C A S T EL LU M A K T I EN

Aktieägare
Vid årsskiftet hade Castellum ca 44 400 aktieägare, vilket är
en ökning med ca 32% jämfört med årsskiftet 2016. Andelen
registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 55%.
De största ägarsfärerna bekräftade per den 31 december 2018
framgår av tabellen nedan.
Aktiemarknadskontakter
Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvis
ekonomisk rapportering, pressmeddelanden vid större affärs

händelser och presentationer av Castellum. Presentationer
sker dels i samband med kvartalsrapporter, dels vid besök från
investerare och analytiker samt investerarträffar i såväl Sverige
som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att
kontakten med utländska investerare är omfattande. Därutöver
lämnas kompletterande marknads- och finansiell information
på koncernens hemsida www.castellum.se.
Återköp av egna aktier
Castellum har inte återköpt egna aktier under 2018.
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Aktieägare

Antal tusental aktier

Andel röster/kapital

Rutger Arnhult

15 209

5,6%

Stichting Pensioenfonds ABP

14 963

5,5%

BlackRock

13 677

5,0%

SEB Fonder & Liv

13 372

4,9%

PGGM Pensioenfonds

11 717

4,3%

Vanguard

9 061

3,3%

Szombatfalvy-sfären

8 804

3,2%

25%
20%

60%
40%

8 234

3,0%

7 866

2,9%

15%
10%

Sjätte AP-fonden

6 701

2,5%

Norges Bank

5 477

2,0%

5%
0%

CBRE Clarion Securities

3 267

1,2%

SHB Fonder & Liv

3 224

1,2%

-5%
-10%

1,2%

State Street Global Advisors

3 179

1,2%

Prinicipal Global Investors

3 126

1,1%

Folksam

3 125

1,1%

Nordea Fonder

2 005

0,7%

AFA Försäkring

1 830

0,6%

BMO Global Asset Management

1 693

0,6%

Cohen & Steers

1 635

0,6%

Avanza Pension

1 592

0,6%

Aberdeen Standard Investments

1 520

0,6%

Styrelse och ledning i Castellum

200

0,1%

11

12

13

14

15

16

17

18

AVK ASTNING VINST PER AK TIE
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Lannebo Fonder

3 181
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Aktiekurs i förhållande till långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

AMF Försäkring & Fonder

Länsförsäkringar Fonder
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Rullande EPRA EPS i förhållande till aktiekurs
Rullande redovisat resultat per aktie i förhållande till aktiekurs

AK TIENS DIREK TAVK ASTNING
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Övriga svenska ägare

46 939

17,2%

Övriga aktieägare registrerade i utlandet

81 604

29,8%

273 201 166

100,0%

Totalt utestående aktier

Källa: Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från Euroclear,
Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream.
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Senast föreslagen/verkställd utdelning i förhållande till aktiekurs

R ED OVIS N I N GS PR I N CI PER O CH N OT ER

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

Not 1 Redovisningsprinciper
Allmän information

och en resultatrad har infogats som verksamheten styrs och målsätts på,
d v s förvaltningsresultatet.

De finansiella rapporterna för Castellum AB (Moderbolaget) för räken
skapsåret som slutar den 31 december 2018 har godkänts av styrelsen och
verkställande direktören den 1 februari 2019 och kommer att föreläggas
årsstämman 2019 för fastställande. Moderbolaget är ett svenskt aktiebo
lag (publ), med säte i Göteborg, Sverige. Koncernens verksamhet beskrivs
i förvaltningsberättelsen.

Klassificering

Grunder för redovisningen

Koncernens balans- och resultaträkning omfattar alla bolag i vilka mo
derbolaget direkt eller indirekt har bestämmande inflytande, vilket er
hålls 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 de
cember. 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 dotterföre
tagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet.
I koncernens resultaträkning ingår under året förvärvade eller avyttrade
koncernbolag endast avseende Castellums innehavstid. Interna försälj
ningar, vinster, förluster och mellanhavanden inom koncernen elimineras
i koncernredovisningen. Omräkning av räkenskaperna till svenska kro
nor för den utländska verksamheten sker genom att balansräkningen
omräknas till balansdagens kurs, förutom eget kapital som omräknas till
historisk anskaffningskurs, medan resultaträkningen omräknas till pe
riodens genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser redovisas i
övrigt totalresultat.

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 rekom
mendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner).
Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvalt
ningsfastigheter samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt
anskaffningsvärde för resterande poster.

Kritiska bedömningar och uppskattningar

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 infor
mation. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska er
farenheter 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 bedömning
ar och antaganden ge en betydande påverkan på koncernens resultat
och finansiella ställning. Värderingen kräver bedömning av och antagan
den 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 tillgångs
förvärv. Bolagsförvärv vars primära syfte är att förvärva bolagets fastighet
och där bolagets eventuella förvaltningsorganisation och administration
är av underordnad betydelse för förvärvet, klassificeras som tillgångs
förvärv. 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 på
verkas av skatterabatten vid efterföljande värdering.

Uppskjuten skatteskuld

Enligt redovisningsreglerna ska uppskjuten skatt redovisas nominellt utan
diskontering, beräknad efter av Riksdagen beslutad skattesats om 21,4%
för 2019 och 2020 samt 20,6% från 2021 och framåt. Den verkliga skat
ten 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 stor
leken på värdeförändringarna inte målsatts, de ingår inte i basen för
utdelning och de ingår inte heller i någon annan bas, exempelvis före
tagsledningens 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 värdeförändring
ar (ej kassaflödespåverkande) sker efter kassaflödes-påverkande poster
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Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som för
väntas 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

Intäkter
Hyres- och serviceintäkter

Intäkter, som ur ett redovisningsperspektiv även benämns intäkter från
operationella leasingavtal aviseras i förskott och periodiseras linjärt i re
sultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtalen. Intäkterna fördelas i
hyresintäkter och serviceintäkter. I det förstnämnda ingår sedvanlig utde
biterad hyra inkl index samt tilläggsdebitering för investering och fast
ighetsskatt medan sistnämnda avser all annan tilläggsdebitering såsom
värme, kyla, sopor, vatten m m. Serviceintäkter redovisas i den period
som servicen utförs och levereras till hyresgästen. Hyres- och service
intäkter betalas i förskat och 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 un
der- respektive 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 fastig
het via bolag nettoredovisas avseende underliggande fastighetspris och
kalkylmässig skatt. Resultat från försäljning av fastighet redovisas som
värdeförändring och avser skillnaden mellan erhållet försäljningspris ef
ter 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 fastighetsinves

