FINANSIELLA RAPPORTER

Redovisningsprinciper och noter
(Alla belopp i Mkr om inget annat anges.)

Not 1 Redovisningsprinciper

Castellums räkenskaper har upprättats enligt de av EU antagna IFRS standarderna. Vidare har koncernredovisningen upprättats i enlighet med svensk lag
genom tillämpning av Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1
(Kompletterande redovisningsregler för koncerner).
Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt anskaffningsvärde för resterande poster.

då Castellum uppnår rösträttsmajoritet. Alla bolag i koncernen
är helägda. Koncernen omfattar utöver moderbolaget de i not 24 angivna dotterföretagen med tillhörande underkoncerner. Bokslutet bygger på redovisningshandlingar upprättade för samtliga koncernbolag per 31 december.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, innebärande
att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan
tillgångars och skulders verkliga värden, eliminerats i sin helhet. I koncernens
egna kapital ingår endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade
koncernbolag endast avseende Castellums innehavstid. Interna försäljningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras
i koncernredovisningen. Omräkning av räkenskaperna till svenska kronor för
den utländska verksamheten sker genom att balansräkningen omräknas till
balansdagens kurs, förutom eget kapital som omräknas till historisk anskaffningskurs, medan resultaträkningen omräknas till periodens genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser redovisas i övrigt totalresultat.

Kritiska bedömningar och uppskattningar

Intäkter

Allmän information

De finansiella rapporterna för Castellum AB (Moderbolaget) för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2017 har godkänts av styrelsen och verkställande direktören den 1 februari 2018 och kommer att föreläggas årsstämman 2018 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ),
med säte i Göteborg, Sverige. Koncernens verksamhet beskrivs i förvaltnings
berättelsen.

Grunder för redovisningen

För att upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisningssed
krävs att det görs bedömningar och antaganden som i bokslutet påverkar
redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig information.
Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter samt
andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.
Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra antaganden
görs eller andra förutsättningar föreligger.

Förvaltningsfastigheter

Inom området värdering av förvaltningsfastigheter kan bedömningar och
antaganden ge en betydande påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Värderingen kräver bedömning av och antaganden om framtida
kassaflöde samt fastställande av diskonteringsfaktor (avkastningskrav).
För att avspegla den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och bedömningar anges vanligtvis vid fastighetsvärdering ett osäkerhetsintervall om
+/- 5 – 10%. Information om detta samt de antaganden och bedömningar
som har gjorts framgår av not 12.

Tillgångsförvärv kontra rörelseförvärv

Bolagsförvärv kan klassificeras som antingen rörelseförvärv eller tillgångsförvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att förvärva bolagets fastighet
och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration är av
underordnad betydelse för förvärvet, klassificeras som tillgångsförvärv. Övriga
bolagsförvärv klassificeras som rörelseförvärv.
Vid tillgångsförvärv redovisas ingen uppskjuten skatt hänförligt till fastighetsförvärvet, utan eventuell rabatt minskar istället fastighetens anskaffningsvärde. Det innebär att värdeförändringarna kommer att påverkas av skatterabatten vid efterföljande värdering.

Uppskjuten skatteskuld

Enligt redovisningsreglerna ska uppskjuten skatt redovisas nominellt utan
diskontering, beräknad efter av Riksdagen beslutad skattesats om 22%. Den
verkliga skatten är betydligt lägre på grund av dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn.

Förvaltningsresultat

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöde från den
löpande förvaltningen, d v s tillväxt i förvaltningsresultatet, och målet är att förvaltningsresultatet årligen ska öka med minst 10%. Det är också förvaltningsresultatet som utgör basen i vad som årligen ska delas ut till aktieägarna
– minst 50% av förvaltningsresultatet. Således har storleken på värdeförändringarna inte målsatts, de ingår inte i basen för utdelning och de ingår
inte heller i någon annan bas, exempelvis företagsledningens incitamentsprogram. För att ge en rättvisande bild av Castellums syn på sin verksamhet har
rapporten över totalresultatet utformats med hänsyn till detta – d v s redovisning av värdeförändringar (ej kassaflödespåverkande) sker efter kassaflödespåverkande poster och en resultatrad har infogats som verksamheten styrs och
målsätts på, d v s förvaltningsresultatet.

Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas

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

Koncernredovisning

Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande, vilket erhålls

Hyresintäkter

Hyresintäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från
operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. I hyresintäkterna ingår tillägg
såsom utfakturerad fastighetsskatt och värmekostnad. Förskottshyror redovisas som förutbetalda hyresintäkter.
I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra som
motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras denna underrespektive överhyra över kontraktets löptid. Rena rabatter såsom reduktion för
successiv inflyttning belastar den period de avser.

Intäkter från fastighetsförsäljningar

Intäkter från fastighetsförsäljningar redovisas på kontraktsdagen, såvida det
inte föreligger särskilda villkor i köpekontraktet. Försäljning av fastighet via
bolag nettoredovisas avseende underliggande fastighetspris och kalkylmässig
skatt. Resultat från försäljning av fastighet redovisas som värdeförändring och
avser skillnaden mellan erhållet försäljningspris efter avdrag för försäljningsomkostnader, kalkylmässig skatt och redovisat värde i senaste kvartalsrapport
med justering för nedlagda investeringar efter senaste kvartalsrapport.

Finansiella intäkter

Finansiella intäkter består av ränteintäkter och redovisas i den period de avser.
I finansiella intäkter redovisas även erhållna koncernbidrag samt erhållen
och anteciperad utdelning. Vid beräkning av finansiella intäkter tillämpas
effektivräntemetoden.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader avser ränta och andra kostnader som uppkommer
då pengar lånas. Kostnader för uttagande av pantbrev betraktas ej som en
finansiell kostnad utan aktiveras som värderingshöjande fastighetsinvestering.
Finansiella kostnader resultatförs i den period de hänför sig till. Finansiella
kostnader inkluderar även räntekostnader för räntederivatavtal. Betalningsströmmar från räntederivatavtal resultatförs för den period de avser. Finansnettot påverkas ej av marknadsvärdering av ingångna räntederivatavtal vilka
istället redovisas som värdeförändringar under särskild rubrik. Den del av räntekostnaden som avser ränta under produktionstiden för större ny-, till- eller ombyggnader aktiveras. Räntan beräknas utifrån genomsnittlig upplåningskostnad för koncernen.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda redovisas i takt med att de anställda har utfört
tjänster i utbyte mot ersättningen. Ersättning enligt incitamentsprogram, vilket
är kontantreglerat och utbetalas som ej pensionsgrundande lön, redovisas
i takt med måluppfyllelse och programmets löptid.
Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning kan klassificeras som avgiftsbestämda planer eller förmånsbestämda planer. Huvuddelen av Castellum-koncernens åtaganden för pensioner utgörs av avgiftsbestämda planer, vilka fullgörs genom fortlöpande utbetalningar till fristående
myndigheter eller organ vilka administrerar planerna. Förpliktelser avseende
avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad när de uppstår.
Ett mindre antal personer har förmånsbestämda ITP-planer med fortlöpande
betalningar till Alecta. Dessa redovisas som avgiftsbestämd plan till följd av
att Alecta inte levererar den information som krävs, varför brist råder på den
information som erfordras för att redovisa planen som en förmånsbestämd
plan. Det finns dock inget som indikerar några väsentliga åtaganden över
stigande vad som är utbetalt till Alecta.
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