrisk samt kreditrisk.

förfallostruktur, 31 dec 2019

meur 0–1 år 1-5 år > 5 år Summa
Räntebärande lån 664 2 128 2 504 5 296
Hybridobligation 19 76 1 634 1 729
Leasingskulder 3 6 7 16
Derivat 13 34 35 82
Leverantörsskulder 15 - - 15
Övriga skulder 102 - - 102
Summa 816 2 244 4 180 7 240
 
Hybridobligationen förfaller 2078.
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valutarisk

Akelius verkar på flera olika geografiska 
marknader och genomför transaktioner i 
olika valutor och är därigenom utsatt för 
valutaexponering. 

Ett enskilt bolag kan ha monetära tillgångar 
och skulder i en annan valuta än dess 
funktionella valuta, 

vilka omräknas till den funktionella valutan 
med balansdagskursen. 

Vid reglering av monetära tillgångar och 
skulder uppstår en valutakursdifferens 
mellan transaktionsdagens kurs och 
betalkurs.  
Samtliga valutakursförändringar hänförliga 
till omräkning eller reglering av monetära 
poster redovisas i resultatet.

31 dec 2020 31 dec 2019
Räntebindnings- 
tid, år

Lån,  
meur

Genomsnittlig  
ränta, procent

Lån,  
meur

Genomsnittlig  
ränta, procent

0–1 216 9,89 621 3,75
1–2 617 2,10 331 2,22
2–3 221 1,21 603 1,74
3–4 569 1,13 223 1,22
4–5 1 174 2,04 649 1,65
5–6 461 2,40 1 265 2,15
6–7 347 0,81 444 2,52
7–8 678 1,13 381 1,58
8–9 544 1,10 193 2,91
9–10 74 3,93 46 0,64
> 10 142 0,43 101 4,48
Summa 5 043 1,95 4 857 2,25

not 3 finansiering och finansiell riskhantering, fortsättning

ränterisk

Ränterisken avser risken för att 
förändringar i ränteläget påverkar Akelius 
upplåningskostnad negativt.  
För att minska risken,  
eller variationer i kassaflödet,  
binds räntor på lång sikt.

Vid utgången av räkenskapsåret hade 
45 procent (50) av lånen en räntebindning 
längre än fem år och 4 procent (13) hade en 
räntebindning kortare än ett år.

Med hänsyn till den låga andelen lån 
med rörlig ränta får en förändring av 
marknadsräntorna en begränsad påverkan 
på resultatet. 

Räntederivat används för att uppnå 
önskvärd räntebindning.  
Räntederivatens värdeutveckling är 
beroende av hur marknadsräntan utvecklas i 
förhållande till den avtalade räntan, valutan 
och den återstående löptiden. 

Vid utgången av året var nettovärdet av 
räntederivat portföljen -73 meur (-61).  
En procentenhets förändring av 
marknadsräntan skulle påverka värderingen 
av räntederivat portföljen med  
27 meur (36).

Genomsnittlig ränta, 
vilken beaktar effekterna av ingångna 
swapavtal,  
uppgick på balansdagen till 1,95 procent 
(2,25).

Den genomsnittliga räntebindningstiden var 
5,0 år (4,5). 

Med den fördelningen av räntebindningstider 
som gäller vid ingången av 2021 skulle     
en förändring av marknadsräntan med  
1 procentenhet i början av året 
motsvara 0,82 meur (3,11) i förändrade 
räntekostnader för alla aktiva instrument. 
För ytterligare information om ränterisk se 
sida 73.
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kreditrisk

Kreditrisken är risken att Akelius hyresgäster 
inte uppfyller sina betalningsförpliktelser. 

Koncernen har ingen väsentlig kreditrisk 
eftersom hyra betalas i förskott och 
hyresgästerna betalar en deposition. 

kundfordringar

2020 2019
meur Brutto Nedskrivning Brutto Nedskrivning
0–30 dagar 3 - 2 -
31–60 dagar 1 - 1 -
61–90 dagar - - - -
> 90 dagar 7 -4 6 -3
Summa 11 -4 9 -3

avsättningar för förväntade kreditförluster

meur 2020 2019
Ingående balans 3 3
Nedskrivningar för potentiella värdeminskningar 4 3
Konstaterade förluster -3 -3
Utgående balans 4 3

not 3 finansiering och finansiell riskhantering, fortsättning

Intäkter, kostnader, tillgångar och skulder 
i annan funktionell valuta än koncernens 
rapporteringsvaluta, euro,  
omräknas till genomsnittskurs respektive 
balansdagskurs. 

Effekten som uppstår av att 
balansdagskursen förändras från årets 
början samt att årets snittkurs avviker 
från balansdagskursen redovisas i 
valutaomräkningsreserven i övrigt 
totalresultat. 

Valutafluktuationer har en begränsad 
påverkan på koncernens finansiella 
rapporter

 - intäkter och kostnader är i stor 
utsträckning i lokal valuta

 - investeringar utomlands finansieras i 
lokal valuta för att soliditeten i den lokala 
valutan ska vara i nivå med koncernens 
soliditet 

 - valutaderivat definieras som 
säkringsinstrument  

Externa lån och valutaderivaten används 
för att nå önskad valutaposition.
Räntekomponenterna i valutaderivaten 
som anses vara ineffektiva redovisas i 
resultaträkningen. 

Säkringseffektivitet uppnås genom att 
kontinuerligt ombalansera valutaportföljen 
för att säkerställa att valutaexponeringen 
i varje valuta är i linje med koncernens 
soliditet.  
Test utförs för att säkerställa att 
nominellt värde av säkringsinstrument 
inte är högre än värdet av den utländska 
nettoinvesteringen.

Kundfordringar om 7 meur (6) redovisas 
netto efter avsättningar för förväntade 
kreditförluster och andra nedskrivningar om 
4 meur (3).  

Avsättningar för förväntade kreditförluster 
samt nedskrivningar som har redovisats i 
resultaträkningen uppgick till 4 meur (3).
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not 4 uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av finansiella rapporter kräver 
att styrelsen och koncernledningen gör 
uppskattningar och använder sig av vissa 
antaganden.  
Uppskattningar och antaganden påverkar 
såväl resultat- som balansräkningen samt 
upplysningar som lämnas,  
såsom eventualförpliktelser. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas 
löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer,  
inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande 
förhållanden.

fastighetsvärdering

Uppskattning av verkligt värde av 
fastigheter beskrivs på sidan 33, 
avsnitt fastighetsvärdering.

uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas enligt 
balansräkningsmetoden,  
på temporära skillnader som uppkommer 
mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och deras redovisade 
värden i koncernredovisningen. 

Akelius redovisar uppskjutna 
skattefordringar utifrån ledningens 
uppskattningar om framtida skattemässiga 
överskott påverkade av de skattereglerna 
som gäller i de jurisdiktioner bolaget driver 
verksamhet i.  
Utfallet kan dock skilja sig åt beroende av 
förändrade skatteregler och affärsklimat.

klassificering av förvärv

Förvärv kan enligt IFRS 3 klassificeras som 
antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv. 

Akelius förvärvar bolag där i stort sett hela 
det verkliga värdet är koncentrerat i en 
identifierbar tillgång eller grupp av liknande 
tillgångar, fastigheter. 
Akelius förvärv klassificeras därför som 
tillgångsförvärv och inte rörelseförvärv.

Vid tillgångsförvärv redovisas 
ingen uppskjuten skatt hänförlig till 
fastighetsförvärvet.

not 3 finansiering och finansiell riskhantering, fortsättning

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.  
Akelius minskar kostnaderna för kapital 
genom en optimal kapitalstruktur. 

För att upprätthålla eller justera 
kapitalstrukturen,  
kan koncernen förändra den utdelning som 
betalas till aktieägarna, utfärda nya aktier, 
konvertera lån till eget kapital eller sälja 
tillgångar för att minska skulderna. 

Koncernen bedömer kapitalet på basis av 
belåningsgraden.  
Belåningsgrad beräknas som netto 
räntebärande skulder i relation till 
nettotillgångar. 

Vid utgången av perioden var 
belåningsgraden 39 (40) procent. 
Enligt finanspolicyn ska belåningsgraden 
begränsas till maximalt 45 procent från 
2021.
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not 5 segmentsrapportering

Storstäderna är betraktade som 
rörelsesegment inom Akelius,  
vilket baseras på deras geografiska 
placering.  
Storstäderna är indelade i regioner som leds 
av varsin regionchef. 

Rörelsesegment rapporteras i enlighet med 
den interna rapportering som lämnas till den 
verkställande direktören som är den högste 
verkställande beslutsfattaren.

Fördelningen av resultatansvar per segment 
inkluderar driftöverskott och förändring i 
verkligt värde för fastigheter.

Av posterna i balansräkningen är det 
förvaltningsfastigheter, rörelsefastigheter 
samt fastigheter som innehas för försäljning 
som fördelas per segment.

rörelsesegment, 2020

meur Europa
Skandi-
navien

Nord- 
amerika Summa

Hyresintäkter 208 118 145 471
Driftkostnader -74 -40 -70 -184
Underhåll -11 -9 -8 -28
Driftöverskott 123 69 67 259
Centrala administrationskostnader -37
Övriga intäkter och kostnader -1
Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, 
EBITDA 221
Avskrivningar och operativa valutakursdifferenser -10
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 6
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 24
Omstruktureringskostnader -14
Rörelseresultat 227
Netto räntekostnader -87
Räntekostnader hybridobligationer -29
Övriga finansiella intäkter och kostnader -4
Värdeförändring derivat -35
Resultat före skatt 72

Driftöverskott 123 69 67 259
Värdeförändring 45 -1 -10 34
Totalavkastning 168 68 57 293

Totalavkastning, procent 3,1 2,3 1,5 2,4



not 5 segmentsrapportering, fortsättning
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rörelsesegment, 2019

meur Europa
Skandi-
navien

Nord- 
amerika Summa

Hyresintäkter 227 122 147 496
Driftkostnader -89 -43 -73 -205
Underhåll -13 -10 -8 -31
Driftöverskott 125 69 66 260
Centrala administrationskostnader -34
Övriga intäkter och kostnader 1
Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, 
EBITDA 227
Avskrivningar och operativa valutakursdifferenser -5
Realiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 176
Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 227
Rörelseresultat 625
Netto räntekostnader -115
Räntekostnader hybridobligation -19
Övriga finansiella intäkter och kostnader 1
Värdeförändring derivat -28
Resultat före skatt 464

Driftöverskott 125 69 66 260
Värdeförändring 244 62 117 423
Totalavkastning 369 131 183 683

Totalavkastning, procent 6,4 3,9 5,7 5,5



totalavkastning fastigheter, 2020

 
meur

Hyres- 
intäkter

Drift- 
kostnader Underhåll

Drift- 
över-
skott

Värde- 
förändring

Total- 
avkast-

ning

Total- 
avkast-

ning, 
procent

Berlin 126 -44 -7 75 29 104 3,4
London 33 -9 -2 22 -20 2 0,2
Hamburg 37 -12 -2 23 29 52 6,3
Paris 11 -8 - 3 6 9 2,2
Övriga 1 -1 - - 1 1 0,9
Europa 208 -74 -11 123 45 168 3,1

Stockholm 61 -20 -5 36 11 47 2,9
Malmö 45 -15 -3 27 -14 13 1,3
Köpenhamn 12 -5 -1 6 3 9 3,0
Övriga - - - - -1 -1 1,1
Skandinavien 118 -40 -9 69 -1 68 2,3

New York 33 -19 -1 13 -46 -33 -3,5
Toronto 36 -17 -3 16 7 23 2,5
Montreal 32 -14 -2 16 30 46 5,5
Boston 22 -9 -1 12 -4 8 1,4
Washington, 
D.C. 22 -11 -1 10 3 13 2,7
Nordamerika 145 -70 -8 67 -10 57 1,5

Summa 471 -184 -28 259 34 293 2,4
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totalavkastning fastigheter, 2019

 
meur

Hyres- 
intäkter

Drift- 
kostnader Underhåll

Drift- 
över-
skott

Värde- 
förändring

Total- 
avkast-

ning

Total- 
avkast-

ning, 
procent

Berlin 121 -48 -7 66 50 116 4,1
London 31 -9 -2 20 -20 - -0,1
Hamburg 41 -14 -2 25 55 80 8,8
Paris 10 -9 - 1 1 2 0,5
Övriga 24 -9 -2 13 158 171 22,2
Europa 227 -89 -13 125 244 369 6,4

Stockholm 67 -23 -6 38 33 71 3,4
Malmö 43 -15 -3 25 13 38 3,9
Köpenhamn 12 -5 -1 6 15 21 7,2
Övriga - - - - 1 1 2,2
Skandinavien 122 -43 -10 69 62 131 3,9

New York 34 -20 -2 12 -58 -46 -5,0
Toronto 39 -19 -3 17 94 111 13,3
Montreal 33 -15 -2 16 59 75 11,5
Boston 22 -9 - 13 15 28 5,7
Washington, 
D.C. 19 -10 -1 8 7 15 4,6
Nordamerika 147 -73 -8 66 117 183 5,7

Summa 496 -205 -31 260 423 683 5,5
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förändring av fastighetsbeståndet, 2020

 
meur

In-
gående 
balans

Invest-
eringar

Värde- 
förän-
dring

För- 
värv

Avyt-
tringar

Valuta- 
kurs-

differ-
enser

Sum-
ma 

fastig- 
heter

Fas-
tigheter 

för  
försäl-

jning

Rörel- 
sefast- 
igheter

Utgående 
balans 

förvalt-
ningsfas-

tigheter
Berlin 3 038 43 29 2 -33 - 3 079 - -39 3 040
London 951 34 -20 - -2 -51 912 - -17 895
Hamburg 816 20 29 4 -13 - 856 -10 - 846
Paris 402 21 6 - - - 429 - - 429
Övriga 123 1 1 - -117 - 8 -8 - -
Europa 5 330 119 45 6 -165 -51 5 284 -18 -56 5 210

Stockholm 1 657 32 11 - - 71 1 771 - - 1 771
Malmö 970 38 -14 - - 41 1 035 - - 1 035
Köpen-
hamn 322 9 3 - - 1 335 - - 335
Övriga 21 - -1 - -20 - - - - -
Skandi-
navien 2 970 79 -1 - -20 113 3 141 - - 3 141

New York 943 46 -46 - - -80 863 - -29 834
Toronto 908 44 7 - - -61 898 - - 898
Montreal 828 34 30 22 - -57 857 - - 857
Boston 541 18 -4 20 - -49 526 - -15 511
Washing-
ton, D.C. 444 41 3 124 - -42 570 - - 570
Nord- 
amerika 3 664 183 -10 166 - -289 3 714 - -44 3 670

Summa 11,964 381 34 172 -185 -227 12 139 -18 -100 12 021
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förändring av fastighetsbeståndet, 2019

 
meur

In-
gående 
balans

Invest-
eringar

Värde- 
förän-
dring

För- 
värv

Avyt-
tringar

Valuta- 
kurs-

differ-
enser

Summa 
fastig- 
heter

Fas-
tigheter 

för  
försäl-

jning

Rörel- 
sefast- 
igheter

Utgående 
balans 

förvalt-
ningsfas-

tigheter
Berlin 2 854 95 50 42 -3 - 3 038 -2 -39 2 997
London 878 44 -20 5 -1 45 951 - -17 934
Hamburg 903 24 55 5 -171 - 816 - - 816
Paris 380 21 1 - - - 402 - - 402
Övriga 768 13 158 2 -818 - 123 -123 - -
Europa 5 783 197 244 54 -993 45 5 330 -125 -56 5 149

Stockholm 2 017 54 26 12 -416 -36 1 657 - - 1 657
Malmö 949 23 13 - - -15 970 - - 970
Köpen-
hamn 300 8 15 - - -1 322 - - 322
Övriga 102 - 8 - -88 -1 21 - - 21
Skandi-
navien 3 368 85 62 12 -504 -53 2 970 - - 2 970

New York 924 59 -58 - - 18 943 - - 943
Toronto 837 34 94 4 -119 58 908 -6 -17 885
Montreal 650 41 59 31 - 47 828 - - 828
Boston 480 21 15 17 - 8 541 - - 541
Washing-
ton, D.C. 337 31 7 63 - 6 444 - - 444
Nord- 
amerika 3 228 186 117 115 -119 137 3 664 -6 -17 3 641

Summa 12 379 468 423 181 -1 616 129 11 964 -131 -73 11 760
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not 6 hyresintäkter

meur 2020 2019
Bostadshyror 341 356
Lokalhyror 26 29
Övriga hyresintäkter 10 10
Serviceintäkter 94 101
Summa 471 496

Samtliga hyreskontrakt för lokaler och 
bostäder klassificeras som operationell 
leasing och genererar hyresintäkter.  
Avtalen har oftast en avtalstid mellan        
tre månader och fem år och inkluderar 
klausuler för periodvis uppräkning av hyra.

Hyreskontrakten för bostäder löper oftast 
med en uppsägningstid om tre månader.

Framtida hyresintäkter hänförliga till icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal 
fördelas enligt ovan. 

icke uppsägningsbara leasingavtal

meur 2020 2019
0–1 år 171 182
1–2 år 21 20
2–3 år 12 13
3–4 år 10 8
4–5 år 10 8
> 5 år 36 20
Summa 260 251

Rabatter till hyresgäster uppgick till  
11 meur (8) vilket är 2,4 procent (1,6) av 
hyresintäkterna.

Rabatterna består av hyresfria perioder och 
andra incitament för hyresgästerna. 
1 meur är relaterade till COVID-19.
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nyttjanderättstillgångar

meur kontor
tomt- 
rätter 2020 kontor

tomt- 
rätter 2019

Anskaffningsvärde
Ingående balans 12 7 19  6  6 12
Nya nyttjanderättstillgångar 3 - 3 6 1 7
Ändrade avtal -2 -1 -3 - - -
Utgående balans 13 6 19  12  7 19

Avskrivningar
Ingående balans -3 - -3 - - -
Avskrivningar -3 - -3 -3 - -3
Ändrade avtal 1 - 1 - - -
Utgående balans -5 - -5 -3 - -3

Redovisat värde 8 6 14 9 7 16

leasing skulder

meur 2020 2019
Ingående balans 16 12
Ändrade och nya avtal 1 6
Amortering av leasingskulder -3 -2
Utgående balans 14 16

not 7 leasing

Akelius är leasetagare i leasingkontrakt 
för kontor, tomträtter, bilar och 
kontorsutrustning. 

Koncernen har hyreskontrakt för bilar och 
kontorsutrustning som har en löptid om 
mindre än tolv månader eller där tillgången 
är av lågt värde.  

Koncernen tillämpar undantagsregeln för 
korttidsleasingavtal och tillgångar av lågt 
värde. 

redovisat i resultaträkningen

meur 2020 2019
Avskrivning av kontor 3 3
Räntekostnad för leasingskulder 1 1
Leasingkostnad för tillgångar av lågt värde 1 1
Summa 5 5

Kassaflödet för leasingavtal under 2020 var 
-3 meur (-3). 

Diskonteringsräntorna i värdering av verkligt 
värde av våra fastigheter används som den 
inkrementella upplåningsräntan. 

Diskonteringsräntan per land har använts för 
tillgångar med liknande egenskaper.  
När ett nytt leasingavtal ingås används 
föregående års diskonteringsränta.  
Se diskonteringsräntorna i 
tabellen direktavkastningskrav och 
diskonteringsränta på sidan 34.
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not 8 driftkostnader

meur 2020 2019
Taxebundna kostnader 48 56
Driftkostnader 43 47
Fastighetsskatt 28 29
Fastighetsförvaltning 65 73
Summa 184 205

Personalkostnader ingår i kostnader för 
fastighetsförvaltning och upplyses om i  
not 10. 
 

not 9 ersättning till revisorer

meur 2020 2019
Ernst & Young
Revisionsuppdraget 1 1
Delsumma Ernst & Young 1 1
Övriga konsulter 1 1
Summa 2 2

Med revisionsuppdraget avses granskning 
av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. 

Dessutom ingår 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.

not 10 personal – löner, andra ersättningar och sociala kostnader

medeltal anställda

2020 2019
Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Moderbolaget
Sverige 21 40 61 23 38 61
Dotterbolag
Sverige 63 75 138 79 79 158
Tyskland 165 249 414 212 291 503
Kanada 144 208 352 105 183 288
England 34 36 70 24 34 58
USA 78 181 259 68 122 190
Frankrike 36 21 57 39 23 62
Danmark 5 15 20 6 17 23
Summa 546 825 1 371 556 787 1 343

Vid årets slut var 1 300 (1 456) anställda i koncernen.
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not 10 personal – löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 
fortsättning

löner, andra ersättningar och sociala kostnader

meur 2020 2019
Ledande befattningshavare 3 3
Övriga anställda 84 73
Summa löner och andra ersättningar 87 76
Pensionskostnader
- Ledande befattningshavare - -
- Övriga anställda 4 3
Sociala avgifter
- Ledande befattningshavare 1 1
- Övriga anställda 14 13
Summa kostnader 106 93

ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningar omfattar  
11 anställda (12), 
varav 3 kvinnor (2).  
Löner och andra ersättningar till 
verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare utgörs av fast lön och 
lojalitetsbonus utbetald under 2020. 
Akelius har lojalitetsbonusavtal med 
verkställande direktören och 6 övriga 
ledande befattningshavare (9).  
Dessa har förfallit 2020 eller kommer förfalla 
2022 och 2023. 
Totalt har Akelius reserverat 3,0 meur (1,9).  
En del av reserverad lojalitetsbonus 
inkluderar belopp som redan är intjänat men 
inte utbetalt.

7 ledande befattningshavare har rätt till tre 
till sex månadslöner om bolaget avslutar 
deras anställning. 
En ömsesidig uppsägningstid om två till sex 
månader gäller. 

Den rörliga ersättningen är 
pensionsgrundande.  
Övriga förmåner består av personbilar och 
privat sjukvårdsförsäkring.  
För anställda som tjänstgör utomlands 
betalas vissa förmåner i enlighet med 
Akelius regler.  
Inga optionsprogram har erbjudits.

styrelseledamöter

Arvode till styrelsens ordförande 
och ledamöter utgår enligt beslut på 
årsstämman,  
vilket bland annat innebär att ledamot 
som är anställd av Akelius-koncernen inte 
erhåller något arvode.  
Inga rörliga ersättningar eller tantiem har 
utbetalts.
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not 10 personal – löner, andra ersättningar och sociala kostnader, 
fortsättning

2019, meur
Lön och andra  

ersättningar
Pensions-
kostnader

Sociala 
avgifter Summa

Innehav av  
antal  

D- aktier per  
31 dec 2019

Styrelse
Styrelseordförande 
Anders Lindskog 0,05 - 0,01 0,06 -
Igor Rogulj 0,03 - 0,01 0,04 427 350
Lars Åhrman 0,05 - - 0,05 15 000
Leif Norburg* 0,01 - - 0,01 -
Ledande befattningshavare
Verkställande direktör  
Pål Ahlsén 0,41 0,04 0,14 0,59 7 850
Andra ledande  
befattningshavare 2,42 0,37 0,53 3,32 148 571
Summa 2,97 0,41 0,69 4,07 598 771

löner, andra ersättningar och sociala kostnader till styrelse och ledning

2020, meur
Lön och andra  

ersättningar
Pensions-
kostnader

Sociala 
avgifter Summa

Innehav av  
antal  

D-aktier per  
31 dec 2020

Styrelse
Styrelseordförande 
Anders Lindskog 0,05 - 0,01 0,06 -
Igor Rogulj 0,03 - 0,01 0,04 427 350
Lars Åhrman 0,03 - - 0,03 15 000
Kerstin Engström1 0,06 0,02 0,02 0,10 500
Thure Lundberg2 0,02 - - 0,02 -
Ledande befattningshavare
Verkställande direktör  
Pål Ahlsén3 0,38 0,02 0,12 0,52 n/a
Verkställande direktör 
Ralf Spann4 0,08 0,04 - 0,12 28 571
Andra ledande  
befattningshavare 2,62 0,48 0,51 3,61 155 579
Summa 3,27 0,56 0,67 4,50 627 000
 

* avgick på årsstämman, 11 april 2019

Samtliga styrelsemedlemmar är män.

Innehav av preferensaktier har lösts in under 
2019.  
Styrelsemedlemmar och ledande 
befattningshavare har investerat i stamaktier 
av serie D.  

1) invald som styrelseledamot, 3 april 2020
2) invald som styrelseledamot, 24 juni 2020
3) avgick som styrelseledamot, 24 juni  
    2020, avgick som verkställande direktör  
    18 juni 2020 

4) ny verkställande direktör, 19 juni 2020

Styrelsen består av 1 kvinna och 4 män.
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rörelsefastigheter

meur 2020 2019
Ingående balans 73 39
Omklassificering från förvaltningsfastigheter 30 28
Investeringar 2 5
Värdeförändring -1 1
Valutakursdifferenser -4 -
Utgående balans 100 73

not 11  förvaltnings- och rörelsefastigheter

förvaltningsfastigheter

meur 2020 2019
Ingående balans 11 891 12 340
Omklassificering till rörelsefastigheter -30 -28
Investeringar* 379 463
Värdeförändring 35 422
Förvärv 172 181
Avyttring -185 -1 616
Valutakursdifferenser -223 129
Summa 12 039 11 891
Tillgångar för försäljning -18 -131
Utgående balans 12 021 11 760

* Inkluderar aktivering av lånekostnader om 
23 meur (26). 

Under 2020 var räntesatsen för att beräkna 
lånekostnader för aktivering 2,96 procent 
(2,42).

Fyra fastigheter i Tyskland, England och USA 
tillhör kategorin rörelsefastigheter.

Fastigheterna i Tyskland och USA 
klassificeras helt som rörelsefastigheter. 

Fastigheten i England är en rörelsefastighet 
till 80 procent.

Ackumulerad värdeförändring uppgår till  
3 meur (4).

Angivet värde på förvaltnings- och 
rörelsefastigheter baseras på interna 
värderingar. 
Det bedömda framtida kassaflödet har  
härletts från befintliga hyresintäkter och 
drift- och underhållskostnader anpassade 
efter förändringar i hyres- och vakansnivåer. 
Fastighetens verkliga värde utgörs av  
summan av nuvärdet av kassaflödena under 
beräkningsperioden samt nuvärdet av  
terminalvärdet. 
De interna värderingarna sker utifrån nivå 3 
enligt IFRS 13, se sida 128,  
avsnitt värdenivåer.

Direktavkastningskravet utgörs av summan 
av verklig räntenivå och riskpremium. 
Riskpremien avser marknadsriskpremie 
och fastighetsrelaterad risk baserat på 
fastighetens läge samt gällande utbud och 
efterfrågan på bostäder. 
Direktavkastningskravet bedöms utifrån 
genomförda fastighetstransaktioner på 
marknaden, erbjudanden om att köpa och 
sälja samt genom att titta på jämförbara 
fastigheter.
Under 2020 värderades 286 av 947 
fastigheter externt, främst av CBRE.
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förvaltnings- och rörelsefastigheter, 2020

 meur

Försälj-
nings- 
intäkt

Bokfört 
värde

Försälj- 
nings 

 omkost-
nader

Netto- 
resultat 

försäljning 
förvalt-
nings- 

fastigheter

Orealiserad 
värde- 

förändring  
förvaltnings- 

fastigheter

Orealiserad 
värde- 

förändring  
rörelse- 

fastigheter

Summa 
värde- 

förändring 
fastigheter

Sverige 20 -20 -1 -1 -4 - -4
Tyskland 163 -153 -3 7 50 -1 49
Kanada - - - - 37 - 37
England 2 -2 - - -20 - -20
USA - - - - -47 - -47
Frankrike - - - - 6 - 6
Danmark - - - - 3 - 3
Summa 185 -175 -4 6 25 -1 24

not 11  förvaltnings- och rörelsefastigheter, fortsättning

meur 2020 2019
Direktavkastningskrav
+ 0,1 procentenheter -424 -363
-  0,1 procentenheter 458 385
Hyresintäkter
+ 1 procent 80 69
-  1 procent -80 -69
Fastighetskostnader
+ 1 procent -49 -46
-  1 procent 49 46
Vakansnivå
+ 1 procent -177 -174
-  1 procent 177 174

känslighetsanalys på verkligt värde på fastigheter

Skulle marknadens direktavkastningskrav, 
hyresintäkterna, vakansnivån eller 
fastighetskostnaderna förändras påverkas 
verkligt värde av fastigheter i meur enligt 
nedan. 

Känslighetsanalys på verkligt värde på 
fastigheter presenteras tillsammans för 
förvaltningsfastigheter, rörelsefastigheter 

och fastigheter som innehas för försäljning. 
Detta eftersom majoriteten av verkligt 
värde på fastigheter är kopplat till 
förvaltningsfastigheter, 99 procent (99).

Den 31 december 2020 uppgick Akelius 
genomsnittliga direktavkastningskrav till 
3,28 procent (3,67) och diskonteringsräntan 
till 5,26 procent (5,66).

not 12 omstruktureringskostnader

meur 2020 2019
Personalkostnader 12 -
Immateriella tillgångar 2 -
Summa 14 -
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not 14 skatter

meur 2020 2019
Aktuell skatt -13 -29
Uppskjuten skatt 57 -50
Summa 44 -79

not 13 finansnetto

meur 2020 2019
Räntekostnader, derivat -6 -11
Förändring derivat -35 -28
Ränteintäkter 1 1
Räntekostnader -82 -105
Räntekostnader, hybridobligationer -29 -19
Övriga finansiella poster -4 -2
Valutakursdifferenser - 3
Finansnetto -155 -161

avstämning effektiv skatt

meur 2020 2019
Redovisat resultat före skatt 72 464
Skatt enligt gällande skattesatser -15 -93
- i procent 20,5 20,0
Försäljningar av fastigheter 2 24
Ej avdragsgill ränta -8 -6
Övriga ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader -2 1
Effekt av ändrad skattesats 69 -
Förändring av underskottsavdrag -3 -5
Justering skatt tidigare år 1 -
Summa 44 -79
 
Effektiv skattesats i procent -61,1 17,0

Vägd genomsnittlig skattesats uppgår till  
20,5 procent (20,0).

Samtliga transaktioner relaterat till derivat 
är värderade till verkligt värde via resultatet.

 

Övriga finansiella poster hänför sig till 
finansiella tillgångar och skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden. 
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förändring av uppskjuten skatt i balansräkningen

2020 2019

meur Tillgångar Skulder
Netto 

skulder Tillgångar Skulder
Netto 

skulder
Ingående balans 2 935 933 1 885 884
Förvärv - - - - - -
Sålda fastigheter - -5 -5 - -40 -40
Resultatpåverkande 
poster 31 -26 -57 26 76 50
Övrigt totalresultat 
påverkande poster 23 - -23 4 - -4
Överfört till skulder  
för försäljning - 11 11 - 43 43
Omklassificeringar -52 -52 - -30 -30 -
Valutakursdifferenser - 6 6 1 1 -
Utgående balans 4 869 865 2 935 933

fördelning av uppskjuten skatteskuld

meur

Förvalt-
nings- 

fastigheter Derivat
Underskotts- 

avdrag Övrigt Summa
Nettoskuld  
31 dec 2019 1 120 -2 -183 -2 933
Förvärv - - - - -
Sålda fastigheter -5 - - - -5
Resultatpåverkande 
poster -35 1 -50 27 -57
Övrigt totalresultat 
påverkande poster - - - -23 -23
Överfört till skulder för 
försäljning 11 - - - 11
Valutakursdifferenser 1 - 7 -2 6
Nettoskuld  
31 dec 2020 1 092 -1 -226 - 865

not 14  skatter, fortsättning

Under 2018 kom ett beslut om reducerad 
skattesats i Sverige. 
Skattesatsen 2019-2020 är 21,4 procent.  
Från 2021 kommer skattesatsen sänkas 
ytterligare till 20,6 procent.

 Akelius räknade om avsättningen för 
uppskjuten skatt under 2018,  
baserad på nya regler.

En lägre uppskjuten skatteskuld beror 
främst på en omstrukturering av den tyska 
koncernen.

Bruttobeloppet av redovisat  
underskotts avdrag är 1 057 meur (720).
Det finns inga förfallodatum för utnyttjande 
av större delen av de underskottsavdrag 
för vilka uppskjutna skattefordringar har 
redovisats. 

Bruttobeloppet av underskottsavdrag som 
inte är redovisat är 153 meur (135),
vilket motsvarar en skatt på 34 meur (20) 
och har ingen förfallotid.
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not 15 immateriella och materiella anläggningstillgångar

immateriella anläggningstillgångar

meur 2020 2019

Anskaffningsvärde
Ingående balans 26 16
Investeringar 10 10
Omklassificering -1 -
Utgående balans 35 26

Avskrivningar
Ingående balans -7 -5
Avskrivningar -6 -2
Omklassificering 1 -
Utgående balans -12 -7

Redovisat värde 23 19

materiella anläggningstillgångar

meur 2020 2019

Anskaffningsvärde
Ingående balans 14 12
Investeringar 1 2
Utgående balans 15 14

Avskrivningar
Ingående balans -8 -6
Avskrivningar -2 -2
Utgående balans -10 -8

Redovisat värde 5 6

Immateriella tillgångar utgörs av internt 
upparbetade utvecklingskostnader för 
interna affärsstödssystem.  

Materiella tillgångar består främst av 
kontorsinventarier och bilar.
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not 16 finansiella instrument

finansiella instrument per värderingskategori

meur

Tillgångar 
och skulder 

värderade till 
verkligt 

värde via  
resultatet

Tillgångar 
värderade 

till upplupet 
anskaff- 

ningsvärde

Skulder  
värderade till 

upplupet 
anskaff- 

ningsvärde

Summa 
redo-
visat 

värde Nivå 1 Nivå 2

Summa 
verkligt 

värde
31 dec 2020
Tillgångar
Derivat 14 - - 14 - 14 14
Finansiella 
investeringar 24 - - 24 24 - 24
Kundfordringar  
och andra 
fordringar - 45 - 45 - 45 45
Likvida medel - 250 - 250 - 250 250
Summa 38 295 - 333 24 309 333
Skulder
Räntebärande 
lån - - 5 043 5 043 3 618 1 560 5 178
Hybridobliga-
tioner - - 999 999 1 038 - 1 038
Leasingskulder - - 14 14 - 14 14
Derivat 96 - - 96 - 96 96
Leverantörs- 
skulder och  
andra skulder - - 112 112 - 112 112
Summa 96 - 6 168 6 264 4 656 1 782 6 438

31 dec 2019
Tillgångar
Derivat 3 - - 3 - 3 3
Finansiella 
investeringar 9 - - 9 9 - 9
Kundfordringar  
och andra 
fordringar - 51 - 51 - 51 51
Likvida medel - 19 - 19 - 19 19
Summa 12 70 - 82 9 73 82
Skulder
Räntebärande 
lån - - 4 857 4 857 2 884 2 065 4 949
Hybrid- 
obligation - - 499 499 532 - 532
Leasingskulder - - 16 16 - 16 16
Derivat 64 - - 64 - 64 64
Leverantörs- 
skulder och  
andra skulder - - 117 117 - 117 117
Summa 64 - 5 489 5 553 3 416 2 262 5 678
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not 16 finansiella instrument, fortsättning

Av koncernens totala derivat avser derivat 
med ett verkligt värde om -9 meur (-1) 
säkringsinstrument för nettoinvesteringar i 
utländska verksamheter. 12 meur (2) avser 
finansiella tillgångar och -21 meur (-3) är 
finansiella skulder. 

Resultatet för samtliga instrument som 
används för säkring av nettoinvesteringar i 
utländska verksamheter redovisas löpande 
på separat rad i övrigt totalresultat.  
I händelse av avyttring av säkrad 
verksamhet kommer det ackumulerade 
resultatet av säkringen att redovisas i 
resultaträkningen.

värdenivåer

Värdering av finansiella instrument kan 
klassificeras i olika värdenivåer beroende av 
hur underliggande data för bedömning av 
verkligt värde kan säkerställas.

hierarki för verkligt värde

nivå 1 
Noterade priser på aktiva marknader för 
identiska tillgångar och skulder.

nivå 2
Andra observerbara data för tillgången eller 
skulden än noterade priser som ingår  
i nivå 1.

nivå 3
Data för tillgången eller skulden som inte 
baseras på observerbar marknadsdata.  
På denna nivå ska antaganden beaktas som 
marknadsaktörer skulle använda sig av vid 
prissättningen av tillgången eller skulden, 
inkluderat riskantaganden.

verkligt värde på finansiella instrument

Verkligt värde på finansiella instrument som 
handlas på en aktiv marknad baseras på 
värderingar utifrån aktuella marknadsdata. 
För finansiella tillgångar används aktuell 
köpkurs och för finansiella skulder används 
aktuell säljkurs. 

Verkligt värde för derivat som inte handlas 
på en aktiv marknad beräknas som nuvärdet 
av framtida kassaflöden.

Verkligt värde för upplåning genom 
noterad obligation redovisas enligt nivå 1. 
Räntebärande skulder redovisas enligt  
nivå 2.  
Verkligt värde för den finansiella skulden 
beräknas genom att diskontera framtida 
kontrakterade kassaflöden till aktuell 
marknadsränta.

Beräkningar av verkligt värde för derivaten 
är baserade på nivå 2 i hierarkin för verkligt 
värde.  
Jämfört med 2019 har inga förflyttningar 
skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga 
signifikanta ändringar har gjorts vad avser 
värderingssätt.  
Framtida kassaflöden, enligt 
derivatkontrakten, diskonteras med en 
marknadsränta där parternas kreditrisker är 
inkluderade. 
Upplupna räntor på derivat utesluts från 
verkligt värde via resultatet och redovisas 
separat.

För finansiella instrument som 
kundfordringar och leverantörsskulder för 
vilka inte observerbar marknadsinformation 
finns tillgänglig bedöms det verkliga värdet 
överensstämma med redovisat värde då 
dessa instrument har en kort löptid.  
Instrumenten redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuell 
nedskrivning.  
Även dessa klassificeras i nivå 2.
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not 18 likvida medel

meur 2020 2019
Banktillgodohavanden och kassa 250 19
Summa 250 19

meur 2020 2019
Fordringar på koncernbolag 1 1
Reverser 1 -
Spärrade bankmedel* 3 3
Summa långfristiga tillgångar 5 4
Kundfordringar 7 6
Förskottsbetalningar för fastigheter 9 6
Spärrade bankmedel* 28 40
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 16
Obligationer 24 9
Varulager 2 6
Övriga fordringar 23 33
Summa kortfristiga tillgångar 109 116

Summa fordringar och övriga tillgångar 114 120

not 17 fordringar och övriga tillgångar

Kundfordringar avser främst fordringar på 
bostadshyresgäster.  
Se not 3 för ytterligare information. 

Fordringar på koncernbolag avser 
transaktioner mellan Akelius och bolag inom 
Akelius Foundationgruppen.

Koncerninterna lån löper med 
marknadsmässiga villkor och utan ställd 
säkerhet.

* spärrade bankmedel avser främst 
garantier till banker för derivattransaktioner 
och deponerade medel från hyresgäster

Förändring av likvida medel framgår av 
kassaflödesanalysen. 

I likvida medel ingår främst 
banktillgodohavanden. 

Det finns outnyttjade kreditavtal om  
844 meur (814) som inte är inkluderade i 
likvida medel.
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not 19 räntebärande lån och hybridobligationer

Ej säkerställda räntebärande lån och 
hybridobligationer omfattar vid årets utgång 
14 noterade obligationer (12) och lån från 
närstående bolag.  
Se not 26 för ytterligare information om 
närståenderelationer.

Ställda säkerheter i form av  
fastighetsinteckningar har minskat från  
2 321 meur i slutet av år 2019 till  
2 148 meur.

Majoriteten av upplåning innehåller 
finansiella covenanter, specifika för varje 
motpart.  
Belåningsgrad och räntetäckningsgrad är de 
vanligaste covenanterna för Akelius.

Se not 3 finansiering och finansiell 
riskhantering på sida 107 för ytterligare 
information. Information relaterad 
till hierarki för verkligt värde och 
värderingsteknik finns i not 16 finansiella 
instrument på sidan 128.

räntebärande lån fördelat på olika valutor

2020 2019
meur Lokala valutor meur Lokala valutor

SEK 1 406 14 113 1 331 13 892
EUR 1 553 1 553 1 690 1 690
CAD 560 876 495 722
GBP 568 510 576 490
USD 735 902 548 616
DKK 221 1 641 217 1 624
Summa 5 043* 4 857

* inkluderar 4 686 meur (3 110) relaterat till obligationer och andra kapitalmarknadslån

noterade obligationer

Nominellt 
värde

Marknadsvärde 
i meur  

Förfallo- 
datum

Kredit 
betyg

Årlig kupong, 
procent

Identifierings 
nummer

500 mkr 50 okt 2021 BBB Stibor 3 mån + 0,90 XS1692931808
1 000 mkr 100 okt 2021 BBB 1,125 XS1692931980
600 meur 611 jan 2022 BBB 1,5 XS1523975859
700 mkr 71 okt 2023 BBB Stibor 3 mån + 1,30 XS1889043193
300 mkr 31 okt 2023 BBB 1,875 XS1889043359
500 meur 515 mar 2024 BBB 1,125 XS1717433541
800 mkr 80 nov 2024 BBB Stibor 3 mån + 1,05 XS2079078478
200 mkr 20 nov 2024 BBB 1,25 XS2079078049
600 meur 635 feb 2025 BBB 1,75 XS1622421722
400 mgbp 473 aug 2025 BBB 2,375 XS1684269761
500 meur 515 jan 2028 BBB 1,00 XS2228897158
500 meur 517 jan 2029 BBB 1,125 XS2251233651

hybridobligationer

Nominellt 
värde

Marknadsvärde 
i meur  

Förfallo- 
datum

Kredit- 
betyg

Årlig kupong, 
procent

Identifierings 
nummer

500 meur 532 okt 2078     BB+ 3,875 XS1788973573
500 meur 506 maj 2081     BB+ 2,249 XS2110077299

Alla obligationer är noterade på Euronext Dublin.
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förfallostruktur räntebärande lån, 31 dec 2019

Räntebindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total 

upp låning 
Andel,  

procent
0–1 år -58 679 621 13
1–5 år 567 1 239 1 806 37
> 5 år 1 149 1 281 2 430 50
Summa 1 658 3 199 4 857 100
Genomsnittlig räntebindning, år 6,4 3,5 4,5
Genomsnittlig ränta, procent 2,65 2,04 2,25

Kapitalbindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total  

upp låning 
Andel,  

procent
0–1 år 185 405 590 12
1–5 år 281 1 513 1 794 37
> 5 år 1 192 1 281 2 473 51
Summa 1 658 3 199 4 857 100

not 19 räntebärande lån och hybridobligationer, fortsättning

förfallostruktur räntebärande lån, 31 dec 2020

Räntebindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total 

upp låning 
Andel,  

procent
0–1 år -87 303 216 4
1–5 år 399 2 183 2 582 51
> 5 år 1 045 1 200 2 245 45
Summa 1 357 3 686 5 043 100
Genomsnittlig räntebindning, år 6,8 4,3 5,0
Genomsnittlig ränta, procent 2,68 1,68 1,95

Kapitalbindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total  

upp låning 
Andel,  

procent
0–1 år 80 153 233 5
1–5 år 275 2 332 2 607 52
> 5 år 1 002 1 201 2 203 43
Summa 1 357 3 686 5 043 100
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not 20 derivat

meur 2020 2019
Räntederivat
Tillgångar 2 -
Skulder -75 -61
Valutaräntederivat
Tillgångar 5 2
Skulder - -
Valutaderivat
Tillgångar 7 1
Skulder -21 -3

Nettovärde -82 -61
Nominellt värde 2 997 2 407

 

förändringar under året

meur 2020 2019
Ingående balans -61 -30
Lösen av derivat* 21 17
Omvärdering i resultaträkning -35 -28
Omvärdering i eget kapital -7 -20
Utgående balans -82 -61
varav långfristig del -71 -59

förfallostruktur

meur 2020 2019
0–1 år -11 -2
1–5 år -6 -9
> 5 år -65 -50
Summa -82 -61

Derivattransaktioner genomförs med 
godkända motparter för vilka det finns 
framtagna kreditlimiter och med vilka 

ISDA, International Swaps and Derivatives 
Association, avtal gäller. 

* realiserad värdeförändring av valutaderivat 
har genererat ytterligare ett  

kassaflöde om 30 meur (-27) och redovisas i 
övrigt totalresultat
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not 21 avstämning nettoskuld

2020 Tillgångar Skulder

meur
Likvida 
medel

Övriga 
likvida 

tillgångar1 Derivat

Kort- 
fristiga 

lån 

Lång- 
fristiga 

lån2 Derivat Summa
Ingående balans -19 - -3 590 4 766 64 5 398
Kassaflöde -231 -1 - -539 1 273 9 511
Omklassificeringar - - -11 204 -204 11 -
Förvärv - - - - - - -
Icke kassapåverkande 
transaktioner3 - - - - -2 12 10
Omräkningsdifferenser - - - -22 -24 - -46
Utgående balans -250 -1 -14 233 5 809 96 5 873

2019 Tillgångar Skulder

meur
Likvida 
medel

Övriga 
likvida 

tillgångar1 Derivat

Kort-
fristiga 

lån 

Lång-
fristiga 

lån2 Derivat Summa
Ingående balans -13 -1 -16 339 5 679 50 6 038
Kassaflöde -6 1 - -146 -574 -44 -769
Omklassificeringar - - -3 390 -390 3 -
Förvärv - - - - 5 - 5
Icke kassapåverkande 
transaktioner3 - - 16 - 1 56 73
Omräkningsdifferenser - - - 7 45 -1 51
Utgående balans -19 - -3 590 4 766 64 5 398

1) spärrade medel 
2) inklusive hybridobligationer

 

3) inklusive 29 meur realiserad och -6 meur 
orealiserad värdeförändring av valutaderivat 
som redovisas i övrigt totalresultat

1) spärrade medel 
2) inklusive hybridobligation 

3) inklusive 27 meur realiserad och 
-19 meur orealiserad värdeförändring 
av valutaderivat som redovisas i övrigt 
totalresultat
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not 23 avsättningar

meur 2020 2019
Ingående balans 2 2
Årets avsättning 7 1
Avsättning utnyttjad - -1
Utgående balans 9 2
Långfristig del av skuld 1 2
Kortfristig del av skuld 8 -
Summa 9 2

förfallostruktur

meur 2020 2019
0–1 år 8 -
1–5 år 1 2
> 5 år - -
Summa 9 2

not 22 övriga skulder

meur 2020 2019
Hyresdepositioner 16 17
Summa långfristig del 16 17
Leverantörsskulder 11 15
Förutbetalda hyresintäkter 13 12
Upplupna räntekostnader 45 41
Övriga upplupna kostnader 29 27
Förskottsbetalningar för fastigheter - 84
Övriga skulder 42 41
Summa kortfristig del 140 220

Summa övriga skulder 156 237

8 meur avser avsättning för omstrukturering 
och 1 meur avser avsättning för juridiska 
tvister.
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not 24 ställda säkerheter och eventualförpliktelser

ställda säkerheter

meur 2020 2019
Pantsatta bankmedel 1 -
Fastighetsinteckningar 2 148 2 321
Aktier i dotterbolag 70 82
Summa 2 219 2 403

Säkerheterna är främst ställda för banklån 
och obligationer.

 

I låneavtal finns kovenanter relaterade 
till bland annat räntetäckningsgrad och 
belåningsgrad.

not 25 eget kapital

Vid utgången av perioden var eget kapital 
5 374 meur (5 526),  
vilket motsvarar en soliditet om  
43 procent (45).

Akelius D-aktier är noterade på Nasdaq First 
North Growth Market. 

Den 31 december 2020 uppgick 
stängningskursen till 1,55 eur.

Utdelning har under året lämnats till 
D-aktieägare med 22 meur och till 
A-aktieägare med 96 meur. 

Rapport över förändringar i eget kapital 
visar en fullständig avstämning över alla 
förändringar i eget kapital, se sida 94.

Aktiekapitalet består av  
3 191 809 140 A-aktier med en röst per 
aktie och 220 000 000 D-aktier med 1/10 
röst per aktie. 

Antal aktier A-aktier D-aktier Summa
Ingående balans 3 191 809 140 220 000 000 3 411 809 140
Emitterade aktier - - -
Utgående balans 3 191 809 140 220 000 000 3 411 809 140

Ingående  
balans

Emitterade 
aktier

Utgående  
balans

Kvotvärde, eur 0,07 - 0,07
Aktiekapital, eur 199 185 144 - 199 185 144

eventualförpliktelser

meur 2020 2019
Ställda garantier 66 35
Summa 66 35

Ställda garantier är främst relaterade till 
fastighetsförsäljningar.
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not 26 närstående

Akelius Apartments Ltd, Cypern,  
äger 79,81 procent av aktierna och har 
bestämmande inflytande över koncernen.  
Xange Holding Ltd, Cypern,  
äger 9,46 procent och Giannis Beta Ltd, 
Cypern,  
äger 4,78 procent av aktierna.  
Under 2020 köpte samtliga tre närstående 
D-aktier,  
vilka ingår i deras andel av aktierna i 
koncernen. 
D-aktierna, exklusive aktier som ägs av 
närstående,  
motsvarar 5,96 procent av totala 
aktiekapitalet i bolaget. 

Se ägandeförhållande på sida 79.

Akelius Apartments Ltd är dotterbolag till 
Akelius Foundation, Bahamas.

Styrelse och ledande befattningshavare är 
också närstående till Akelius Residential 
Property AB.  
För uppgift om ersättningar till styrelse och 
ledande befattningshavare,  
se not 10. 

Ingen styrelseledamot eller ledande 
befattningshavare har direkt eller indirekt 
varit delaktig i någon affärstransaktion med 
Akelius utöver vad som anges i denna not 
och not 10.

transaktioner med bolag inom Akelius Foundationgruppen

meur 2020 2019
Stamaktier, utdelning 97 -
Koncerninterna lån -7 -12
Koncernintern fordran 1 1
Försäljning av produkter och övriga tjänster 1 1
Försäljning av minoritet -5 -
Transaktioner som har skett med bolag kontrollerade av 
styrelseledamot eller ledande befattningshavare eller 
närstående till dessa
Köp av tjänster - -

not 25 eget kapital, fortsättning

vinst per aktie

2020 2019
Resultat hänförligt till moderbolagets ägare, meur 112 379
Intjänad utdelning, A-aktier, meur 96 -
Intjänad utdelning, D-aktier, meur 22 -
Intjänad utdelning, preferensaktier, meur - 32
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt 3 411 809 140 3 191 809 140
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt 3 411 809 140 3 242 578 371
Resultat per aktie före utspädningseffekt, eur 0,03 0,11
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, eur 0,03 0,11
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not 27 anläggningstillgångar som innehas för försäljning

Akelius har avtalat om avyttring av 
31 lägenheter belägna i Tyskland. 
Tillträde kommer ske under 2021. 
Kontrakterat pris uppgår till 18 meur.  

Per den 31 december 2020 var  
förvaltningsfastigheter om 18 meur och 
uppskjuten skatt om 3 meur rapporterade 
som tillgångar och skulder som innehas för 
försäljning.

tillgångar klassificerade som innehas för försäljning

meur 2020 2019
Förvaltningsfastigheter 18 131
Summa 18 131

skulder direkt hänförliga till tillgångar klassificerade som innehas för försäljning

meur 2020 2019
Uppskjuten skatteskuld 3 13
Summa 3 13

not 28 kontrakterade fastighetsköp

I december 2020 ingick Akelius avtal om att 
förvärva en fastighet i Toronto för 78 mcad 
och en fastighet i Montreal för 42 mcad.

Per den 31 december 2020 har 
transaktionerna ännu inte slutförts.

Akelius räknar med att genomföra förvärven 
under 2021.

not 29 händelser efter balansdagen

Akelius Residential Property Financing B.V. 
har givit ut en senior ej säkerställd obligation 
om 600 meur. 

Obligationen förfaller 2030-02-22.
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moderbolagets resultaträkning

meur not 2020 2019
Koncerninterna intäkter 32 28
Administrationskostnader 4, 5 -41 -33
Omstruktureringskostnader -1 -
Rörelseresultat -10 -5
Resultat från andelar i koncernbolag 6 34 68
Finansiella intäkter 7 171 198
Finansiella kostnader 7 -244 -178
Värdeförändring derivat 7, 15 -39 -26
Resultat före bokslutsdispositioner -88 57
Bokslutsdispositioner 8 29 14
Resultat före skatt -59 71
Skatt 9 22 4
Årets resultat -37 75

Moderbolaget har inte några poster i övrigt totalresultat.

moderbolaget
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meur not
2020 

 31 dec
2019 

 31 dec
Tillgångar
Andelar i koncernbolag 10 2 665 2 629
Långfristiga fordringar på koncernbolag 11, 12 4 369 4 161
Övriga långfristiga fordringar 12 5 7
Derivat 11, 15 4 1
Uppskjuten skattefordran 9 66 44
Summa anläggningstillgångar 7 109 6 842
Fordringar på koncernbolag 11, 12 57 46
Derivat 11, 15 10 2
Övriga kortfristiga investeringar 11 24 9
Övriga kortfristiga fordringar 11, 12 26 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 3 5
Förutbetalda kostnader koncernbolag 11, 12 - 4
Likvida medel 11, 13 211 -
Summa omsättningstillgångar 331 82
Summa tillgångar 7 440 6 924
Eget kapital och skulder
Aktiekapital 199 199
Reservfond 3 3
Summa bundet eget kapital 202 202
Balanserad vinst -84 -
Överkursfond 1 102 1 102
Årets resultat -37 28 
Summa fritt eget kapital 981 1 130
Summa eget kapital 19 1 183 1 332
Långfristiga räntebärande skulder 11, 14 2 534 2 889
Långfristiga räntebärande skulder, koncernbolag 11, 14 1 970 988
Hybridobligationer 11 999 499
Derivat 11, 15 70 51
Summa långfristiga skulder 5 573 4 427
Kortfristiga räntebärande skulder 11, 14 148 492
Kortfristiga räntebärande skulder, koncernbolag 11, 14 460 624
Derivat 11, 15 21 6
Övriga kortfristiga skulder 11, 17 6 1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11, 17 47 42
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter,  
koncernbolag 11, 17 2 -
Summa kortfristiga skulder 684 1 165
Summa eget kapital och skulder 7 440 6 924

moderbolagets balansräkning
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moderbolagets rapport över förändring  
i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

meur
Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Balanserad  
vinst

Överkurs- 
fond

Totalt eget 
kapital

Utgående eget kapital  
31 dec 2018 187 3 -1 1 315 1 504
Ändring av redovisning-
sprincip, IFRS 9 - - 14 - 14
Justerat eget kapital 
1 jan 2019 187 3 13 1 315 1 518
Årets resultat - - 75 - 75
Nyemission 13 - -7 372 378
Inlösen av aktier -1 - -21 -585 -607
Utdelning - - -32 - -32
Utgående eget kapital  
31 dec 2019 199 3 28 1 102 1 332
Vinstandel* - - 6 - 6
Justerat eget kapital  
1 jan 2020 199 3 34 1 102 1 338
Årets resultat - - -37 - -37
Utdelning - - -118 - -118
Utgående eget kapital  
31 dec 2020 199 3 -121 1 102 1 183

* vinstandel från kommanditbolag relaterat till tidigare år
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moderbolagets kassaflödesanalys
meur not 2020 2019
Bruttoresultat - -
Centrala administrationskostnader -9 -5
Omstruktureringskostnader -1 -
Övriga intäkter och kostnader - -
Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar - -
Erhållen ränta 167 200
Erlagd ränta -109 -161
Betald skatt - -
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 48 34
Förändring rörelsefordringar -9 -14
Förändring rörelseskulder -1 -16
Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 4

Köp av materiella- och immateriella anläggningstillgångar - -
Likvid från försäljning av materiella anläggningstillgångar - -
Resultat från andelar i koncernbolag - -
Förvärv av dotterbolag - -
Likvid från försäljning av dotterbolag - -
Köp av finansiella anläggningstillgångar -2 -9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -9

Upptagna lån 14, 16 2 316 2 508
Intern upplåning, netto -438 458
Amortering av lån 14, 16 -1 674 -2 790
Nyemission - 378
Inlösen av preferensaktier - -607
Lösen av derivat 15, 16 -16 2
Mottagen utdelning 100 95
Betald utdelning -113 -40
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 175 4

Årets kassaflöde 211 -1
Likvida medel vid årets början - 1
Likvida medel vid årets slut 211 -
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moderbolagets redovisningsprinciper och noter
not 1 allmän information
Akelius Residential Property AB, org nr 
556156-0383 är moderbolaget i Akelius. 
Akelius Residential Property AB har sitt säte 
i Stockholm, Sverige.

Årsredovisningen har godkänts av styrelsen 
och verkställande direktören den  
11 mars 2021 och föreläggs årsstämman 
den 9 april 2021 för fastställande.

Den minsta koncernen som Akelius 
Residential Property AB ingår i är Akelius, 
vilken presenteras i denna rapport. 
Koncernredovisningen som presenteras av 
Akelius Foundation är den största koncernen 
som Akelius Residential Property AB ingår i. 
Koncernredovisningen för Akelius Foundation 
finns tillgänglig där stiftelsen har sitt säte, 
110 East Bay Street, Marsh Harbour, Abaco, 
Bahamas.

not 2 redovisningsprinciper
Moderbolaget tillämpar  
Årsredovisningslagen, och RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer. 
Moderbolagets redovisningsprinciper 
har tillämpats konsekvent för alla 
presenterade år om inte annat anges.
En närmare beskrivning av tillämpade 
redovisningsprinciper återfinns i not 2 till 
Akelius koncernredovisning. Moderbolaget 
tillämpar andra redovisningsprinciper än 
koncernen i de fall som anges nedan.

uppställningsform

Resultat- och balansräkning följer 
Årsredovisningslagens uppställningsform. 
Det innebär skillnader, jämfört med 
koncernredovisningen, främst avseende 
finansiella intäkter och kostnader, rapport 
över totalresultat, avsättningar och rapport 
över förändringar i eget kapital.  
Även en del noters uppställning ser 
annorlunda ut jämfört med koncernens.

 

valuta

Moderbolagets funktionella valuta är euro, 
vilken också är rapporteringsvalutan för 
moderbolaget. Samtliga belopp är om inte 
annat anges redovisade i miljoner euro och 
avser perioden 1 januari till 31 december 
för resultaträkningsrelaterade poster och 
31 december för balansräkningsrelaterade 
poster. 

andelar i koncernbolag

Andelar i dotterbolag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och 
eventuell tilläggsköpeskilling. När det finns 
en indikation på att andelar i dotterbolag 
minskat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. 
Nedskrivningar redovisas i posterna 
”Resultat från andelar i koncernbolag”.

finansiella garantier

Finansiella garantier som moderbolaget har 
ställt till förmån för dotterföretag värderas 
inte till verkligt värde. De redovisas som 
eventualförpliktelser, såvida det inte blir 
sannolikt att garantierna kommer att leda 
till betalningar. I sådana fall redovisas en 
avsättning.

finansiella instrument

Moderbolaget tillämpar IFRS 9 med 
undantag för finansiella garantier för 
koncernföretag. 

Under 2019 ändrade moderbolaget 
redovisningsprincip för finansiella 
omsättningstillgångar. Derivat redovisas till 
verkligt värde.  
Övriga finansiella anläggningstillgångar 
värderas till upplupet anskaffningsvärde.
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not 2 redovisningsprinciper, fortsättning

Derivat i bolaget består i huvudsak av 
ränteswappar och valutaswappar vilka 
används för att säkra exponering för 
ränterisker och valutarisker. 
Ränteskillnader vilka ska erhållas eller 
erläggas till följd av ränteswappar 
redovisas i posten finansiella kostnader och 
periodiseras över avtalstiden.

nedskrivning

De finansiella tillgångarna redovisas 
i balansräkningen till upplupet 
anskaffningsvärde, det vill säga netto 
av bruttovärde och förlustreserv. 
Förändringar av förlustreserven redovisas i 
resultaträkningen.

Modellen för att beräkna avsättningen 
för kreditförluster baseras på historiska 
kreditförluster och framåtblickande 
faktorer. Modellen innehåller operativa 
förenklingar för hyres- och kundfordringar. 
Den förenklade modellen tillämpas för 
kundfordringar, avtalstillgångar och 
leasingfordringar där förlustreserv redovisas 
för förväntade återstående löptid.

De beräkningar av förlustreserv som gjorts 
enligt ovanstående metoder har inte påvisat 
några materiella belopp att reservera varför 
någon förväntad kreditförlust på finansiella 
tillgångar inte har reserverats i bolaget.

koncernbidrag och aktieägartillskott

I Sverige är koncernbidrag avdragsgilla,  
till skillnad från aktieägartillskott. Lämnade 
och erhållna koncernbidrag redovisas som 
bokslutsdispositioner i resultaträkningen. 
Aktieägartillskott redovisas som en ökning 
av andelar i koncernföretag och prövas för 
nedskrivningsbehov.

intäkter

I egenskap av moderbolag tillhandahåller 
Akelius Residential Property AB i sin 
verksamhet dotterbolagen med tjänster 
avseende IT, affärsutveckling, personal, 
utbildning, ledning, finans, byggnation, 
arkitektur, inköp och logistik, kundservice 
och juridisk rådgivning.  
Intäkterna redovisas i den perioden de 
avser och baseras på allokeringsnycklar 
för respektive dotterbolags uthyrningsbara 
yta, IT-användare, personalstyrka samt 
deltagare i aktiviteter. 
Moderbolaget registrerar serviceintäkter på 
bruttobasis i de transaktioner där bolaget är 
huvudman. I de fall där bolaget agerar som 
agent redovisas intäkter till det nettobelopp 
som bolaget erhåller för sina tjänster.

leasing

IFRS 16 - Leasingavtal tillämpas från 1 
januari 2019. Moderbolaget tillämpar 
fullständigt undantag från IFRS 16 i enlighet 
med RFR2, 
varför denna standard inte har någon 
väsentlig påverkan på finansiell ställning.

nya och ändrade redovisningsprinciper 
vilka godkänts av rådet från och med  
1 januari 2020

Nya och ändrade redovisningsprinciper som 
trätt i kraft från och med 1 januari 2020 
har inte haft någon väsentlig påverkan på 
moderbolagets finansiella rapporter 2020. 
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förfallostruktur, 31 dec 2020

meur 0-1 år 1-5 år > 5 år Summa
Räntebärande skulder 198 2 052 661 2 911
Räntebärande skulder, koncern 475 39 2 026 2 540
Hybridobligationer 30 119 2 747 2 896
Derivat 20 40 56 116
Övriga skulder 48 - - 48
Summa 771 2 250 5 490 8 511

Hybridobligationerna förfaller 2078 respektive 2081.

not 4 ersättning till revisorer

meur 2020 2019
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget 1 1
Summa Ernst & Young AB 1 1
Summa 1 1

Med revisionsuppdraget avses granskning 
av årsredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning. 

Dessutom ingår 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.

not 3 finansiering och finansiell riskhantering

Tabellen visar förfallostrukturen på 
moderbolagets finansiella skuldinstrument.

Siffrorna är odiskonterade kassaflöden och 
i tillämpliga fall inkluderar de även framtida 
räntebetalningar.

förfallostruktur, 31 dec 2019

meur 0-1 år 1-5 år > 5 år Summa
Räntebärande skulder 543 1 791 1 336 3 670
Räntebärande skulder, koncern 636 1 010 - 1 646
Hybridobligation 19 76 1 634 1 729
Derivat 11 27 33 71
Övriga skulder 40 - - 40
Summa 1 249 2 904 3 003 7 156

Hybridobligationen förfaller 2078.
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not 5 personal – löner, andra ersättningar och sociala kostnader

medeltal anställda

2020 2019
Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Sverige 21 40 61 23 38 61

Vid årets slut var 72 (62) anställda i  
moderbolaget.

löner, andra ersättningar och sociala kostnader

meur 2020 2019
Ledande befattningshavare 2 1
Övriga anställda 4 4
Summa löner och andra ersättningar 6 5
Pensionskostnader:
- Ledande befattningshavare - -
- Övriga anställda 1 1
Sociala avgifter:
- Ledande befattningshavare 1 1
- Övriga anställda 2 1
Summa kostnader 10 8

ledande befattningshavare

Övriga ledande befattningar omfattar  
5 anställda (5), 
varav 1 kvinna (1).  
Löner och andra ersättningar till 
verkställande direktör och övriga ledande 
befattningshavare utgörs av fast lön och 
lojalitetsbonus utbetald under 2020.  
Akelius har lojalitetsbonusavtal med 
verkställande direktören och med  
3 övriga ledande befattningshavare (4), 
avtalen förföll 2020 eller förfaller 2022 och 
2023.

5 ledande befattningshavare har rätt till fyra 
till sex månadslöner om bolaget avslutar 
deras anställning.

 
En ömsesidig uppsägning om fyra till sex 
månader gäller.  
Den rörliga ersättningen är 
pensionsgrundande.  
Övriga förmåner består av personbilar och 
privat sjukvårdsförsäkring.  
För anställda som tjänstgör utomlands 
betalas vissa förmåner i enlighet med 
Akelius regler.  
Inga optionsprogram har erbjudits.

För information om ersättning till 
styrelseledamöter, 
se not 10 för koncernen.
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not 6 resultat från andelar i koncernbolag

meur 2020 2019
Vinstandel från kommanditbolag 5 -
Nedskrivningar andelar i dotterbolag -66 -27
Utdelning 95 95
Summa 34 68

Nedskrivning av andelar i dotterbolag  
beror främst på negativ utveckling av  
fastighetsvärden i USA.

not 8  bokslutsdispositioner

meur 2020 2019
Koncernbidrag 29 14
Summa 29 14

not 7 finansnetto 
 
meur 2020 2019
Räntekostnader på derivat -5 -9
Förändring derivat -39 -26
Ränteintäkter från koncernbolag 171 198
Räntekostnader -79 -103
Räntekostnader, hybridobligationer -29 -19
Räntekostnader, hybridlån -2 -2
Räntekostnader från koncernbolag -14 -29
Övriga finansiella poster -3 -2
Valutakursdifferenser -112 -14
Finansnetto -112 -6

Samtliga transaktioner relaterat till derivat 
är värderade till verkligt värde via resultatet.

 

Övriga finansiella poster hänför sig till 
finansiella tillgångar och skulder värderade 
till upplupet anskaffningsvärde enligt 
effektivräntemetoden.
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förändring av uppskjuten skatt i balansräkningen

2020 2019

meur Tillgångar Skulder
Netto 

tillgångar Tillgångar Skulder
Netto 

tillgångar
Ingående balans 44 - 44 43 - 43
Förändring i årets 
resultat 22 - 22 1 - 1
Utgående balans 66 - 66 44 - 44

fördelning av uppskjuten skatt

meur
Underskotts- 

avdrag Övrigt Summa
Nettobalans 31 dec 2019 -43 -1 -44
Förändring i årets resultat -23 1 -22
Nettobalans 31 dec 2020 -66 - -66

avstämning effektiv skatt

meur 2020 2019
Redovisat resultat före skatt -59 71
Skatt enligt gällande skattesatser 13 -15
- i procent 21,4 21,4
Nedskrivning av aktier i koncernföretag -14 -6
Utdelning från dotterföretag 20 20
Övriga ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader 4 4
Beräkning med annan skattesats -1 -
Justering skatt tidigare år - 1
Summa 22 4

Effektiv skattesats i procent 37,0 -6,0

not 9 skatter

meur 2020 2019
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt 22 4
Summa 22 4

Den aktuella skatten har beräknats utifrån 
nominell skattesats i Sverige 21,4 (21,4). 
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not 10 andelar i koncernbolag

meur 2020 2019

Anskaffningsvärde
Ingående balans 2 684 2 683
Förvärv 92 -
Kapitaltillskott 10 1
Utgående balans 2 786 2 684

Nedskrivningar
Ingående balans -55 -28
Årets nedskrivningar -66 -27
Utgående balans -121 -55

Utgående redovisat värde 2 665 2 629

Bolag
Org.  

nummer Säte
Andel, 

procent
Aktier/ 
andelar

Bokfört 
värde 
meur

Akelius GmbH HRB101392B Berlin 94,9* 2 000 610
Akelius Lots GmbH & Co KG HRA47950B Berlin 94,9 - 31
Akelius Residential Property  
Financing B.V. 861414755 Amsterdam 100 100 2
Akelius Lägenheter AB 556549-6360 Stockholm 100 20 541 962 554
Akelius Procurement AB 559051-1845 Stockholm 100 1 000 -
Akelius Hotell och Fastigheter AB 556650-2414 Stockholm 100 5 000 -
Akelius Lönnlöven AB 556878-6502 Stockholm 100 1 000 127
Akelius UK Holding 1 AB 556709-6028 Stockholm 100 1 000 309
Akelius France 1 AB 556878-6494 Stockholm 100 1 000 102
Akelius Systems AB 556705-7756 Stockholm 100 1 000 1
Akelius US Holding 1 AB 556954-1518 Stockholm 100 1 000 764
Akelius Denmark Holding 1 AB 556954-1393 Stockholm 100 1 000 73
Akelius Energy Holding AB 559212-8838 Stockholm 100 6 500 -
Akelius General AB 559173-5831 Stockholm 100 100 000 -
Akelius Fastigheter i Göteborg AB 556647-1792 Stockholm 100 1 000 92
Utgående redovisat värde   2 665

Under 2020 har moderbolaget förvärvat 
Akelius Fastigheter i Göteborg AB från den 
svenska koncernen.

Under året har det gjorts kapitaltillskott till 
Akelius Procurement AB med 3 meur, Akelius 
Lots GmbH & Co KG med 5,5 meur, och till 
Akelius Residential Property Financing B.V 
med 2 meur.     

* tillsammans med innehav via 
koncernföretag äger koncernen 99,7 procent 
(99,7) i Akelius GmbH
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not 11 finansiella instrument

finansiella instrument per kategori

meur

Tillgångar 
och skulder 
värderade 
till verkligt 
värde via  
resultatet

Tillgångar 
värderade 

till upplupet 
anskaff- 

ningsvärde

Skulder 
värderade 

till upplupet  
anskaff- 

ningsvärde

Summa 
redo-
visat 

värde Nivå 1 Nivå 2

Summa 
verkligt 

värde
31 dec 2020
Tillgångar
Fordringar på  
koncernbolag - 4 426 - 4 426 - 4 426 4 426
Derivat 14 - - 14 - 14 14
Finansiella  
investeringar 24 - - 24 24 - 24
Kundfordringar  
och andra fordringar - 23 - 23 - 23 23
Likvida medel - 211 - 211 - 211 211
Summa 38 4 660 - 4 698 24 4 674 4 698
Skulder
Skulder till  
koncernbolag - - 2 432 2 432 - 2 432 2 432
Räntebärande skulder - - 3 681 3 681 3 623 198 3 821
Derivat 91 - - 91 - 91 91
Leverantörs- 
skulder och  
andra skulder - - 48 48 - 48 48
Summa 91 - 6 161 6 252 3 623 2 769 6 392
 

31 dec 2019
Tillgångar
Fordringar på  
koncernbolag - 4 211 - 4 211 - 4 211 4 211
Derivat 3 - - 3 - 3 3
Finansiella  
investeringar 9 - - 9 9 - 9
Kundfordringar  
och andra fordringar - 15 - 15 - 15 15
Likvida medel - - - - - -
Summa 12 4 226 - 4 238 9 4 229 4 238
Skulder
Skulder till  
koncernbolag - - 1 612  1 612 - 1 612 1 612
Räntebärande skulder - - 3 880 3 880 3 416 589 4 005
Derivat 57 - - 57 - 57 57
Leverantörs- 
skulder och  
andra skulder - - 40 40 - 40 40
Summa 57 - 5 532 5 589 3 416 2 298 5 714
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not 12 kundfordringar och andra fordringar

 

meur 2020 2019
Fordran på koncernbolag 4 369 4 161
Hybridlån 5 7
Summa långfristiga fordringar 4 374 4 168
Fordringar på koncernbolag 57 50
Spärrade bankmedel* 22 15
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 5
Övriga fordringar 4 1
Summa kortfristiga fordringar 86 71

Summa kundfordringar och andra fordringar 4 460 4 239

* spärrade bankmedel avser främst  
garantier till banker för  
derivattransaktioner

not 13 likvida medel 

meur 2020 2019
Banktillgodohavanden och kassa 211 -
Summa 211 -

Fordringar på koncernbolag avser löpande 
avräkning mellan moder- och dotterbolag.

Koncerninterna lån löper med 
marknadsmässiga villkor.  
Ingen säkerhet har ställts för lånens 
fullgörande.

Förändring av likvida medel framgår av 
kassaflödesanalysen.  

I likvida medel ingår främst 
banktillgodohavanden.
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not 14 räntebärande skulder

förfallostruktur skulder, 31 dec 2020

Räntebindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total 

upplåning 
Andel  

procent
0–1 år 44 908 952 19
1–5 år -59 3 043 2 984 61
> 5 år 474 702 1 176 20
Summa 459 4 653 5 112 100
Genomsnittlig  
räntebindning, år 1,0 3,9 3,7
Genomsnittlig ränta, procent 4,10 1,55 1,78

Kapitalbindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total 

upplåning 
Andel,  

procent
0–1 år 460 148 608 12
1–5 år - 3 305 3 305 65
> 5 år -1 1 200 1 199 23
Summa 459 4 653 5 112 100

 
förfallostruktur skulder, 31 dec 2019

Räntebindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total  

upplåning 
Andel  

procent
0–1 år 285 1 639 1 924 38
1–5 år 72 1 255 1 327 27
> 5 år 461 1 281 1 742 35
Summa 818 4 175 4 993 100
Genomsnittlig  
räntebindning, år 1,0 3,4 3,0
Genomsnittlig ränta, procent 3,09 1,81 2,02

Kapitalbindning

meur
Upplåning 

mot säkerhet
Upplåning 

utan säkerhet
Total  

upplåning 
Andel,  

procent
0–1 år 723 393 1 116 22
1–5 år 95 2 501 2 596 52
> 5 år - 1 281 1 281 26
Summa 818 4 175 4 993 100
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not 15 derivat

meur 2020 2019
Räntederivat
Tillgångar 2 -
Skulder -70 -52
Valutaräntederivat
Tillgångar 5 2
Skulder - -
Valutaderivat
Tillgångar 7 1
Skulder -21 -5

Nettovärde -77 -54
Nominellt värde 2 891 2 194

förändringar under året

meur 2020 2019
Ingående balans -54 -44
Lösen av derivat 16 9
Nya derivat - -11
Ändring av redovisningsprincip - 18
Omvärdering i resultaträkningen -39 -26
Utgående balans -77 -54
varav långfristig del -66 -50

förfallostruktur

meur 2020 2019
0–1 år -11 -4
1–5 år -5 -5
> 5 år -61 -45
Summa -77 -54

Derivattransaktioner genomförs med 
godkända motparter för vilka det finns 
framtagna kreditlimiter och med vilka 

ISDA, International Swaps and Derivatives 
Association, avtal gäller.
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not 17 leverantörsskulder och andra skulder

meur 2020 2019
Upplupna räntekostnader 45 39
Övriga upplupna kostnader 4 3
Leverantörsskulder 1 -
Övriga skulder 5 1
Summa kortfristig skulder 55 43
Summa leverantörsskulder och andra skulder 55 43

2019 Tillgångar Skulder

meur
Likvida 
medel

Övriga 
likvida 

tillgångar* Derivat 

Kort- 
fristiga 

lån 

Lång-
fristiga  

lån Derivat Summa
Ingående balans 1 - - 252 4 925 44 5 222
Kassaflöde - - - 560 -281 2 281
Omklassificeringar - - 21 304 -304 -21 -
Ej kontanta 
transaktioner -1 - -18 - - 32 13
Omräknings-
differenser - - - - 36 - 36
Utgående balans - - 3 1 116 4 376 57 5 552

 * spärrade medel

not 16 avstämning nettoskuld 

2020 Tillgångar Skulder

meur
Likvida 
medel

Övriga 
likvida 

tillgångar* Derivat 

Kort-
fristiga 

lån 

Lång-
fristiga  

lån Derivat Summa
Ingående balans - - 3 1 116 4 376 57 5 552
Kassaflöde 211 - - -551 1 168 -16 812
Omklassificeringar - - 11 46 -46 -11 -
Ej kontanta 
transaktioner - - - - - 61 61
Omräknings-
differenser - - - -3 5 - 2
Utgående balans 211 - 14 608 5 503 91 6 427

 * spärrade medel
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finansiella rapporter

not 19 eget kapital

förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande 
belopp i euro.

Balanserade vinstmedel -84 137 889
Överkursfond 1 101 872 180
Årets vinst -36 808 537
Summa 980 925 754

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras 
på följande sätt.

0,0375 euro per A-aktie 119 692 842,75
0,10 euro per D-aktie 22 000 000,00
Till ny räkning överförs 839 232 911,25
Summa disponerat 980 925 754,00

styrelsens yttrande avseende 
föreslagen utdelning

Koncernen och moderbolaget har en god 
likviditet och efter föreslagen utdelning 
uppgår koncernens soliditet till 42 procent 
och moderbolagets soliditet till 14 procent. 
Det finns enligt styrelsens bedömning med 
hänsyn tagen till likviditetsbehov, framlagd 
affärsplan, investeringsplaner och förmåga 
att erhålla långfristiga krediter,  
inget som talar för att koncernens eller 
moderbolagets egna kapital inte skulle vara 
tillräckligt efter den föreslagna utdelningen.

not 20 närståenderelationer

Moderbolaget har bestämmande inflytande 
över sina dotterbolag enligt not 10.

Moderbolagets försäljning till koncernföretag 
uppgick till 33 meur (28). 

Moderbolagets inköp från koncernföretag 
uppgår till 29 meur (21).

Koncernens transaktioner med närstående 
för beskrivs i not 26 för koncernen.

not 18 ställda säkerheter och eventualförpliktelser

eventualförpliktelser

meur 2020 2019
Borgensåtagande för dotterbolag 652 662
Ställda garantier 1 065 33
Summa 1 717 695

Ställda garantier är främst relaterade till 
Euro Medium Term Note program till förmån 
för ett dotterbolag,  
Akelius Residential Property Financing B.V.

Moderbolaget har inga ställda säkerheter.

not 21 händelser efter balansdagen

Akelius Residential Property Financing B.V. 
har givit ut en senior ej säkerställd obligation 
om 600 meur. 

Obligationen förfaller 2030-02-22.
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finansiella rapporter

årsredovisningens undertecknande
Styrelsen försäkrar att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god 
redovisningssed.  
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, och 
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker som företaget står inför.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisnings-standarder 
som avses i Europaparlamentets och rådets förordning, EG, nr 1606/2002 av den 19 juli 
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Koncernredovisningen ger 
en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt 
väsentliga risker som koncernen och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Datum framgår av de elektroniska underskrifterna.

   
Anders Lindskog Igor Rogulj  Lars Åhrman 
Styrelseordförande 

  

 
Kerstin Engström                        Thure Lundberg   Ralf Spann 
   Verkställande direktör  
 

 
 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
Ernst & Young AB

Jonas Svensson Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Akelius Residential Property AB (publ.), org.nr 556156-0383

rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för Akelius 
Residential Property AB (publ) för år 2020 
med undantag för bolagsstyrningsrapporten 
på sidorna 78-84. Bolagets årsredovisning 
och koncernredovisning ingår på sidorna 
66-155 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 2020 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 2020 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt 
International Financial Reporting Standards 
(IFRS), så som de antagits av EU, och 
årsredovisningslagen. Våra uttalanden 
omfattar inte bolagsstyrningsrapporten 
sidorna 78-84. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman 
fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget samt 
rapporten över totalresultatet och rapporten 
över finansiell ställning för koncernen

Våra uttalanden i denna rapport om 
årsredovisningen och koncernredovisningen 
är förenliga med innehållet i den  
kompletterande rapport som har 
överlämnats till moderbolagets 
revisionsutskott i enlighet med 
Revisorsförordningens (537/2014)  
artikel 11.

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. Detta innefattar 
att, baserat på vår bästa kunskap och 
övertygelse, inga förbjudna tjänster som 
avses i Revisorsförordningens (537/2014) 
artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade 
bolaget eller, i förekommande fall, dess 
moderföretag eller dess kontrollerade 
företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.
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särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för  
revisionen är de områden som enligt vår 
professionella bedömning var de mest be-
tydelsefulla för revisionen av  
årsredovisningen och koncernredovisningen 
för den aktuella perioden. Dessa områden 
behandlades inom ramen för revisionen av, 
och i vårt ställningstagande till,  
årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet, men vi gör inga separata  
uttalanden om dessa områden.  
Beskrivningen nedan av hur revisionen  
genomfördes inom dessa områden ska läsas 
i detta sammanhang.

Vi har fullgjort de skyldigheter som beskrivs 
i avsnittet Revisorns ansvar i vår rapport om 
årsredovisningen också inom dessa  
områden. Därmed genomfördes  
revisionsåtgärder som utformats för att 
beakta vår bedömning av risk för väsentliga 
fel i årsredovisningen och  
koncernredovisningen. Utfallet av vår 
granskning och de granskningsåtgärder som 
genomförts för att behandla de områden 
som framgår nedan utgör grunden för vår 
revisionsberättelse. 

värdering av förvaltningsfastigheter
beskrivning av området

Det redovisade verkliga värdet för  
förvaltningsfastigheterna i koncernen  
uppgick den 31 december 2020 till  
12 021 mEUR. Det redovisade värdet 
baseras på en intern värdering av  
respektive fastighet. Samma  
värderingspolicy och värderingsmodell 
tillämpas i samtliga länder där Akelius  
bedriver fastighetsförvaltning. 

Med anledning av den höga graden av  
antaganden och bedömningar som sker i 
samband med fastighetsvärderingen anser 
vi att detta område är ett särskilt  
betydelsefullt område i vår revision. En 
beskrivning av värdering av  
fastighetsinnehavet framgår av not 2 avsnitt 
om redovisningsprinciper samt not 11 över 
fastighetsinnehavet.

hur detta område beaktades i revisionen
I vår revision har vi utvärderat bolagets 
process för fastighetsvärdering, bland annat 
genom att utvärdera värderingsmetod och 
antaganden i de upprättade värderingarna. 
Vi har utvärderat de interna värderarnas 
kompetens. 

Vi har gjort jämförelser mot känd  
marknadsinformation. Vi har med stöd av 
vår värderingsexpertis granskat använd 
modell för fastighetsvärdring. Vi har för ett 
urval av förvaltningsfastigheter granskat 
rimligheten i gjorda antaganden såsom 
direktavkastningskrav,  
fastighetsinvesteringar och vakansgrad med 
stöd av vår värderingsexpertis. Vi har för ett 
urval av förvaltningsfastigheter testat indata 
i värderingsmodellen avseende  
hyresintäkter och driftkostnader samt även 
kontrollerat de beräkningar som ligger till 
grund för värderingen. Vi har granskat  
lämnade upplysningar i årsredovisningen.

annan information än årsredovisningen 
och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan in-
formation än årsredovisningen och  
koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 2-65 och 162-168. 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 kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång 
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.
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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 den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS 
så som de antagits av EU. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets 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.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det 
påverkar styrelsens ansvar och uppgifter 
i övrigt, bland annat övervaka bolagets 
finansiella rapportering.

revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en  
revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.   

Som del av en revision enligt ISA använder 
vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen.   
Dessutom:

 - identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi,  
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

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

 - utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
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 - drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

 - utvärderar vi den övergripande 
presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen och  
koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

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

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

Vi måste också förse styrelsen med ett 
uttalande om att vi har följt relevanta 
yrkesetiska krav avseende oberoende, och 
ta upp alla relationer och andra förhållanden 
som rimligen kan påverka vårt oberoende, 
samt i tillämpliga fall åtgärder som har 
vidtagits för att eliminera hoten eller 
motåtgärder som har vidtagits. 

Av de områden som kommuniceras med 
styrelsen fastställer vi vilka av dessa 
områden som varit de mest betydelsefulla 
för revisionen av årsredovisningen och 
koncernredovisningen, inklusive de 
viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 
felaktigheter, och som därför utgör de 
för revisionen särskilt betydelsefulla 
områdena. Vi beskriver dessa områden i 
revisionsberättelsen såvida inte lagar eller 
andra författningar förhindrar upplysning om 
frågan. 
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rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar

uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har 
vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av 
Akelius Residential Property AB (publ) för 
år 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust.  

Vi tillstyrker att bolagsstämman 
disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret. 

grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har 
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

styrelsens och verkställande 
direktörens ansvar

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

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

revisorns ansvar

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

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

 -  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.
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Jonas Svensson     
Auktoriserad revisor 

Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor 

Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift. 
Ernst & Young AB 

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

revisorns granskning av 
bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för 
bolagsstyrningsrapporten på sidorna 78-84 
och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs 
rekommendation RevR 16 Revisorns 
granskning av bolagsstyrningsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt  
International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund 
för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har 
upprättats. Upplysningar i enlighet med 
6 kap. 6 § andra stycket punkterna 
2-6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 
31 § andra stycket samma lag är 
förenliga med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar samt i 
överensstämmelse med  
årsredovisningslagen. 

Ernst & Young AB, Box 7850, 103 99 
Stockholm, utsågs till Akelius Residential 
Property ABs revisor av bolagsstämman den 
3 april 2020 och har varit bolagets revisor 
sedan år 2018.
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avstämning av finansiella nyckeltal 
Beräkning av alternativa nyckeltal med tillämpning av riktlinjer publicerade av Europeiska 
värdepappers- och marknadsmyndigheten.

substansvärde och belåningsgrad

meur 2020 2019
Eget kapital 5 374 5 526
Uppskjuten skatt 865 933
Uppskjuten skatt på skulder som innehas för försäljning 3 13
Derivat 82 61
Substansvärde 6 324 6 533

Totala räntebärande skulder 6 042 5 356
Hybridobligationer -999 -499
Likvida medel -250 -19
Spärrade medel -1 -
Netto räntebärande skulder 4 792 4 838
Totala tillgångar 12 563 12 149
Likvida medel -250 -19
Spärrade medel -1 -
Nettotillgångar 12 312 12 130
Belåningsgrad, procent 39 40

Netto räntebärande skulder 4 792 4 838
Ej säkerställda lån -3 686 -3 199
Säkerställda lån exklusive likvida och spärrade medel 1 106 1 639
Nettotillgångar 12 312 12 130
Belåningsgrad, säkerställda lån, procent 9 14

Eget kapital 5 374 5 526
Hybridobligationer 999 499
Eget kapital och hybridobligationer 6 373 6 025
Totala tillgångar 12 563 12 149
Soliditet, procent 43 45
Soliditet inklusive hybridkapital, procent 51 50

likviditet

meur 2020 2019 
Likvida medel 250 19
Outnyttjade kreditavtal 844 814
Likvida finansiella tillgångar 23 8
Likviditet 1 117 841
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ej pantsatt kvot

meur 2020 2019
Immateriella anläggningstillgångar 23 19
Ej pantsatta fastigheter 6 324 5 766
Nyttjanderättstillgångar 14 16
Materiella anläggningstillgångar 5 6
Uppskjutna skattefordringar 4 2
Finansiella anläggningstillgångar 5 4
Kundfordringar och andra fordringar 109 116
Derivat 14 3
Ej pantsatta tillgångar 6 498 5 932

Ej säkerställda lån 3 686 3 199
Efterställd skuld -6 -12
Likvida medel -250 -19
Netto icke säkerställd senior skuld 3 430 3 168

Ej pantsatt kvot 1,89 1,87

avstämning av finansiella nyckeltal, fortsättning

medelränta

meur 2020 2019 
Räntebärande skulder exklusive hybridobligationer 5 043 4 857
Räntekostnader baserat på räntan 31 december 98 109
Medelränta 1,95 2,25

avkastning på eget kapital

meur 2020 2019 
Årets totalresultat -27 416
Ingående eget kapital 5 526 5 370
Avkastning på eget kapital - 8
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hyresintäkter och driftöverskott för jämförbara fastigheter

meur 2020 2019
Tillväxt i 
procent

Hyresintäkter 471 496 -5,0
Förvärv och avyttringar -10 -41
Serviceintäkter -35 -40
Valutakursdifferenser - -3
Hyresintäkter för jämförbara fastigheter 426 412 3,6

Driftöverskott 259 260 -0,5
Förvärv och avyttring -9 -29
Valutakursdifferenser - -1
Driftöverskott för jämförbara fastigheter 250 230 8,4

realiserad värdetillväxt

meur 2020 2019
Intäkter från försäljning av förvaltningsfastigheter 185 1 616
Kostnader för försäljning -4 -18
Förvärvspris -93 -663
Ackumulerade investeringar -23 -262
Realiserad värdetillväxt 65 673

avstämning av finansiella nyckeltal, fortsättning

justerad överskottsgrad

meur 2020

Justering 
övriga  

service- 
intäkter

Justerat 
2020

Hyresintäkter 471 -91 380
Driftkostnader -184 91 -93
Underhåll -28 -28
Driftöverskott 259 - 259

Överskottsgrad, procent 54,9 68,2
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utveckling av rörelseresultat exklusive värdeförändring, EBITDA

meur
dec 2019–
dec 2020

Rörelseresultat exklusive värdeförändring, EBITDA 227
Hyresintäkter för jämförbara fastigheter 14
Driftkostnader och underhåll för jämförbara fastigheter 5
Driftöverskott för jämförbara fastigheter 19

Köp och försäljning hyresintäkter -32
Köp och försäljning driftkostnader och underhåll 12
Köp och försäljning driftöverskott -20

Centrala administrationskostnader -3
Övriga intäkter och kostnader -2
Rörelseresultat exklusive värdeförändring, EBITDA 221

avstämning av finansiella nyckeltal, fortsättning



aktuell skuldtäckningsförmåga

Netto räntebärande skulder i förhållande till 
rörelseresultat exklusive värdeförändring, 
EBITDA. Netto räntebärande skulder i 
förhållande till rörelseresultat inklusive 
realiserad värdeförändring. 
Det visar hur många år det tar för bolaget 
att betala av sina skulder med nuvarande 
intjäning.

avkastning på eget kapital

Totalresultat delat med ingående eget kapital. 
Visar vilken avkastning som ges på ägarnas 
investerade kapital.

belåningsgrad

Netto räntebärande skulder delat med 
nettotillgångar.  
Anges för att belysa bolagets finansiella risk.

belåningsgrad, säkerställda lån

Netto räntebärande skulder minskat med 
ej säkerställda räntebärande lån delat med 
nettotillgångar.  
Anges för att belysa bolagets finansiella risk.

direktavkastning 

Driftöverskott på årsbasis i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde vid periodens 
början.  
Anges för att mäta direktavkastningen på 
fastighetsbeståndet.

direktavkastningskrav

Kapitaliseringsräntan som används vid 
restvärdesberäkning vid skattning av 
fastigheters verkliga värde. 

diskonteringsränta

Används vid nuvärdesberäkning av framtida 
kassaflöden och restvärde vid skattningen av 
fastigheternas verkliga värde.

driftöverskott

Hyresintäkter reducerade med 
fastighetskostnader.  
Anges för att belysa den löpande intjäningen i 
förvaltningsverksamheten.

ej pantsatt kvot

Ej pantsatta tillgångar delat med ej 
säkerställda lån minus efterställd skuld och 
likvida medel.  
Används för att bedöma ej pantsatta 
tillgångar i förhållande till ej säkerställd senior 
räntebärande skuld. 

fastighetsbestånd

Förvaltningsfastigheter, rörelsefastigheter, 
samt förvaltningsfastigheter klassificerade 
som tillgångar som innehas för försäljning. 

fastighetskostnader

I posten ingår direkta fastighetskostnader 
såsom driftkostnader, förbrukningskostnader, 
underhållskostnader och fastighetsskatt. 

finansnetto

Nettot av ränteintäkter, räntekostnader, 
övriga finansiella intäkter och kostnader samt 
värdeförändring av derivat. 
Summerar finansiella intäkter och kostnader 
och används för att förklara de finansiella 
posternas bidrag till resultatet. 

hyresintäkter

Hyresvärde med avdrag för vakanser och 
hyresrabatter. 

hyrespotential

Nyuthyrningshyran per area de senaste 12 
månaderna delat med hyran per area per 
periodens sista dag för alla uthyrda lägenheter. 

hyresvärde

12 månaders hyra för lägenheter inklusive 
marknadshyra för vakanta lägenheter.

intjäningskapacitet

Intjäningskapacitet baseras på 
fastighetsbestånd per balansdagen och 
fastighetsbeståndets bruttohyra, reella 
vakans, bedömda rörelsekostnader och 
underhållskostnader under ett normalår samt 
centrala administrationskostnader. 
Räntekostnaden baseras på lånens räntenivå 
på balansdagen.  
Balansdagens valutakurs för senaste perioden 
har använts.

definitioner

166



Ingen skatt har beräknats eftersom den till 
största delen avser uppskjuten skatt som inte 
påverkar kassaflödet. 
Intjäningskapacitet på tolvmånadersbasis 
är inte en prognos för de kommande 12 
månaderna. 
Det finns ingen uppskattning av hyra, vakans, 
valutakurs, fastighetstransaktioner eller 
ränteförändringar.

jämförbara fastigheter

De fastigheter som ägts under hela perioderna 
som jämförs.  
Det innebär att fastigheter som förvärvats 
eller avyttrats under någon av perioderna som 
jämförs exkluderas.  
Underlättar analysen och jämförelsen mellan 
olika perioder, då fastigheter som inte 
återfinns i alla perioder exkluderas.

justerat rörelseresultat exklusive 
värdeförändringar 

Rörelseresultat exklusive värdeförändringar, 
EBITDA, plus övriga finansiella intäkter och 
kostnader.  
Används för att visa resultat exklusive 
räntekostnader och värdeförändringar på 
tillgångar och skulder. 

kapitalanvändning

Kapitalanvändning består av investeringar, 
avtalade fastighetsköp och kortfristiga lån.

kapitalbindning, år

Volymviktad återstående löptid på 
räntebärande lån och derivat på balansdagen.  
Anges för att belysa bolagets 
refinansieringsrisk.

kapitalkällor

Kapitalkällor består av likviditet, resultat före 
skatt och värdeförändringar samt avtalade 
fastighetsförsäljningar.

kontrakterad hyra

Avtalad hyra exklusive hyresrabatter och 
tillfälliga debiteringar.

likvida finansiella tillgångar

Innehav i noterade finansiella tillgångar med 
investment grade kreditbetyg. 
Inkluderas i beräkning av likviditet.

likviditet

Likviditetsreserven består av likvida medel, 
outnyttjade kreditavtal och likvida finansiella 
tillgångar som kan omsättas till likvida medel 
inom tre arbetsdagar.

medelränta

Medelränta på totala räntebärande skulder, 
exklusive hybridobligationer, vid periodens 
utgång. 
Måttet används för att belysa koncernens 
finansiella risk.

netto räntebärande skulder

Räntebärande skulder exklusive leasing minus 
efterställd skuld, likvida medel och spärrade 
medel.  
Används för att underlätta analys av bolagets 
reella skuldsättning.  

netto räntekostnader

Summa räntekostnader minskad med ränta 
på efterställd skuld, engångskostnader vid 
finansiering och intäktsränta på kontanter, 
likvida medel och likvida finansiella tillgångar. 
Används för att underlätta analys av bolagets 
resultat från räntor.

nettotillgångar

Totala tillgångar minus likvida och spärrade 
medel.  
Används för att visa bolagets nettotillgångar. 

nettouthyrning

Summa för perioden avtalade kontrakterade 
årshyror för nyuthyrningar med avdrag för 
årshyror för avflytt.  
Påvisar effekten av vakansutvecklingen 
uttryckt i årshyra.

omförhandling och förlängning

Alla ändringar i hyresnivå för kvarboende 
hyresgäster.  
Belyser avtalsförändring med befintliga 
kunder. 

realiserad värdetillväxt

Intäkter från försäljning av 
förvaltningsfastigheter minus förvärvspriset, 
ackumulerade investeringar och kostnader för 
försäljning.  
Påvisar det faktiska resultatet av försäljningar 
mätt från förvärv till försäljning.

definitioner, fortsättning
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reell vakansgrad

Totalt antal vakanta lägenheter med avdrag 
för antal lägenheter vakanta till följd av 
uppgradering eller planerad försäljning,  
i relation till totalt antal lägenheter.  
Reella vakansgraden mäts per den första 
dagen efter periodens slut. 
Anges för att underlätta analysen av långsiktig 
vakans för bolaget. 

räntebindning

Volymviktad återstående löptid avseende 
räntebindningen på räntebärande lån och 
derivat på balansdagen.  
Anges för att belysa bolagets känslighet för 
ränteförändringar.

räntetäckningsgrad

Justerat rörelseresultat exklusive 
värdeförändring plus realiserad värdetillväxt 
för senaste rullande tolvmånadersperiod  
i förhållande till nettoräntekostnader för 
senaste rullande tolvmånadersperiod.  
Anges för att belysa bolagets känslighet för 
ränteförändringar.

rörelseresultat exklusive 
värdeförändringar, EBITDA

Driftöverskott plus centrala 
administrationskostnader, plus övriga intäkter 
och kostnader. 
Underlättar analysen av det löpande 
rörelseresultatet. 

soliditet

Eget kapital i relation till balansomslutning. 
Anges för att belysa bolagets finansiella 
stabilitet. 

substansvärde

Eget kapital med återläggning av derivat,  
och uppskjuten skatt.  
Används för att belysa bolagets långsiktiga 
kapital som inte är räntebärande. 

totalavkastning

Driftöverskott och värdeförändring på 
fastigheter på årsbasis i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde vid årets början.  
Anges för att belysa totalavkastningen på 
fastighetsbeståndet.

vakansgrad

Antal vakanta lägenheter i relation till totalt 
antal lägenheter.  
Vakansgraden mäts per den första dagen efter 
periodens slut.

värdetillväxt

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter 
exklusive investering och förändring av valuta.  
Anges för att påvisa fastigheters 
värdeförändring rensat för valutaeffekten och 
nedlagt kapital.

walk score

Gradering från 0 till 100 för hur lätt det är att 
genomföra dagliga ärenden utan bil,  
där 100 är bäst.  
Walk score tillhandahålls av walkscore.com, 
och anges för att gradera fastigheternas läge.

överskottsgrad

Driftöverskott i relation till hyresintäkter. 
Anges för att belysa den löpande intjäningen i 
förvaltningsverksamheten.

överskottsgrad, justerad

Överskottsgrad exklusive intäkter 
avseende driftkostnader som inkluderas i 
hyresgästernas hyra, såsom taxebundna 
kostnader och fastighetsskatt. 
Anges för att belysa den löpande intjäningen i
förvaltningsverksamheten relaterat främst till 
hyresverksamhet.

övriga intäkter och kostnader

Består av poster från sekundära aktiviteter 
som exempelvis realisationsresultat vid 
avyttringar av andra anläggningstillgångar 
än förvaltningsfastigheter, intäkter och 
kostnader från temporära tjänster utförda 
efter försäljning av fastigheter.  
Summerar intäkter och kostnader från 
sidoverksamhet. 

definitioner, fortsättning
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