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Fastighets AB Balder är ett börsnoterat 

fastighetsbolag med huvudsaklig 

inriktning på kommersiella fastigheter i 

storstads regionerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö. Balders fastighetsbestånd hade 

per 31 december 2006 ett verkligt värde 

om 7,0 Mdkr (2,7). Balderaktien är noterad 

på OMX – Nordiska listan Small Cap.

Årsstämma

Årsstämman i Fastighets AB Balder (publ) äger rum den 18 april 

2007 klockan 17.00 på Elit Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn 

36–38 i Göteborg.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara 

införd i den av Värdepapperscentralen AB (VPC) förda aktie-

boken senast torsdagen den 12 april 2007, dels anmäla sitt del-

tagande till bolaget per brev till Fastighets AB Balder, Box 

53 121, 400 15 Göteborg, eller per telefon 031-10 95 70, telefax 

031-10 95 99 eller per e-post till eve.knight@balderfast.se. 

Anmälan skall vara Balder tillhanda senast den 13 april 2007 

klockan 16.00.

   Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer 

alternativt organisationsnummer, adress och telefonnummer 

samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som företräds genom 

ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt, som på dagen 

för årsstämman inte får vara äldre än ett år. Den som företräder 

juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande 

behörighetshandling utvisande behörig fi rmatecknare. 

   Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste 

senast den 12 april 2007 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget 

namn i den av VPC förda aktieboken. 
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Året i korthet
Resultat efter skatt för 2006 uppgick till 440,8 Mkr (264,4), 
motsvarande 28,12 kr per aktie (20,35)

Orealiserade värdeförändringar fastigheter uppgick under 2006 
till 212,0 Mkr (143,6)

Hyresintäkterna för 2006 uppgick till 523,5 Mkr (130,1)

Förvaltningsresultat före skatt för 2006 uppgick till 160,3 Mkr (46,4)

Under 2006 förvärvades totalt 75 fastigheter (53) till en sammanlagd 
köpeskilling om 4,0 Mdkr (2,6)

 2006 20051)

Hyresintäkter, Mkr 523,5 130,1

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 160,3 46,4

Värdeförändringar fastigheter, orealiserade, Mkr 212,0 143,6

Årets resultat, Mkr 440,8 264,4

Verkligt värde, Mkr 6 997,0 2 704,5

Data per aktie
Genomsnittligt antal aktier, tusental 15 675 12 995

Årets resultat, kr 28,12 20,35

Resultat efter skatt exkl värdeförändringar, kr 18,44 12,39

Förvaltningsresultat före skatt, kr 10,23 3,57

Driftsöverskott, kr 21,99 6,47

Utestående antal aktier, tusental 16 220 13 840

Fastigheter verkligt värde, kr 431 195

Eget kapital, kr 92,52 61,55

Börskurs per bokslutsdagen 102,00 82,00 

Nyckeltal  2006 2005 1)

Fastighetsrelaterade
Hyresvärde, kr/kvm 952 1 038

Hyresintäkter, kr/kvm 859 976

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90 94

Överskottsgrad, % 66 65

Verkligt värde, kr/kvm 8 854 8 911

Antal fastigheter 128 53

Uthyrbar yta, tkvm 790 301

Finansiella  
Avkastning eget kapital, % 37,5 45,2

Avkastning totalt kapital, % 10,5 10,0

Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,6

Soliditet, % 20,6 29,2

Skuldsättningsgrad, ggr 3,7 2,3

Belåningsgrad, % 79,5 72,8

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 160,3 46,4

Genomsnittlig räntebindningstid, månad 12 10

1.  Eftersom koncernen startade sin verksamhet den 1 juli 2005 innefattar jämförelseperioden endast 6 månader, 
juli–december
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Översikt Balder
 Fastighetsvärde 

1)  Hyresvärde 
2) Fastighetskategori 3) Nyckeltal RegionsfaktaHyresutveckling
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Yta per region

Stockholm
2 581 Mkr

Yta per region

Göteborg
2 857 Mkr

Yta per region

Malmö
1 016 Mkr

Yta per region

Riks
544 Mkr

Yta per region

Totalt
6 997 Mkr

Hyresvärde per fastighetskategori

Övrigt, 469

Industri/
Lager, 457

Handel/
Restaurang, 28

Kontor, 1 628

Hyresvärde per fastighetskategori

Övrigt, 141

Industri/
Lager, 271

Handel/
Restaurang, 990

Kontor, 1 122

Bostäder, 332

Hyresvärde per fastighetskategori

Övrigt, 572

Industri/
Lager, 62

Handel/
Restaurang, 382

Hyresvärde per fastighetskategori

Övrigt, 125

Industri/
Lager, 317

Handel/
Restaurang, 79

Kontor, 23

Hyresvärde per fastighetskategori

Övrigt, 1 306

Industri/
Lager, 1 107

Handel/
Restaurang, 1 479

Kontor, 2 773

Bostad, 332

1. baserat på verkligt värde 2. helårsvärde per kvartal 3. baserat på verkligt värde
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 Fastighetsvärde 
1)  Hyresvärde 

2) Fastighetskategori 3) Nyckeltal Regionsfakta

Fastighetsbestånd  31 dec 2006

Antal fastigheter 38

Uthyrbar yta, kvm 286 010

Hyresvärde, kr/kvm 1 092

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 84

Verkligt värde, kr/kvm 9 024

Verkligt värde, Mkr 2 581

Fastighetsbestånd  31 dec 2006

Antal fastigheter 66

Uthyrbar yta, kvm 286 791

Hyresvärde, kr/kvm 962

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 95

Verkligt värde, kr/kvm 9 962

Verkligt värde, Mkr 2 857

Fastighetsbestånd  31 dec 2006

Antal fastigheter 11

Uthyrbar yta, kvm 80 233

Hyresvärde, kr/kvm 1 247

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 92

Verkligt värde, kr/kvm 12 663

Verkligt värde, Mkr 1 016

Fastighetsbestånd  31 dec 2006

Antal fastigheter 13

Uthyrbar yta, kvm 137 264

Hyresvärde, kr/kvm 464

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98

Verkligt värde, kr/kvm 4 275

Verkligt värde, Mkr 544

Fastighetsbestånd  31 dec 2006

Antal fastigheter 128

Uthyrbar yta, kvm 790 298

Hyresvärde, kr/kvm 952

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90

Verkligt värde, kr/kvm 8 854

Verkligt värde, Mkr 6 997

På regionkontoret i Stockholm arbetar 15 personer 

med förvaltning, uthyrning samt administration. 

Viss del av fastighetsbeståndet i Stockholm förvaltas 

av externa partners. Kontoret är beläget i Solna på 

Anderstorpsvägen 10. Mer information gällande region 

Stockholm fi nns på sidorna 30–32.

Regionkontoret i Göteborg ligger på Vasagatan 54 i 

centrala Göteborg. Regionens fastigheter sköts av 20 

anställda vilka arbetar med samtliga delar, från fastig-

hetsskötsel till förvaltning och uthyrning. Mer informa-

tion om region Göteborg fi nns på sidorna 33–36.

Malmös regionkontor är centralt beläget i fastigheten 

Spinneriet 8, Stora Nygatan 29 i Malmö. Under 2006 har 

regionen växt både till antalet fastigheter och till anta-

let anställda som per bokslutsdagen uppgick till 6. På 

sidorna 37–39 fi nns mer information om region Malmö 

och fastigheterna inom regionen.

Regionkontoret för region Riks ligger i Falun, Ölands-

gatan 6. Regionen är den minsta inom Balder och har 

endast två anställda, en förvaltare och en fastighets-

skötare. En stor del av regionens fastighetsskötsel köps 

in externt. Sidan 40 innehåller en närmare beskrivning 

av fastigheterna som innefattas i region Riks.

Under 2006 har Balder växt kraftigt, antalet fastigheter 

har ökat till 128, med ett verkligt värde på 7,0 Mdkr. 

Antalet anställda vid huvudkontoret i Göteborg var 

på bokslutsdagen 16. Merparten av de anställda arbetar 

övergripande mot samtliga regioner och fastigheter 

inom Balders bestånd. Mer information gällande organi-

sation, medarbetare och Balders fastighetsbestånd 

fi nns på sidorna 22–23 och 26–40. 

Gårda fabriker, Gårda 15:1, Göteborg
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När vi summerar Fastighets AB Balders 2006 är det glädjande att vi genomförde 
det vi hade föresatt oss. Vi åternoterades på börsen, vi har byggt en mycket 
kompetent organisation och vårt bestånd av fastigheter har växt och utvecklats.

Vi arbetar efter affärsidén att skapa värden genom att förvärva, utveckla 

och förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Vår uppgift är att vara en långsiktig ägare med fokus 

på stabila kassafl öden och nöjda hyresgäster.

   Balders verksamhet är inriktad på tillväxt, och vi växte kraftigt under 2006. Det är 

dock av stor vikt att tillväxten sker under fortsatt lönsamhet och positiva kassafl öden.

   Vid ingången av 2006 ägde vi 53 fastigheter med en uthyrbar yta på 301 000 

kvad ratmeter och med ett värde på cirka 2,7 miljarder kronor. Vår höga förvärvstakt, 

75 fastigheter för 4 miljarder kronor, gjorde att vi vid utgången av året ägde 128 

fastigheter med en yta på 790 000 kvadratmeter och med ett värde på cirka 7 

miljarder kronor. Det är en snabb utveckling för ett bolag som funnits i nuvarande 

skepnad i knappt 2 år.

   Från årets första affär, tio fastigheter i Stockholm, till den sista, köpet av Marabou-

huset i Sundbyberg, så har våra affärer uteslutande varit just förvärv. Den första 

försäljningen kom i början av 2007, då vi sålde en fastighet i Malmö till den största 

hyresgästen.

   

Bestånd för effektiv förvaltning

Balders organisation är indelad i regionerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Riks 

med tydligt ansvar för respektive geografi skt område. Vår strävan är att vi på 

respektive delmarknad eller region skall uppnå en sådan position att Balder är en 

naturlig partner för kunder som behöver nya lokaler.

   Under året skapade vi en ny region, Riks, som ansvarar för de fastigheter som ligger 

utanför storstadsregionerna. Även här är målsättningen att skapa bestånd som 

medger effektiv förvaltning. Regionen Riks är bra även från en annan synpunkt – den 

ökar våra möjligheter att göra kombinationsaffärer med fastigheter på olika orter.

   Vi är pragmatiska i vår inställning och utesluter inte förvärv av bostadsfastigheter 

Kraftig tillväxt

”Vår syn på ägande 
är långsiktig ”
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Kraftig tillväxt om förutsättningarna är de rätta, även om huvudinriktningen är kommersiella 

fastigheter. Vi har i dag ett bestånd som är väl diversifi erat med avseende på såväl 

städer som fastighetstyper och hyresgäster. Oavsett fastighet ska vi fortsätta att 

utveckla dem i nära samverkan med våra kunder.

Medarbetare med erfarenhet

Vi som arbetar på Balder har lång erfarenhet från branschen även om företaget är 

ungt. Det är glädjande att så många duktiga medarbetare valt att söka sig till Balder 

för att de vill vara med och utveckla bolaget. Vi har fått på plats en organisation 

som klarar av att hantera en fortsatt expansion, och många medarbetare gör ett 

fantastiskt jobb för att Balder ska fl ytta fram sin position ytterligare. 

   Det kan ta tid att bygga upp ett företag och skapa trovärdig het kring verksam-

heten, men vi märker att Balder redan har etablerat sig på ett positivt sätt. Det 

återspeglas också av att vi får allt fl er propåer från andra intressenter i fastighets-

branschen om att göra affärer tillsammans.

Bra utveckling 2006

Jag är glad över det vi lyckades åstadkomma tillsammans under 2006. Hyresintäkterna 

uppgick till 523,5 miljoner kronor och förvaltningsresultatet före skatt till 160,3 

miljoner kronor. 

   Vi kommer att fortsätta att arbeta mycket hårt för att upprätthålla Balders 

positiva utveckling. I vardagen handlar det om att vara lyhörda för våra kunders 

behov och hela tiden se till att vår förvaltning är så effektiv som möjligt.

Positiva utsikter

När vi nu kommit en bit in i 2007, så oroas vissa av de räntehöjningar som redan 

genomförts och de som marknaden bedömer kommer framöver. Enligt mitt sätt att 

se på saken, så är räntehöjningarna ett tecken på något positivt. Ekonomin är stark 

och det går bra för de svenska företagen, vilket måste vara bra för Balder eftersom 

utvecklingen i fastighetsbranschen inte är frikopplad från den i samhället i stort. 

Det motsatta förhållandet, med räntesänkningar till följd av svag utveckling i 

 ekonomin, hade enligt min mening varit mycket sämre.

Mot bakgrund av vårt fastighetsbestånd, den organisation vi byggt upp och den 

fortsatt goda utvecklingen i svensk ekonomi ser jag ljust på Balders möjligheter att 

fortsätta växa och utvecklas.

Göteborg den 19 mars 2007

Erik Selin

Verkställande direktör
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Med detta avser Balder: 

Skapa värden

Balder ska skapa värden för ägarna (utdel-

ning och värdetillväxt), hyresgästerna (ända-

målsenliga lokaler), medarbetarna (bra 

arbetsgivare) och samhället (tillhandahålla 

lokaler i bra fastigheter).

Förvärva, utveckla och förvalta

Balders främsta uppgift är inte att köpa och 

sälja fastigheter utan att vara en långsiktig 

ägare som baserar verksamheten på stabila 

kassafl öden och nöjda hyresgäster. 

Kommersiella fastigheter

Kommersiella fastigheter är Balders primära 

marknad. Denna inriktning innebär inte ett 

principiellt avståndstagande från att förvärva 

bostadsfastigheter. På sikt kan marknads-

förändringar påverka fördelningen mellan 

kommersiella fastigheter och bostäder. 

Storstadsregionerna

Med storstadsregionerna avses storstäder 

med en omnejd av en timmes resväg. 

Affärsidé

Balder skapar värden 
genom att förvärva, 
utveckla och förvalta 
kommersiella 
fastigheter i storstads-
regionerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö
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Balders verksamhet är inriktad på tillväxt under krav på fortsatt lönsamhet och 

positiva kassafl öden. På respektive delmarknad eller region skall bolaget uppnå 

en sådan position att Balder blir en naturlig partner för potentiella kunder som 

är i behov av nya verksamhetslokaler. 

Övergripande fi nansiella mål 

Balders målsättning är att den genomsnittliga avkastningen på eget kapital över 

tiden skall överstiga den riskfria räntan med minst 7 procentenheter. Detta skall 

ske samtidigt som soliditeten över tiden skall vara 20 procent och räntetäcknings-

graden 1,5 gånger.

Utdelningspolicy

Då Balder under de närmaste åren bedöms vara under kraftig tillväxt kommer 

utdelningen under denna period att vara låg.

Operativa mål 

Med utgångspunkt i Balders strategi, affärsplan, övergripande mål och fi nans-

policy tar bolaget fram både kvantitativa och kvalitativa operativa mål. Dessa 

mål sätts på både kort och lång sikt i samband med den årliga strategi- och 

budget processen. De avser både fi nansiella mål och mål som miljö, energi-

förbrukning, kundtillfredsställelse och medarbetarnöjdhet. 

Övergripande mål

Strategi
Balders strategi för att skapa värde bygger på kontinuerlig och aktiv utveckling av 

fastighetsbeståndet. Värden skall skapas åt samtliga parter, såväl aktieägare som 

hyresgäster och medarbetare. 

Utvecklingen av fastighetsbeståndet fokuseras på att förvärva, utveckla och 

förvalta kommersiella fastigheter, i huvudsak kontor, industri, lager och köpcentra, 

i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Balder förvärvar fastigheter 

med utvecklingspotential och skapar tillväxt genom investering och utveckling samt 

genom effektivisering och rationalisering av förvaltningen. Balder har byggt upp en 

egen förvaltningsorganisation med syftet att ha en nära kontakt med hyres-

 gäst erna för att kunna följa deras behov av lokaler samt för att uppnå en så 

kostnads effektiv förvaltning som möjligt.

Balder arbetar aktivt med fokus på ovan angivna marknader och segment, men 

har inga principiella förbehåll mot att förvärva andra typer av fastigheter inom andra 

områden, om affären bedöms som god och i linje med affärsidé och mål, i övrigt. 
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Historik

Juni 2005 Fastighets AB Balder bildades 
ur börsnoterade Enlight AB.

Oktober 2005 förvärvade Balder 16 
fas tigheter belägna i Göteborg. Köpe-
skillingen uppgick till 280 Mkr.

December 2005 förvärvade Balder fem 
centralt belägna fastigheter i Stockholm 
om 14 000 kvm för 240 Mkr.

Januari 2006 förvärvade Balder 10 fas-
tigheter i Stockholm för 598 Mkr. Fastig-
heterna omfattar totalt cirka 73 000 
kvm, varav cirka 70 procent avser kontor. 
I samband med förvärvet höll bolaget 
en extra bolagsstämma där det besluta-

des att genomföra en apportemission av 
1 000 000 B-aktier till en kurs av 70 
kronor.

Mars 2006 Fastighets AB Balder åter-
noterades på Stockholmsbörsens O-lista.

Mars 2006 förvärvades en kontorsfas-
tighet i Göteborg till ett värde om 188 
Mkr samt bostadsfastigheter i Alingsås 
till ett värde om 210 Mkr. 

Maj 2006 Balder förstärkte sin närvaro i 
Malmö och Stockholm genom att för-
värva fem fastigheter från Skanska för 
750 Mkr. Beståndet omfattar totalt 
69 000 kvm, varav 24 000 kvm i Malmö. 

Förvärvet fi nansierades delvis med en 
apportemission av 1 380 000 B-aktier till 
en kurs av 100 kronor.

Juni 2006 förvärvades en kontors- och 
butiksfastighet på Kungsportsavenyn i 
Göteborg för 46 Mkr. Cirka 60 procent av 
fastighetens yta består av kontor och 
utnyttjas till en del i den egna verksam-
heten. 

Juni 2006 förvärvade Balder 33 fastighe-
ter från Akelius, köpeskillingen uppgick 
till cirka en miljard kronor och genom 
affären ökade den uthyrbara ytan med 
cirka 230 000 kvm. Fastigheterna är till 
övervägande del belägna i storstads-
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Fastighets AB Balder är bildat ur börs-
noterade Enlight AB som i juni 2005 
träffade en överenskommelse med 
ägarna till ett nybildat fastighetsbolag, 
Balder Storstad AB (fd Malmogia Stor-
stad AB), om förvärv av samtliga aktier i 
fastighetsbolaget mot likvid i Enlight-
aktier. Verksamheten som Enlight AB 
bedrev, IT-relaterad konsultverksamhet, 
överläts till en helägd underkoncern som 
delades ut till de tidigare ägarna. Efter 
beslut på den extra bolagsstämman den 
18 augusti 2005 överfördes aktierna i 
detta bolag, Enlight International AB, till 
de tidigare ägarna i Enlight AB. Samma 
extra bolagsstämma beslutade också 
att förvärva Balder Storstad AB genom 
en apportemission. Härigenom fi ck de 
tidigare ägarna till Balder Storstad AB 
motsvarande cirka 93 procent av 

aktierna i Enlight AB. Enlight AB blev 
ägare till 32 fastigheter med ett mark-
nadsvärde om 2 Mdkr och med ett 
koncern mässigt eget kapital om cirka 
590 Mkr vid samma tidpunkt. Enlight AB 
namnändrades därefter till Fastighets 
AB Balder.

Sedan bildandet har Balder byggt upp 
ett fastighetsbestånd på 128 fastighe-
ter som per den 31 december 2006 hade 
ett verkligt värde om 7 Mdkr.
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regionerna Göteborg och Malmö, en 
fas tighet i Stockholm samt 13 fastighe-
ter utanför storstadsregionerna.

Juni 2006 förvärvade Balder 12 fastig-
heter för cirka 380 Mkr i Göteborg från 
Tornet. 80 procent av fastigheternas 
totala yta på cirka 42 000 kvm är kontor, 
resterande ytor består i huvudsak av 
industri och lager.

Juli 2006 träffade Balder avtal om att 
förvärva nio fastigheter från ett fl ertal 
säljare för cirka 550 Mkr. Fastighets-
beståndet omfattar totalt 38 000 kvm 
och består främst av handel. Fyra av fas-
tigheterna är belägna i Mölnlycke cen-

trum, en i Alingsås samt tre i Göteborg; 
Backaplan, Eriksberg samt en fastighet 
Inom Vallgraven. Den nionde och enskilt 
största fastigheten är Ale Torg i Ale 
kommun norr om Göteborg. 

Oktober 2006 förvärvade Balder två 
fastigheter i centrala Göteborg för cirka 
135 Mkr.

December 2006 Balder förvärvade en 
fastighet i Sundbyberg, Stockholm för 
cirka 130 Mkr.

Januari 2007 Trädgårdshallen i Malmö 
säljs till den största hyresgästen.

Mars 2007 Balder tecknade avtal om 
förvärv av handels  fastig heten Ting-
stadsvassen 3:6 på Backaplan i    Göteborg 
för 115 Mkr.

” Mot bakgrund av vårt fastighets-
bestånd, den organisation vi 
byggt upp och den fortsatt goda 
utvecklingen i svensk ekonomi ser 
jag positivt på Balders möjligheter 
att fortsätta växa och utvecklas.”

Erik Selin, Verkställande direktör
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Kapitalstruktur

Balders tillgångar per den 31 december 2006 uppgick till 7 286 Mkr (2 920). Dessa 

har fi nansierats dels med eget kapital om 1 501 Mkr (852) och dels med skulder om 

5 786 Mkr (2 069) varav 5 564 Mkr (1 970) är räntebärande. 

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 1 500,7 Mkr (851,8), motsva-

rande 92,52 kr per aktie (61,55). Under året har två apportemissioner genomförts 

om totalt 208 Mkr (467). Soliditeten uppgick till 20,6 procent (29,2).

Räntebärande skulder

Koncernens räntebärande skulder, exklusive undervärde i derivat, uppgick per 31 

december 2006 till 5 564 Mkr (1 970). Balder har under 2006 emitterat ett 5-årigt för-

lagslån om 300 Mkr, lånet har en fast kupongränta om 7,5 procent och är noterat på 

OMX vid SOX förlagslån under namnet BALD 1 SOX. Under året har därutöver nya lån 

tagits upp om 2 541 Mkr i samband med nya förvärv. Befi ntliga lån hos säljarna har 

tagits över till ett värde av 856 Mkr per den 31 december 2006. Förfallostrukturen 

för låneavtalen, som framgår av tabellen nedan, visar när i tiden lånen förfaller till 

om förhandling eller återbetalning. Andelen lån med ränteförfall under kommande 12-

månaders period uppgick till 73 procent (78). Vid en omedelbar förändring av marknads-

Finansiering

Ränte- och låneförfallostruktur 2006-12-31  
 Räntebindning Kreditbindning

År Mkr Ränta, % Andel, % Mkr Andel, %

Inom ett år 4 056 3,8 73 1 367 25

1–2 år 103 6,1 2 128 2

2–3 år 192 6,9 3 201 4

3–4 år 294 5,6 5 2 245 40

4–5 år 919 6,1 17 1 402 25

>5 år 0 0,0 0 222 4

Totalt 5 564 4,4 100 5 564 100

Undervärde  derivat 1     1 

Totalt inklusive derivat 5 565     5 565 
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räntan med en procentenhet och antagande om oförändrat lånebelopp skulle ränte-

kostnaderna påverkas de närmaste tolv månaderna med 36,2 Mkr.

Balder har tecknat derivatavtal för att begränsa påverkan av en högre marknads-

ränta. Av lån med kort räntebindning har 2 000 Mkr skyddats med derivat. Räntetak 

från 4,75 till 5,75 procent har tecknats med start mars 2007 vilka förfaller löpande 

mellan 2012 och 2017. Balder har även ställt ut ett räntegolv på 3,25 procent avseende 

1 000 Mkr med start mars 2007 till 2012.

Nämnda derivat redovisas löpande till verkligt värde i balansräkningen med värde-

förändringar redovisade i resultaträkningens fi nansnetto utan tillämpning av säkrings-

redovisning. Värdeförändringarna under 2006 uppgick till –1,3 Mkr (–).

Likviditet

Koncernens likvida medel och outnyttjad checkkredit uppgick per bokslutstillfället 

till 78,4 Mkr (58,6).

Finanspolicy

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av fi nansiella risker. 

Med fi nansiella risker avses fl uktuationer i företagets resultat och kassafl öde till 

följd av förändringar i räntenivåer och  refi nansieringsrisker. Finanspolicyn anger rikt-

linjer och regler för hur fi nansverksamheten i Balder skall bedrivas och skall årligen 

fastställas av styrelsen. Policyn fastställer ansvarsfördelning och administrativa 

regler och fungerar som en vägledning för fi nansfunktionen. Avsteg från fi nanspoli-

cyn kräver styrelsens godkännande. Ansvaret för koncernens fi nansiella transaktioner 

och risker hanteras centralt av moderbolagets fi nansfunktion. Den fi nansiella risk-

hanteringen sker på portföljnivå. Finansiella transaktioner skall genomföras utifrån 

en bedömning av koncernens samlade behov av likviditet, fi nansiering och ränterisk.

Målen i fi nanspolicyn

• Soliditeten skall över tiden vara 20 procent och ränte täckningsgraden 1,5 gånger

• Säkerställa kort- och långfristig kapitalförsörjning

• Uppnå en långsiktigt stabil kapitalstruktur

En mer utförlig beskrivning av fi nanspolicyn samt hantering av likviditetsrisker och 

ränterisker redovisas i Not 18 Finansiella risker och fi nanspolicies.

Här ligger en lagom lång bildtext

Kapitalstruktur

Eget kapital

Räntebärande 
skulder

Rörelseskulder

Per 31 december 2006 2005

Soliditet, % 20,6 29,2

Avkastning 
totalt kapital, % 10,5 10,0

Genomsnittlig 
kreditbindningstid, år 5,9 4,7

Genomsnittlig ränte-
bindningstid, månad 12 10

Genomsnittlig 
effektiv ränta, % 4,4 3,1

Interiört Spinneriet 8, Malmö
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Fastighetsvärdering

 Förvaltningsfastigheternas verkliga värde baseras på interna värderingar. Verk-

ligt värde är det bedömda belopp som skulle inkasseras i en transaktion vid 

värderingstidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sedvanlig marknads-

föring där båda parter förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt och utan tvång.

Per bokslutsdagen har Balder genomfört en intern värdering, baserad på en 

tioårig kassafl ödesmodell, på hela fastighetsbeståndet. Varje fastighet värderas 

individuellt genom att nuvärdesberäkna både framtida kassafl öden, som successivt 

marknadsanpassas, under 10 år samt fastighetens bedömda restvärde år 10. Varje 

fastighet bedöms individuellt och hänsyn tas till fastighetens avkastningskrav vilken 

påverkas av fastighetens läge, ändamål och skick.

Till grund för kassafl ödeskalkylerna har lagts följande gemensamma förutsätt-

ningar och antaganden:

• Årlig infl ation 2 procent under kalkylperioden

• Årlig ökning av drift- och underhållskostnader med 2 procent

Hyror

Hyresutvecklingen bedöms följa infl ationen med hänsyn tagen till gällande index-

klausuler i kontrakt under kontraktens löptider. Då kontrakt löper ut görs en bedöm-

ning om huru vida kontraktet anses bli förlängt, till rådande marknadshyresnivå, 

samt att risken bedöms huruvida lokalen kan bli vakant. Vakanser bedöms utifrån 

gällande vakanssituation med en successiv anpassning till bedömd marknadsmässig 

vakans med hänsyn till objektets individuella förutsättningar. 

Drift- och underhållskostnader

Vid bedömningen av fastighetens framtida fastighetskostnader har utfalls-, budget- 

och prognosmaterial samt beräknade normaliserade kostnader använts.
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Direktavkastningskrav/kalkylräntor som används i kalkylen har härletts ur jämför-

bara transaktioner på fastighetsmarknaden. Viktiga faktorer vid val av förräntnings-

krav är läge, hyresnivå, vakansgrad och fastighetens skick. I tabellen redovisas 

använda direktavkastningskrav och kalkylräntor.

Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett visst mått av osäkerhet 

i gjorda antaganden och beräkningar. Osäkerheten avseende enskilda fastigheter 

bedöms i normalfallet ligga inom intervallet +/– 5–10 procent. Osäkerheten varierar 

med typ av fastighet, geografi skt läge och med fastighetskonjunkturer. Vid 

värdering av ett större fastighetsbestånd som Balders tenderar osäkerheterna ta 

ut varandra, varför osäkerheten på beståndsnivå normalt är väsentligt lägre än för 

enskilda fastigheter. 

För att säkerställa Balders interna värderingsmodell har fastigheter motsvarande 

cirka 20 procent av internt bedömt verkligt värde värderats av ett externt värderings-

företag. Den externa värderingen, som utfördes av Newsec, översteg Balders interna 

värdering med 6,8 procent.

Per 31 december 2006, efter Balders interna värdering, uppgick förvaltnings-

fastigheternas verkliga värde till 6 948,6 Mkr (2 704,5), vilket innebär en orealiserad 

värdeförändring om 212,0 Mkr (143,6).

Balders totala fastighetsvärde uppgick till 6 997,0 Mkr (2 704,5), varav 48,4 Mkr

 (—) avser rörelsefastigheten, vilken redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 

  Kalkylräntekrav Direktavkastnings- 
  för diskontering av  krav för bedömning
Region framtida kassafl öden, %  av restvärde, %

Stockholm 6,7–11,0 4,7–9,0

Göteborg 6,5–14,0 4,5–12,0

Malmö 8,3–10,6 6,3–8,6

Riks 8,0–12,0 6,0–10,0

Skomakaren 10, Kungälv
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Luftspringaren 16, Stockholm
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Aktuell intjäningsförmåga

 Balder redovisar regelmässigt den aktuella intjäningsförmågan i samband med 

delårsrapporter samt vid presentationer av större fastighets affärer, vilket 

syftar till att ge ägare och andra intressenter en aktuell bild av hur Balders 

intjäningsförmåga ser ut för tillfället. 

Balder har per den 2 januari 2007 sålt fastigheten Trädsgårdshallen 1 i Malmö för 

13,5 Mkr , vilket är 13 procent över ursprungligt anskaffningsvärde. Balder teckande 

i februari 2007 avtal om förvärv av fastigheten Tingstadsvassen 3:6 i Göteborg för 

115 Mkr. Fastigheten innehåller främst butiksytor med kända sport- och klädkedjor 

som största hyresgäster. Balder beräknas tillträda fastigheten i april 2007.

Balders aktuella intjäningsförmåga inklusive ovan nämnda förändringar framgår av 

tabell. Aktuell intjäning baseras på:

•  Hyresintäkterna utgår ifrån gällande hyreskontrakt och uppdateras vid varje del-

årsrapport.

•  Fastighetskostnader innefattar driftskostnader som baseras på en bedömning av 

ett normalårs kostnader, planerade underhållsåtgärder, fastighetsskatt som 

beräknats utifrån fastigheternas taxeringsvärde och bedömda tomträttskostna-

der. Fastighetskostnaderna uppdateras vid varje delårsrapport.

•  Centrala administrationskostnader baseras på fastighetsportföljens storlek i 

dagsläget och innefattar en bedömd nivå avseende denna kostnadspost.

•  Räntekostnaderna baseras på aktuell lånestruktur och gällande räntenivå per den 

21 februari (reporänta 3,25 procent) och uppdateras varje gång den aktuella intjä-

ningsförmågan redovisas. För mer information om fi nanspolicy och räntebindning 

hänvisas till avsnittet Finansiering på sid 10.

•  Skattekostnaden har beräknats utifrån en skattesats om 28 procent och bedöms 

till övervägande del bestå av uppskjuten skatt.

Det är viktigt att notera att den aktuella intjäningsförmågan inte skall jämställas 

med en prognos för innevarande år eller för de kommande 12 månaderna. Intjänings-

förmågan innehåller exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakans-, eller ränte   -

utveckling. Balders resultaträkning påverkas av värde  utvecklingen i fastighets-

beståndet och derivat samt eventuellt kommande fastighetsköp och fastighets-

 försäljningar, vilket inte beaktas i den aktuella intjäningsförmågan.

Aktuell intjäningsförmåga 
på tolvmånadersbasis

Hyresintäkter 685

Fastighetskostnader –213

Driftsöverskott 472

Central administration –20

Rörelseresultat 452

Finansnetto –258

Resultat efter 
fi nansiella kostnader 194

Skatt 1) –54

Resultat efter skatt 140

1. Bedöms till övervägande del bestå av uppskjuten
skatt

Nyckeltal 1)

 

Finansiella 
Resultat efter fi nansiella 
kostnader/aktie, kr 11,99

Avkastning eget kapital, % 2) 9,3

Soliditet, % 20,4

Räntetäckningsgrad, ggr 1,8

Fastighetsrelaterade  
Direktavkastning fastigheter, % 6,7

Uthyrbar area, tkvm 789

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90

Överskottsgrad, % 69

1. Baserad på aktuell intjäningsförmåga och 
bedömd balansräkning

2. Exklusive värdeförändringar
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Möjligheter och risker

 Balders verksamhet, fi nansiella ställning och resultat kan komma att påverkas 

av ett antal riskfaktorer. Nedan redovisas effekterna på resultat före skatt på 

helårsbasis vid förändring av ett antal faktorer om förändringarna inträffat 

vid 2007 års ingång.

Känslighetsanalys
Faktor Förändring Resultateffekt, Mkr

Hyresintäkter +/–1 procent +/–7

Ekonomisk uthyrningsgrad +/–1 procent +/–7

Räntenivå för 
räntebärande skulder +/–1 procentenhet –/+36

Fastighetskostnader +/–1 procent –/+2

Värdeförändringar fastigheter +/–5 procent +/–347

Redovisade resultateffekter skall endast ses som en indikation och inkluderar inte 

någon effekt av de kompenserande åtgärder som skulle kunna uppstå om händelser 

skulle inträffa.

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter

Balder redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde med värdeföränd-

ringar i resultaträkningen. Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett 

visst mått av osäkerhet i gjorda antaganden och beräkningar. Osäkerheten avseende 

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

Osäkerheten varierar med typ av fastighet, geografi skt läge och med fastighets-

konjunkturer. Vid värdering av ett större fastighetsbestånd som Balders tenderar 

osäkerheterna att kompensera varandra, varför osäkerheten på beståndsnivå 

normalt är väsentligt lägre än för enskilda fastigheter. Av känslighetsanalysen ovan 

framgår att resultatet före skatt skulle påverkas med +/– 347 Mkr vid en värde-

förändring av förvaltningsfastigheterna med +/– 5 procent. Soliditeten skulle vid en 

negativ värdeförändring vara 17,8 procent och vid en positiv värdeförändring på 

5 procent vara 23,2 procent.
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Hyror och hyresgäster

Balders intäkter påverkas bland annat av fastigheternas uthyrningsgrad, av Balders 

möjlighet att ta ut marknadsmässiga hyror samt av hyresgästernas betalnings-

förmåga. Uthyrningsgrad och hyresnivåer styrs till stor del av den allmänna och den 

regionala konjunkturutvecklingen. Risken för stora svängningar i vakanser och bort-

fall av hyresintäkter ökar ju fl er enskilt stora hyresgäster som fi nns i fastighets-

beståndet. För att begränsa risken för sjunkande hyresintäkter och försämrad uthyr-

ningsgrad eftersträvar Balder att skapa långsiktiga relationer med bolagets befi ntliga 

hyresgäster, undvika att en eller ett fåtal hyresgäster står för en stor del av de totala 

hyresintäkterna. 

Vid årsskiftet hade Balder en ekonomisk uthyrningsgrad på 90 procent. Balders 

tio största hyresgäster svarar för cirka 22 procent av totala hyresintäkter. Ericsson är 

Balders största hyresgäst som står för drygt 7 procent av hyresintäkterna. Förutom 

Ericsson fi nns det ingen enskild hyresgäst som individuellt står för över 3 procent av 

hyresintäkterna. Den genomsnittliga kontraktstiden för de 10 största hyresgästerna 

uppgår till 3,7 år. Genomsnittlig kontraktstid i den totala kommersiella portföljen 

uppgår till 2,5 år.

I tabellen framgår hur resultatet påverkas av en förändring på +/– 1 procent på 

hyresnivån respektive den ekonomiska uthyrningsgraden.

Fastighetskostnader

I fastighetskostnader ingår såväl direkta kostnader, såsom kostnader för drift, 

underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta kostnader i form av 

uthyrnings- och fastighetsadministration. 

Varje region ansvarar för att fastighetsbeståndet är väl underhållet och i gott 

skick. Med lokal närvaro ökar kunskapen om respektive fastighets behov av förebyg-

gande insatser, vilket i längden är mer kostnadseffektivt än omfattande reparationer.

Balder arbetar kontinuerligt med förbättringar gällande driftskostnader såsom  

el- och värmeförbrukning för att ständigt förbättra kostnadseffektiviteten med 

hjälp av rationella tekniska lösningar, praktiska insatser och kontinuerlig uppföljning.

Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastigheternas taxeringsvärde 

och är avhängig av politiska beslut avseende skattesats och taxeringsvärde som 

Balder ej kan påverka. Av känslighetsanalysen framgår hur resultatet påverkas av en 

förändring med +/– 1 procent av fastighetskostnaderna.

Finansnetto och kapitalstruktur

Räntekostnaden för skulder hos kreditinstitut är en av Balders större kostnadsposter. 

Balders styrelse har fastställt en fi nanspolicy vilken anger reglerna för hur Balders 

fi nansfunktion skall hantera upplåning, löptider samt hur riskerna i fi nansierings-

verksamheten skall begränsas. Balder har valt att fi nansiera verksamheten med i 

huvudsak korta räntebindningstider samt att derivat används för att begränsa risken 

att fi nansieringskostnaderna ökar markant vid en ökad marknadsränta. 

Vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en procentenhet och 

antag ande om oförändrat lånebelopp skulle räntekostnaderna påverkas de 

närmaste 12 månaderna med +/– 36,2 Mkr.  

Möjligheter och risker
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 Den 1 januari 2006 hade Balder 13 839 640 aktier utestående. Under 2006 

har Balder genomfört två apportemissioner varvid totalt 2 380 000 aktier 

av serie B nyemitteras, motsvarande en ökning av aktiekapitalet med 

2 380 000 kronor. Aktiekapitalet i Balder uppgick per den 31 december 2006 till 

16 219 640 kronor fördelat på 16 219 640 aktier, vardera med ett kvotvärde om 

1 krona, varav 1 871 572 av serie A och 14 348 068 av serie B. Samtliga aktier är fullt 

betalda, aktiekapitalet är bestämt i svenska kronor. Varje aktie av serie A berättigar 

till en röst och varje aktie av serie B berättigar till en tiondels röst. Varje röstberät-

tigad får vid bolagsstämma rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 

aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i Fastighets AB Balders tillgångar, vinst 

och eventuellt överskott vid likvidation. 

Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling från startpunkten den 27 

juni 2005, den dag då Fastighets AB Balder (före detta Enlight AB) träffade överens-

kommelse om förvärv av ett nybildat fastighetsbolag, Balder Storstad AB (före detta 

Malmogia Storstad AB).

Aktien och ägarna

Aktiekapitalets utveckling
    Förändring  Totalt Kvotvärde Förändring Totalt
    av antal  antal per aktie,  aktie- aktie-
Dag Månad År Händelse aktier aktier kr kapital, kr kapital, kr

27 juni 2005 Starttidpunkt  75 386 104 1,00  75 386 104

18 augusti 2005 Apportemission 2 000 002 77 386 106 1,00 2 000 002 77 386 106

18 augusti  2005 Nedsättning av aktie-
   kapitalet genom minskning
   av nominellt belopp  — 77 386 106 0,01 –76 612 245 773 861

18 augusti  2005 Apportemission 1 287 731 380 1 365 117 486 0,01 12 877 314 13 651 175

18 augusti  2005 Kvittningsemission 18 846 514 1 383 964 000 0,01 188 465 13 839 640

18 augusti  2005 Sammanläggning av  
   nominellt belopp till 1 krona –1 370 124 360 13 839 640 1,00  13 839 640

11 januari 2006 Apportemission 1 000 000 14 839 640 1,00 1 000 000 14 839 640

161) maj 2006 Apportemission 1 380 000 16 219 640 1,00 1 380 000 16 219 640

31 december 2006  — 16 219 640 1,00 — 16 219 640

1.  Aktierna registrerades hos Bolagsverket oktober 2006.

Handelsplats
Balders B-aktie noterades på Stockholms-

börsens Nordiska lista (tidigare O-listan) 

i oktober 1999 under namnet Enlight AB. 

Efter namnbytet till Fastighets AB Balder 

handlas aktien sedan den 7 september 2005 

under kortnamnet BALD. Handelsposten är 

100 aktier. ISIN-koderna är SE0000455040 

för serie A och SE0000455057 för serie B.
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Ägarstruktur per 2006-12-31 

 Antal  Totalt
Innehav aktieägare Aktieägare,% antal aktier Kapital, % Röster, %

1–100 1 845 77,3 51 445 0,3 0,2   

101–500 322 13,5 88 875 0,5 0,3

501–1 000 92 3,9 77 970 0,5 0,3

1 001–2 000 42 1,8 66 215 0,4 0,2

2 001–5 000 37 1,6 117 519 0,7 0,4

5 001–10 000 17 0,7 127 593 0,8 0,4

10 001–100 000 19 0,8 397 685 2,5 1,2

100 001– 12 0,5 15 292 338 94,3 97,1

Totalt 2 386 100,0 16 219 640 100,0 100,0

Ägarförteckning per 2006-12-31 

   Totalt
Ägare A-aktier B-aktier antal aktier Kapital, % Röster, %

Erik Selin Fastigheter AB 1 383 099 6 083 567 7 466 666 46,0 60,2

Arvid Svensson Invest AB, ASI 485 982 3 193 543 3 679 525 22,7 24,4

Andra AP-fonden 0 1 442 874 1 442 874 8,9 4,4

Backahill AB 0 775 213 775 213 4,8 2,3

Länsförsäkringar fonder 0 730 500 730 500 4,5 2,2

Låset noterade värdepapper AB 0 355 000 355 000 2,2 1,1

Morgan Stanley 0 231 600 231 600 1,4 0,7

Källebo, Göran 0 178 100 178 100 1,1 0,5

Fjärde AP-fonden 0 157 000 157 000 1,0 0,5

Länsförsäkringar Skåne 0 150 000 150 000 0,9 0,5

Övriga 2 491 1 050 671 1 053 162 6,5 3,3

Totalt  1 871 572 14 348 068 16 219 640 100,0 100,0

Större aktieägare
I tabellerna redovisas de största ägarna samt 

ägarstrukturen per den 31 december 2006. 

Huvudägare är Eriks Selin Fastigheter AB 

samt Arvid Svensson Invest AB, ASI som till-

sammans äger 68,7 procent av kapitalet och 

84,6 procent av rösterna. 

Aktieutveckling 2006
Balderaktiens börskurs har under året ökat 

med 24 procent, vilket är något mer än börsen 

i genomsnitt. Under året ökade Stockholms-

börsens OMX-index med 23 procent. Balders 

aktiekurs var vid årets slut 102,00 kr (82,00), 

årets högsta betalkurs var 104,0 kr och den 

lägsta 67,00 kr. Totalt omsattes 4,3 miljoner 

aktier motsvarande i genomsnitt 17 000 

aktier per dag. Vid utgången av året uppgick 

Balders börsvärde till 1 654 Mkr (1 135).

Aktieutveckling 2006
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Balders hyresgäster

All utveckling av fastigheterna sker i nära samråd med hyresgäster och 

 brukare. Genom god förståelse för de verksamheter kunderna bedriver 

skapas lokaler som är optimerade för de behov den specifi ka kunden har. 

Balder agerar nära sina hyresgäster genom att ta till sig av hyresgästernas synpunk-

ter och i möjligaste mån åtgärda eventuella brister omedelbart. Hyresgästerna kan 

göra felanmälningar till Balders kundservice per telefon, via mail och på hemsidan.

Balder skall vara en effektiv och rationell förvaltare, för att skapa effektiva lokaler 

åt kunderna, vilket ökar deras intjäningsförmåga och i slutändan förstärker Balder 

som bolag. Att medverka till att göra koncernens kunder framgångsrika är en central 

drivkraft i Balders verksamhet. 

Balder skall som förvaltare vara prisvärd, fl exibla ytor skall erbjudas till rätt pris. 

Balder skall stå nära sina kunder genom koncernens platta organisation med korta 

beslutsvägar. Balder skall erbjuda stor bredd, genom att tillhandahålla lokaler i olika 

lägen och till olika hyresnivåer. På det sättet blir Balder en naturlig partner för hyres-

gästerna även när deras behov förändras. 

Balders tio största hyresgäster svarar för cirka 22 procent av totala hyresintäkter. 

Ericsson är Balders största hyresgäst som står för drygt 7 procent av hyresintäk-

terna. Förutom Ericsson fi nns det ingen enskild hyresgäst som individuellt står för 

över 3 procent av hyresintäkterna. Den genomsnittliga kontraktstiden för de 10 

största hyresgästerna uppgår till 3,7 år. Genomsnittlig kontraktstid i den totala 

kommersiella portföljen uppgår till 2,5 år.

Hyreskontraktsstruktur

I tabellen redovisas hyreskontraktsstrukturen per 31 december 2006 varvid kontrakt 

som sagts upp per detta datum, där avfl yttning kommer eller bedöms ske, redovisas 

som kontrakt med förfall inom ett år. 

Balder bedömer att kontraktsstrukturen har en god riskspridning, är välfördelad 

över tiden och därmed utgör en mindre risk i koncernen för väsentlig påverkan på 

bolagets intjäning. 

Engagemang, närhet och ödmjukhet. De viktigaste aspekterna på kundvård 
från ett Balderperspektiv.
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Hyreskontraktsstruktur 2006-12-31 

  Antal  Kontrakterad
Förfallotidpunkt hyreskontrakt Andel, % hyra, Mkr Andel, %

2007 266 21 96 14

2008 405 31 149 22

2009 328 26 146 21

2010 184 14 110 16

2011– 103 8 127 19

  1 286 100 628 92

Bostad 475 — 31 5

P-plats 613  — 20 3

Summa 2 374 — 679 100

Ale Torg, Nödinge 38:14, Ale

Balders 10 största hyresgäster 

• Bergendahlsgruppen
• Ericsson
• G4S Security Services
• Göteborgs Stad
• Järfälla Kommun
• Kunskapsskolan i Sverige
• Malmö Kommun
• Nordea Bank Sverige
• Tribe Hotel Management
• Veidekke Bostad
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Organisation 
och medarbetare 

Balder är organiserad i fyra geografi ska regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö 
samt Riks. Den operativa organisationens verksamhet stöds av en ekonomi- 
och fi nansfunktion samt en marknadsfunktion.

Balder har en platt organisation med korta beslutsvägar som möjliggör ett 

snabbt agerande, vare sig det gäller fastighetsaffärer eller att lösa problem 

för en hyresgäst. Sammantaget hade koncernen per den 31 december 2006 

59 anställda (23), vilket är mer än en fördubbling sedan förra årsskiftet. 

Inom fastighets- och förvaltningsorganisationen arbetar sammantaget 43 

personer vilka leds av fastighetschef Benny Ivarsson. Förvaltningsorganisationen är 

geografi skt indelad i regionerna; Stockholm, Göteborg, Malmö samt Riks. Region-

ernas organisation följer samma grundprinciper men skiljer sig åt beroende på 

respektive regions storlek och fastighetsinnehav. Balders regionkontor ansvarar 

för uthyrning, miljö och förvaltning. Balder har under 2006 köpt viss förvaltning av 

erfarna samarbetspartners i Stockholmsregionen.

Utöver den operativa organisationen fi nns två stödfunktioner; en ekonomi- och 

fi nansfunktion om sammantaget 10 personer som leds av ekonomi- och fi nanschef 

Ulf Johansson samt en marknadsfunktion.

Kundnärhet ett nyckelvärde

Kundnärhet är ett nyckelvärde för Balder. Balders hyresgäster skall tydligt uppleva 

att det är Balder som är deras hyresvärd. Det skall vara enkelt att ha att göra med 

Balder som fastighetsförvaltare. Balders personal skall upplevas som tillgänglig och 

arbeta med snabba och korta beslutsvägar.

VD 
Erik Selin

Ekonomi- & finanschef
Ulf Johansson

Marknadschef
Hans Carlsson

Region
Stockholm

Region
Göteborg

Region
Malmö

Region
Riks

Fastighetschef
Benny Ivarsson

Operativt organisationsschema
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Medarbetare

Antalet medarbetare har växt kraftigt under året genom förvärv av fastigheter samt 

övertagande av teknisk förvaltning. Inom Balder är personliga egenskaper och 

kompetens de viktigaste urvalsfaktorerna vid rekrytering. Jämn fördelning mellan 

könen eftersträvas. Per årsskiftet hade Balder totalt 59 anställda, varav 36 procent 

kvinnor.

Majoriteten av de anställda har tidigare branscherfarenhet, i det stora fl ertalet 

fall är denna erfarenhet såväl lång som kvalifi cerad. Trots att Balder är en således 

ung koncern, fi nns en gedigen branscherfarenhet bland koncernens anställda. Inom 

Balder uppmuntras egna initiativ och entreprenörsanda men även vidareutbildning 

samt utveckling inom företaget. 

Företagskultur

Balder skall vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt locka kompetenta med-

arbetare till att söka sig till företaget. Inom Balder är det en medveten strategi att 

vara lyhörd och öppen för de personer som söker sig till koncernen, därför att de är 

nyfi kna och intresserade av att verka i en organisation som står för entreprenörs-

anda. Egen drivkraft och vilja att komma framåt och utvecklas i det egna arbetet 

kännetecknar dem som är verksamma i bolaget.

Kompetensutveckling

Nyanställda genomgår en internutbildning för att lära sig de aktuella system som 

används inom Balder, liksom för att lära sig bolagets uppbyggnad och kultur. 

Kontinuerligt arbetar Balder med att skapa arbetsglädje bland annat genom att 

årligen diskutera arbetsuppgifter, kompetensutveckling, karriär samt allmän trivsel 

på arbetsplatsen. För att arbeta motverkande och för att bibehålla den låga sjuk -

från varon inom personalen erbjuds anställda ersättning för friskvårdsaktiviteter.

Fyra delmål har defi nierats 

för Balders medarbetare:

•    Engagerad och erfaren personal som 

utvecklas – offensiva, varma och lång-

siktiga är kännetecknande drag

•   Korta beslutsvägar och delaktighet 

– tydlighet, befogenhet och beslut

•    Det skall vara roligt att arbeta på Balder 

– en kultur som lägger stor vikt vid 

personliga egenskaper och utveckling 

skapar arbetsglädje

•    Personalen skall vara välinformerad 

– ett öppet klimat med bra informations-

kultur lägger grunden för välinformerad 

personal

Interiört Lorensberg 46:10, Göteborg

Könsfördelning per åldersgrupp

–29 år

30
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Antal

30–49 år 50 år–

Kvinnor Män

Interiört Lorensberg 46:10, Göteborg
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Eriksbergsvillan, Sannegården 38:20, Göteborg
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Miljö

Balder är ett relativt nybildat fastighetsbolag där fastigheterna förvärvats de 

senaste 20 månaderna. Kartläggningen av fastigheterna med avseende på 

 miljö belastning, driftsystem m m har pågått kontinuerligt under perioden. 

För att detta skall löpa störningsfritt har driftsansvarig för respektive region även 

ansvar för miljöarbetet.

Driftsansvariga har till uppgift att inventera fastighetsbeståndet och därmed 

kartlägga de förbättringar Balder kan göra avseende miljöbelastning vad gäller 

elförbrukning, sophantering, alternativa värmekällor, hyresgästers  verksamhet samt 

vid ombyggnadsprojekt. Med ovanstående som bakgrund skall en handlingsplan för 

Balders miljöarbete tas fram.

Balders egna och inhyrda förvaltningspersonal har till uppgift att se över varje 

fastighets miljöpåverkan och föreslå åtgärder som förbättrar miljöpåverkan, både 

på kort och lång sikt.

Vid nybyggnad, ombyggnad och hyresgästanpassningar har Balder som strategi att 

genom de driftansvariga tillsammans med hyresgäster, leverantörer, konsulter och 

myndigheter i ett tidigt skede verka för miljöanpassade lösningar för  fastig heterna.

Balders ledning har beslutat att nya företags- och tjänstebilar i möjligaste mån 

skall vara miljöklassade.

Vid nybyggnad, ombyggnad och hyresgästanpassningar har Balder som strategi 
att genom de driftsansvariga tillsammans med hyresgäster, leverantörer, 
konsulter och myndigheter i ett tidigt skede verka för miljöanpassade lösningar 
för fastigheterna.

Miljöåtgärder 2006

•  Förstudie angående värme och ventila-

tionssystem i Ektorp Centrum, Nacka

•  Förstudie angående värme och ventila-

tionssystem i Vattenkraften 1, Stockholm

•  Förstudie angående värme och 

ventilations system i Vreten 8, Stockholm

•  Konvertering från oljeeldning till 

fjärrvärme i Ektorp Centrum, Nacka

•  Utredning angående Balders elförbrukning 

i samtliga fastigheter

•  Översyn av Balders sophantering 

pågår i samtliga fastigheter

•  Inventering av samtliga fastigheter till-

hörande region Göteborg med avseende 

på köldmedia
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Marknad

 Omsättningsvolymen på fastighetsmarknaden har ökat med 43 procent 

jämfört med 2005, vilket är ett tydligt tecken på hur likvid och transparent 

den svenska fastighetsmarknaden är. Den totala omsättningen på 155 1) 

Mdkr har skett i nästan alla fastighetskategorier. Kontorsfastigheter är fortfarande 

de mest omsatta och står för cirka 60 Mdkr av den totala omsättningen under 2006. 

Stockholm fortsätter, liksom under 2005, att vara den mest attraktiva marknaden i 

Sverige och Norden. 

Aktörer

De mest aktiva köparna är främst institutioner och fonder. Fondplacerarna har blivit 

mer specialiserade och köper fastigheter inom en viss kategori, till exempel handels-

fastigheter. Svenska institutioner har varit aktiva köpare under 2006 med fokus 

främst på fastigheter i A-lägen, med låg risk och stabila kassafl öden vilket överens-

stämmer med deras investerares önskemål.

Utländska investerare, främst norska, danska och engelska, visar fortsatt starkt 

intresse för den svenska fastighetsmarknaden. Totalt omsattes cirka 70 Mdkr under 

2006 med utländska investerare som köpare eller säljare. 

Några av de största internationella investerarna är AXA Real Estate, Morley Funds, 

Bank of Ireland, danska Ejendomsinvest och Keops samt norska Acta. Även interna-

tionella investerare som Boultbee, Teesland i OG och Henderson har investerat på 

den svenska marknaden och köper främst fastigheter inom specifi ka kategorier.

Vakanser

Med tillväxt i ekonomin och sysselsättningen ökar också efterfrågan på lokaler. 

Utvecklingen av svensk ekonomi samverkar således starkt med hyresmarknaden, 

vilket innebär minskade vakanser. 

Hyror

Till följd av ökad sysselsättning och tillväxt i ekonomin har efterfrågan på lokaler 

ökat under 2006. Vakansgraden ligger i dagsläget på en sådan nivå att en ökad 

efterfrågan inte direkt innebär markant tillväxt på hyresnivåerna. I de mer attraktiva 

områdena rör sig dock hyrorna uppåt i dagsläget.

Den svenska fastighetsmarknaden är en av de mest likvida i världen. Aldrig 
 tidigare har antalet fastighetstransaktioner i Sverige varit så många som under 
2006. Sverige rankades som den fjärde största fastighetsmarknaden i Europa, 
mätt i transaktionsvärde.

1. NewSec
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Induktorn 37, Stockholm
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Direktavkastningskrav

Det stora intresset för svenska fastigheter, både från svenska och utländska investe-

rare, har ökat konkurrensen och pressat ner direktavkastningskraven, gällande alla 

fastighetskategorier i hela landet. 

Balders fastighetsbestånd

Fastighets AB Balder ägde per 31 december 2006 128 fastigheter (53) med en uthyr-

ningsbar yta om cirka 790 000 kvm (301 000) till ett verkligt värde om cirka 7,0 Mdkr 

(2,7). Fördelningen av hyresvärde per region var Stockholm 42 procent, Göteborg 37 

procent, Malmö 13 procent samt Riks 8 procent. Av hyresvärdet avser cirka 41 pro-

cent kontorsfastigheter, 19 procent industri/lager, 20 procent handel/restaurang, 

4 procent bostäder samt 16 procent övriga fastigheter. Övriga fastigheter innefattar 

hotell, utbildning, vård samt blandfastigheter. 

Balders fastigheter är belägna såväl i centrum som i storstädernas närförorter 

och kranskommuner. Flera av dem utgör så kallade när- eller kommuncentrum som 

inrymmer såväl kontor och handel som utbildning och vård. Balders kontorslokaler 

är i stor utsträckning belägna i väletablerade företagsområden med goda kommuni-

kationer. Balders ambition är att fortsätta växa på utvalda marknader. Detta skall 

ske genom fastighetsförvärv som i huvudsak uppfyller bolagets krav på stabila 

kassa fl öden.

Stockholm, 42

Göteborg, 37

Malmö, 13

Riks, 8

Balders hyresvärde per region, %

Balders hyresvärde 
per fastighetskategori, %

Kontor, 41

Handel/
Restaurang, 20

Industri/Lager, 19

Bostäder, 4

Övrigt, 16

MARKNAD

Interiört Holar 3, Stockholm
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Förändring verkligt värde fastigheter

 Mkr Antal

Fastighetsbestånd 
1 januari 2006 2 704,5 53

Investeringar i 
befi ntliga fastigheter 96,4 —

Förvärv 3 984,7 75

Avskrivningar på 
rörelsefastighet –0,6 —

Värdeförändring 212,0 —

Fastighetsbestånd 
31 december 2006 6 997,0 128

Fastighetsbestånd fördelat per region
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 december 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr /kvm1) Mkr1) grad,% Mkr

Stockholm 38 286 010 312  1 092  263 84 2 581

Göteborg 66 286 791 276  962  262 95 2 857

Malmö 11 80 233 100  1 247  92 92 1 016

Riks 13 137 264 64  464  62 98 544

Totalt 128 790 298 752  952  679 90 6 997

1.  Avser helår

Fastighetsbestånd fördelat på fastighetskategori
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 december 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr /kvm1) Mkr 1) grad,% Mkr

Kontor 53 273 493 310  1 132  277 89 2 773

Handel/Restaurang 26 133 519 146  1 092  141 97 1 479

Industri/Lager 26 251 124 142  567 121 85 1 107

Bostäder 7 33 117 31  934  30 95 332

Övrigt 16 99 045 123  1 244  111 90 1 306

Totalt 128 790 298 752  952  679 90 6 997

1.  Avser helår       

Investeringar

Fastighetsinvesteringarna har under året uppgått till 4 081 Mkr (2 561) varav 3 985 

Mkr avser förvärv och 96 Mkr avser investeringar i befi ntliga fastigheter. Fastighets-

portföljen har under verksamhetsåret 2006 förändrats enligt tabell.

Resultat

Årets förvaltningsresultat, periodens resultat exklusive värdeförändringar och skatt, 

uppgick till 160,3 Mkr (46,4), vilket motsvarar 10,23 kronor per aktie (3,57). Resultat-

förbättringen beror främst på den kraftiga tillväxten i Balders fastighetsbestånd 

under 2006.

Driftsöverskottet för året uppgick till 344,7 Mkr (84,1). Orealiserade värdeföränd-

ringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 212,0 Mkr (143,6), vilket ger ett resul-

tat inklusive värdeförändringar på 556,7 Mkr (227,7)

Koncernen, Mkr 2006 2005

Intäkter 523,5 130,1

Fastighetskostnader –178,8 –46,0

Driftsöverskott 344,7 84,1

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, orealiserade 212,0 143,6

Resultat inklusive värdeförändringar 556,7 227,7
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Fastighetsmarknaden i Stockholm är den största i Sverige med cirka 14,3 miljoner 

kvm uthyrningsbar yta varav 1,5 miljoner kvm fi nns i stadens mest centrala delar.   

På arbetsmarknaden fortsätter sysselsättningen att öka och tillväxten under 

2006 är den högsta under en 5-årsperiod. Under 2000-talet försvann framför allt 

IT-bolag som efterfrågade kontor med hög standard. Tillsammans med att fl era 

nybyggnadsprojekt färdigställdes ökade antalet vakanta kontorslokaler kraftigt. 

Hyrorna har också sjunkit men stabiliserats det senaste året.

Aktörer

Utländska investerares intresse för Stockholm har varit mycket stort under året. 

Stockholmsmarknaden domineras dock fortfarande av en handfull svenska ägare. 

De största aktörerna är Vasakronan, Stockholms Stad, AMF Pension, AP Fastigheter 

och Fabege. Av de större utländska investerarna fi nns Whitehall och GE-Capital. 

Äldre byggnader med renoveringsbehov, statiska planlösningar och hög vakans 

har varit mindre intressanta som investeringsobjekt.  

Stockholm

Holar 3, Stockholm
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Vakanser

Efter att vakansgraden på kontorsmarknaden stigit de senaste åren har nu en viss 

återhämtning gjorts. Generellt ligger vakanserna på cirka 12 procent men stora 

skillnader fi nns mellan centrala Stockholm och närförorterna. Standarden på 

kontorslokaler påverkar även vakanssiffrorna. 

 I Stockholms city ligger vakansen för moderna kontor under 6 procent, 

motsvarande siffra för omoderna kontor är 15 procent. Det kommer att krävas 

hyresgästanpassningar och ombyggnationer för att vakansgraden inom detta 

segment skall visa en positiv utveckling.

 I närförorterna till Stockholm uppvisar vakansgraden stora variationer, allt från 

15 till 25 procent. 

Hyror

Kontorshyrorna i Stockholmsregionen stabiliserades under 2006 och beräknas öka 

något under 2007. Detta gäller framförallt moderna och centralt belägna kontor 

samt några av de attraktiva delmarknaderna. 

Hyrorna för moderna kontor i A-läge inom Stockholm ligger kring 

3 500–4 000 kr/kvm. I B-läge omkring 2 000–2 600 kr/kvm. 

I Stockholms förorter ligger hyrorna för kontor inom A-läge i intervallet 

1 700–2 200 kr/kvm och i B-läge 1 000–1 500 kr/kvm.

Direktavkastningskrav

Med hänsyn till det stora intresset att investera i fastigheter inom Stockholms-

området har direktavkastningen för kontor sjunkit till en nivå kring 5 procent för 

fastigheter med A-läge. För B och C-läge varierar avkastningen mellan 5,5 procent 

och 7 procent.

I förorterna ligger motsvarande direktavkastning mellan 6 och 7,5 procent.

Direktavkastningen för butiksfastigheter följer i stort sett samma nivåer som för 

kontorsfastigheter.

REGION STOCKHOLM

Balders fastighetsbestånd

Balder har 38 fastigheter med en uthybar yta om cirka 286 000 kvm i Stockholms-

regionen i huvudsak i närförorter. Fem fastigheter ligger innanför tullarna. Fastig -

heterna är framförallt belägna i tre geografi ska områden. Västberga i söder, 

Ulvsunda i väster och inom tullarna. Balder har för närvarande fastigheter för cirka 

2,6 Mdkr i Stockholm. Under 2006 har 16 fastigheter förvärvats med en uthyrbar yta 

på cirka 130 000 kvm.

Stockholmsregionen har i förhållande till Balders övriga regioner en hög 

vakansgrad. Våra uthyrare arbetar aktivt och har märkt av en ökad efterfrågan på 

lokaler i vårt bestånd vilket har resulterat i ett fl ertal nya hyresavtal. Vi ser därför 

framför oss en ökad uthyrningsgrad.

Holar 3, Stockholm
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Fastighetsbestånd fördelat på fastighetskategori
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 dec 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr/kvm 1) Mkr 1) grad,% Mkr

Kontor 23 165 621 198  1 196  173 87 1 628

Handel/Restaurang 2 3 468 3  941  3 100 28

Industri/Lager 8 78 697 66  845  48 72 457

Övrigt 5 38 224 45  1 166  38 86 469

Totalt 38 286 010 312  1 092  263 84 2 581

1. Avser helår       

Källa: Jones Lang Lasalle
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Hyresgäster

Hyresgäststrukturen är diversifi erad med hyresgäster inom ett fl ertal branscher. 

De tio största hyresgästerna svarar för cirka 30 procent av Balders totala hyresintäk-

ter i Stockholm. Större hyresgäster är bland annat Järfälla kommun, Nordea, G4S, 

Kunskapsskolan, BT Svenska och utbildningsbolaget Didactus.

Organisation

Balder har sedan i januari 2006 ett regionkontor i Stockholm. Kontoret ligger i en av 

Balders fastigheter i Solna och har därmed ett strategiskt bra läge med tanke på 

beståndets läge för övrigt.

Eftersom Balder strävar mot att förvalta fastigheterna i egen regi har kontoret 

utökat antalet anställda till i dagsläget 15.

Under året har ett externt förvaltningsuppdrag sagts upp och förvaltas nu med 

egen personal. Huvuddelen av den externa fastighetsskötseln kommer att under 

2007 skötas av Balder. Vi kommer därför att rekrytera ytterligare fastighetsskötare 

under 2007.

Resultat

Driftsöverskottet för region Stockholm uppgick under 2006 till 144,1 Mkr (47,5), en 

ökning som främst beror på att fastighetsbeståndet har ökat. Resultat inklusive 

värdeförändringar uppgick under 2006 till 245,0 Mkr (118,3). 

Region Stockholm

Mkr 2006 2005

Hyresintäkter 235,0 70,5

Fastighetskostnader –90,9 –23,0

Driftsöverskott 144,1 47,5

Värdeförändringar 
förvaltningsfastigheter, 
orealiserade 100,9 70,8

Resultat inklusive 
värdeförändringar 245,0 118,3

STOCKHOLM

För mer information se fastighetsförteckning region Stockholm sidan 78.
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Tillväxttakten i Göteborgsregionen tillhör de starkaste i Sverige och prognosen för 

de kommande åren visar på en fortsatt stark ekonomisk tillväxttakt. Sysselsättnings-

graden visar, efter ett antal år där antalet anställda inte ökat, en viss ökning. Framför 

allt spås störst sysselsättningsökning inom fi nansiell verksamhet, företagstjänster 

och byggverksamhet.

Göteborg har en befolkningstillväxt på cirka 1 procent per år 1). Ökningen är en 

följd av infl yttning och födelseöverskott. Nyproduktion av bostäder har varit cirka 

2 000 lägenheter om året 2003–2006. Pågående bostadsbyggande visar ungefär 

motsvarande siffra för kommande år. År 2009 bedöms antalet invånare i Göteborg 

överstiga 500 000 personer.

Göteborgsregionen har mycket goda kommunikationer där Europavägarna E6 och 

E20 förbinder Göteborg med Oslo, Stockholm, Köpenhamn och kontinenten. Göteborgs 

Hamn är Nordens största hamn och den internationella fl ygplatsen Landvetter ligger 

endast 20 minuters resväg från Göteborgs Centrum. Detta har bland annat bidragit 

till att Göteborg har utsetts till att ha Sveriges bästa logistikläge. 

  

Aktörer

I Göteborg fi nns det cirka 4,5 miljoner kvm kontorsyta och cirka 1,5 miljoner kvm 

butiksyta. Kontor Inom Vallgraven, Lilla Bommen, Kungsportsavenyn, Gullbergsvass, 

Gårda, Centralstationen och Lindholmen på Norra Älvstranden räknas som A-lägen.

Interiört Gårda fabriker, Gårda 15:1, Göteborg

Göteborg

1. Business Region Göteborg
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I Göteborg fi nns ett fl ertal stora aktörer på fastighetsmarknaden. De största 

privata fastighetsägarna av kommersiella lokaler är Wallenstam, Diligentia och 

Castellum.

Aktiviteten på transaktionsmarknaden i Göteborg har under 2006 varit hög. Stort 

intresse från utländska investerare tillsammans med lokala aktörer har inneburit att 

efterfrågan på fastigheter har varit större än utbudet. Detta har bidragit till 

sjunkande direktavkastningskrav i regionen. 

Vakanser

Vakansgraden för kontor i centrala Göteborg ökade från cirka 9 procent till 13 

procent under 2004 1). Orsakerna var bland annat färdigställandet av nya kontors -

fastigheter på Älvstranden samt att många företag samlokaliserade sina verk-

samheter. Under 2006 har vakansgraden sjunkit och uppgår i början av 2007 till 

något under 10 procent 1).  För Storgöteborg är siffran cirka 12 procent. Förväntning-

arna är att vakansgraden kommer att minska något ytterligare under kommande år.

En tydlig trend är att efterfrågan på moderna och fl exibla lokaler är stor medan 

vakansgraden i äldre och omoderna fastigheter kommer att vara fortsatt hög.

Vakansgraden för butiksytor är fortsatt låg, bara några procent. Under 2006 har 

två nya stora köpcentra öppnats i och kring Göteborg. Totalt uppgår butiksytan till 

cirka 80 tkvm i dessa. Planer fi nns för ytterligare cirka 60 tkvm i Göteborg under 

2007–2009 2).

 

Hyror

Under 2006 har det tillkommit cirka 30 tkvm kontorslokaler och under 2007–2008 

beräknas ytterligare 60 tkvm att byggas. Med hänsyn till hög vakansgrad har 

hyrorna legat relativt stilla de senaste åren. Den hårda konkurrensen har på vissa 

områden också pressat hyresnivån nedåt. 

Trenden med rabatterade hyror vid nyuthyrningar och hyresgästanpassningar har 

fortsatt under 2006 och är vanligt förekommande. Hyresnivåerna varierar från 

citylägen från cirka 1 400 kr/kvm upp till 2 200 kr/kvm i de mest attraktiva lägen.  

I B-lägen ligger hyresnivåerna på 700–1 500 kr/kvm. Hyrorna bedöms vända svagt 

uppåt under 2007 då också efterfrågan på kontorslokaler förväntas öka.

Hyresnivåerna på butikslokaler varierar kraftigt beroende på läget. I A-läge mellan 

5 000–9 000 kr/kvm till 1 500–4 000 kr/kvm i B-lägen.

Direktavkastningskrav

Antalet fastighetstransaktioner har ökat kraftigt och uppgick under 2006 till 

11 Mdkr kronor. Utländska investerare har visat stort intresse, inte bara för 

handelsfastigheter, utan även för kontors- och logistikfastigheter.

Direktavkastningskravet för kontorsfastigheter centralt i Göteborg ligger mellan 

4,75–5,25 procent beroende på läge och standard. I Göteborgsområdet i övrigt 

varierar avkastningen mellan 5,5–7,5 procent. Direktavkastning för handels -

fastig heter varierar mellan 5–7,5 procent.

REGION GÖTEBORG

Balders fastighetsbestånd

Totalt uppgår antalet fastigheter i region Göteborg till 66 stycken med en uthyrbar 

yta om cirka 287 000 kvm. Fastigheterna är framför allt belägna inom Göteborgs 

kommun, Ale kommun, Härryda kommun, Kungälvs kommun och Fyrstadsområdet.
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Källa: Jones Lang Lasalle

GÖTEBORG
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Fastigheterna inom Göteborgs kommun innehåller framför allt kontor och 

handel/restaurang. Nio fastigheter ligger i centrala Göteborg. Inom handel/

restaurang fi nns bland annat Askims Torg och Torslanda Centrum.

I Ale kommun fi nns framför allt handel/restaurang i lokala affärscentra som 

Nödinge, Surte och Bohus. 

De fyra fastigheterna i Härryda kommun är belägna i Mölnlycke Centrum, som 

består av handel/restaurang och bostäder. Fastigheterna i Kungälv, som innehåller 

handel/restaurang, kontor och hotell ligger i Kungälvs Centrum. I Trollhättan 

domineras beståndet av den centralt belägna Oden Gallerian med ett stort antal 

butiker. Utöver detta fi nns det elva fastigheter belägna i Borås, Falkenberg, Alingsås, 

Partille, Kungsbacka och Falköping med totalt 86 000 kvm uthyrbar yta.

Balder har expanderat kraftigt i region Göteborg. Under 2006 har 37 fastigheter 

förvärvats med en yta om 177 000 kvm. 

Fastighetsbestånd fördelat på fastighetskategori     
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 dec 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr/kvm 1) Mkr 1) grad,% Mkr

Kontor 27 102 227 108 1 057 101 94 1 122

Handel/Restaurang 19 77 170 91 1 176 87 96 990

Industri/Lager 8 54 909 32 589 31 95 271

Bostäder 7 33 117 31 934 30 95 332

Övrigt 5 19 368 14 710 13 98 141

Totalt 66 286 791 276 962 262 95 2 857

1. Avser helår

Inom Vallgraven 4:2, Göteborg
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Region Göteborg

Mkr 2006 2005

Hyresintäkter 181,8 40,8

Fastighetskostnader –59,3 –16,1

Driftsöverskott 122,5 24,7

Värdeförändringar 
förvaltningsfastigheter, 
orealiserade 34,2 53,8

Resultat inklusive 
värdeförändringar 156,7 78,5

Hyresgäster

Hyresgäststrukturen är väl sammansatt med tyngdpunkt på kontor och handel/

restaurang. Bland de större hyresgästerna fi nns Ericsson, Domstolsverket, Göteborgs 

Stad, G4S Security Services och ICA. De tio största hyresgästerna svarar för cirka 23 

procent av det totala hyresvärdet i regionen. 

Organisation

Regionkontoret ligger centralt i Göteborg i en fastighet som Balder äger. Totalt 

arbetar 21 personer inom förvaltningsområdet.

Organisationen i Göteborg har under året fokuserat på att optimera driften 

och minska driftskostnaderna i fastigheterna. Genom goda kontakter med våra 

hyresgäster samt kontinuerlig utveckling av fastigheterna arbetar regionen för 

att bibehålla en hög uthyrningsgrad.

Resultat

Driftsöverskottet för region Göteborg uppgick till 122,5 Mkr (24,7). En ökning som 

främst är beroende av den kraftiga tillväxten i Balders fastighetsbestånd under året. 

Resultat inklusive värdeförändringar uppgick under 2006 till 156,7 Mkr (78,5).  

GÖTEBORG

För mer information se fastighetsförteckning region Göteborg sidan 78–79.
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Malmö ligger mitt i Öresundsregionen, ett område som består av sydvästra Skåne och 

Storköpenhamn. Med sina 3,6 miljoner invånare, 2,4 på den danska sidan och 1,2 på 

den svenska, är denna nya storstadsregion ett av Europas mest expansiva områden.

Tillverkningsindustrin, byggsektorn och uppdragsverksamheten är den viktigaste 

drivkraften i den starka tillväxt som Malmö haft. Malmö Stad har 270 000 invånare 

och befolkningen har ökat under det senaste decenniet med cirka 10 procent. Arbets-

lösheten i Malmö är relativt hög, omkring 7 procent mot 4,2 procent i riket totalt 1). 

Öresundregionen har den högsta koncentrationen av högutbildad befolkning 

i norra Europa med 14 universitet och högskolor, 150 000 studenter och fl er än 

14 000 forskare. 

Aktörer

I Malmöregionen fi nns cirka 1,4 miljoner kvm kontor, varav cirka hälften fi nns i city. 

Det andra stora kontorsområdet är Västra Hamnen, nordväst om city, som 

förvandlats från skeppsvarv till fastighetsutvecklingsområde, där det byggs både 

bostäder och kommersiella lokaler.   

De inhemska fastighetsägarna dominerar fastighetsmarknaden i regionen. Störst 

är MKB, Vasakronan, Wihlborgs, Kungsleden, Stena Fastigheter och Castellum som 

tillsammans äger cirka 50 procent av den totala kontorsytan. Utländska investerare 

har visat stort intresse för Malmöregionen och köpt stora bostadsportföljer, 

industri- och logistikfastigheter samt köpcentrumprojekt.

Malmö

Spinneriet 8, Malmö

1. Newsec
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Vakanser

Den generella vakansgraden i Malmö är idag så hög som 15 procent och ännu högre 

i mer perifera lägen. Trots den höga vakansgraden pågår nybyggnation i framför allt 

området Västra Hamnen. I det äldre beståndet av kontorsfastigheter centralt i 

Malmö är vakansgraden så hög som 25 procent. I Västra Hamnen ligger vakans-

graden kring 10 procent. Vakanserna i Malmö förväntas sjunka under 2007 i framför 

allt centrala Malmö och Västra Hamnen.

Hyror

Med hänsyn till den höga vakansgraden i Malmö så har den generella hyres-

utvecklingen varit sjunkande med cirka 5 procent de senaste åren. Kontorshyrorna i 

de bästa lägena ligger fortfarande under 2001 års nivåer. Hyresnivåerna för kontor 

i A-läge ligger i spannet 1 300–1 800 kr/kvm, i B-läge mellan 800–1 200 kr/kvm. En 

bred näringslivsstruktur, integrationen med Storköpenhamn och förväntad ökad 

sysselsättning ger en optimism om att hyresnivåerna kan stiga under kommande år.

Butiksmarknaden uppvisar en fortsatt positiv utveckling i Malmö. Hyresnivån i 

A-läge för butikslokaler ligger mellan 2 500–5 000 kr/kvm och i B-läge kring 

1 400–2 500 kr/kvm.

 

Direktavkastningskrav

Det har skett många fastighetsaffärer i Malmö under rekordåret 2006. Totalt 

handlar det om cirka 9 Mdkr mot cirka 5 Mdkr under 2005 1). Transaktionerna har 

gjorts med sjunkande avkastningskrav. Direktavkastningen på centrala kontors-

fastigheter som sålts i Malmö har legat kring 5,5–6,25 procent och i B-läge någon 

procentenhet högre. När det gäller butiksfastigheter har direktavkastningen legat 

kring 5,25–7,5 procent inom A- till C-läge. 

REGION MALMÖ

Balders fastighetsbestånd

I Region Malmö fi nns elva fastigheter med en uthyrbar yta om cirka 80 000 kvm. 

I maj månad förvärvade Balder fastigheten Spinneriet 8, som ligger mitt i centrala 

Malmö, vilken innehåller drygt 24 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat mellan kontor, 

handel/restaurang och hotell.

Någon månad senare förvärvade Balder ett större fastighetsbestånd, där åtta 

fastigheter var belägna i Malmö. Totalt har under 2006 nio fastigheter förvärvats 

med en uthyrbar yta på cirka 46 000 kvm. Den enskilt största fastigheten är 

Rosengårds Centrum, Landshövdingen 1, med en yta om 33 000 kvm. Efter 

räkenskapsårets utgång har fastigheten Trädgårdshallen 1 i Malmö avyttrats.  

Fastighetsbestånd fördelat per fastighetskategori
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 dec 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr/kvm 1) Mkr 1) grad,% Mkr

Handel/Restaurang 2 34 228 39 1 154  39 99 382

Industri/Lager 7 19 907 9 465 8 83 62

Övrigt 2 26 098 51 1 966 45 88 572

Totalt 11 80 233 100 1 247  92 92 1 016

1.  Avser helår       
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Hyresgäster

Lokalkategorin Handel/Restaurang utgör cirka 45 procent av den totala ytan. 

De största hyresgästerna är Bergendalsgruppen, Malmö Kommun, Tribe Hotel 

Management, Didactus samt Univar. Totalt utgör dessa fem hyresgäster cirka 

42 procent av det totala hyresvärdet inom regionen. 

Organisation

Balder har ett Regionkontor i Malmö där sex personer arbetar. 

Balder eftersträvar en expansion av fastighetsbeståndet i Malmö för att 

härigenom bygga upp en större och effektivare förvaltningsenhet och för att få 

en större exponering i Öresundsregionen.

Resultat

Driftsöverskottet för region Malmö uppgick till 49,4 Mkr (11,9). Ökningen beror 

främst på den kraftiga tillväxten i Balders fastighetsbestånd under året. Resultat 

inklusive värdeförändringar uppgick under 2006 till 122,7 Mkr (30,9). 

Region Malmö

Mkr 2006 2005

Hyresintäkter 70,2 18,8

Fastighetskostnader –20,8 –6,9

Driftsöverskott 49,4 11,9

Värdeförändringar 
förvaltningsfastigheter, 
orealiserade 73,3 19,0

Resultat inklusive 
värdeförändringar 122,7 30,9

För mer information se fastighetsförteckning region Malmö sidan 80.
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Riks 
Balders fastighetsbestånd

I samband med att ett större fastighetsbestånd förvärvades från Akelius ingick 

fastigheter belägna utanför Balders primära områden, Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Dessa fastigheter har samlats upp i en egen region kallad Riks.

Totalt ingår 13 fastigheter i region Riks där sex fastigheter fi nns i Halmstad, fyra 

fastigheter i Mellansverige och tre fastigheter i norra Bohuslän. Den totala 

uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 137 000 kvm.

Den ekonomiska vakansgraden är 2 procent i regionens fastighetsbestånd.

Fastighetsbestånd fördelat per fastighetskategori
      Ekonomisk Verkligt
 Antal Uthyrbar Hyresvärde, Hyresvärde, Hyresintäkter, uthyrnings- värde, 
31 dec 2006 fastigheter yta, kvm Mkr 1) kr/kvm 1) Mkr  1) grad,% Mkr

Kontor 3 5 645 4 640 3 75 23

Handel/Restaurang 3 18 653 12 658 12 99 79

Industri/Lager 3 97 611 34 351 34 100 317

Övrigt 4 15 355 14 882 13 97 125

Totalt 13 137 264 64 464 62 98 544

1. Avser helår       

Hyresgäster

Ericsson är den enskilt största hyresgästen inom region Riks. Ericsson hyr lokaler 

i Hudiksvall och Falun och står för cirka 50 procent av det totala hyresvärdet i 

regionen. 

Organisation

Regionkontoret för region Riks ligger i Falun. Regionen är den minsta inom Balder 

och har endast två anställda, en förvaltare och en fastighetsskötare. Stor del av 

regionens fastighetsskötsel köps in externt. 

Resultat

För 2006 uppgick till driftsöverskottet 28,7 Mkr (—) och resultatet inklusive 

värdeförändringar till 32,3 Mkr (—). Eftersom fastigheterna tillhörande region Riks 

förvärvades under 2006 fi nns inga jämförelsesiffror.

Region Riks

Mkr 2006 2005

Hyresintäkter 36,5 —

Fastighetskostnader –7,8 —

Driftsöverskott 28,7 —

Värdeförändringar 
förvaltningsfastigheter, 
orealiserade 3,6 —

Resultat inklusive 
värdeförändringar 32,3 —
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Rosengård Centrum, Landshövdingen 1, Malmö



Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Fastighets AB Balder 

(publ), organisationsnummer 556525-6905, avger härmed 

redovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskaps-

året 2006. 

Verksamheten

Balders affärsidé att skapa värden genom att förvärva, 

utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i storstads-

regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

På respektive delmarknad skall bolaget uppnå en sådan 

position att Balder blir en naturlig partner för potentiella 

kunder som behöver nya verksamhetslokaler. Tillväxt skall ske 

under krav på fortsatt lönsamhet och positiva kassafl öden.

Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2006 ett 

verkligt värde om 7 Mdkr. Balders fastigheter är belägna såväl i 

centrum som i storstädernas närförorter och kranskommuner 

och fl era av dem utgör så kallade när- eller kommuncentrum 

som inrymmer såväl kontor och handel som utbildning och vård. 

Organisation

Balders affärsområden är indelade i regionerna Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Riks. Regionernas organisation följer 

samma principer men skiljer sig åt beroende på respektive 

regions storlek och fastighetsinnehav. Regionkontoren ansvarar 

för uthyrning, miljö och teknisk förvaltning. 

Balderkoncernen består av 101 bolag (aktie- och kommandit-

bolag), där Fastighets AB Balder är moderbolag. Fastigheterna 

ägs huvudsakligen med ett bolag per fastighet. Balders 

operativa organisation är uppdelad i en fastighets- och 

förvaltningsfunktion, en ekonomi- och fi nansfunktion samt en 

marknadsfunktion. Sammantaget har koncernen 59 anställda, 

varav 36 procent är kvinnor. 

Ägarförhållanden

Fastighets AB Balder är noterat på OMX – Nordiska listan Small 

Cap under namnet BALD. Bolaget har cirka 2 400 aktieägare. 

Huvudägare är Erik Selin (genom bolag) som äger 60,2 procent 

av rösterna och Arvid Svensson Invest AB, ASI , som äger 24,4 

procent av rösterna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I januari förvärvade Balder tio fastigheter i Stockholm från 

Diligentia för 598 Mkr, inklusive kostnader för lagfart och 

förvärvsomkostnader. Fastigheterna omfattar totalt cirka 

73 000 kvm, varav cirka 70 procent avser kontor. Av fastighets-

värdet avser innerstadslägen drygt 30 procent. I samband med 

förvärvet höll bolaget en extra bolagsstämma där det 

beslutades att genomföra en apportemission av 1 000 000 

B-aktier till en kurs av 70 kronor.

I mars förvärvades en kontorsfastighet om cirka 8 000 kvm i 

Göteborg till ett värde om 188 Mkr samt bostadsfastigheter i 

Alingsås till ett värde om 210 Mkr. Bostadshusen har färdigställts 

under kvartal tre 2006 och omfattar totalt 206 lägenheter. 

Efter att Balder genomgått Stockholmsbörsens sedvanliga 

granskning för notering åternoterades Balder på OMX – 

Nordiska listan Small Cap (före detta Stockholmsbörsens 

O-lista) den 24 mars.

Den 16 maj förstärkte Balder ytterligare sin närvaro i Malmö 

samt kompletterade Stockholmsbeståndet genom att förvärva 

fem fastigheter från Skanska för 750 Mkr. Beståndet omfattar 

totalt 69 000 kvm, varav 24 000 kvm i Malmö. Förvärvet 

fi nansierades delvis med en apportemission av 

1 380 000 B-aktier till en kurs av 100 kronor.

Den 1 juni förvärvades en kontors- och butiksfastighet på 

Kungsportsavenyn i centrala Göteborg för 46 Mkr. 60 procent 

av fastighetens yta består av kontor och utnyttjas till en del av 

den egna verksamheten. Då Balder etablerat sitt huvudkontor 

och regionkontor för Göteborg i fastigheten redovisas den som 

en rörelsefastighet.

Per samma dag förvärvade Balder 33 fastigheter från Akelius, 

köpeskillingen uppgick till cirka en miljard kronor och genom 

affären ökade den uthyrbara ytan med 230 000 kvm. 

Fastigheterna är till övervägande del belägna i storstadsregio-

nerna Göteborg och Malmö, en fastighet i Stockholmsregionen 

samt 13 fastigheter utanför storstadsregionerna. 

Den 2 juni förvärvade Balder 12 fastigheter för cirka 380 Mkr 

i Göteborg från Tornet. 80 procent av fastigheternas totala yta 

på 42 000 kvm är kontor, resterande ytor består i huvudsak av 

industri och lager. 

I juli träffade Balder avtal om att förvärva nio fastigheter 

från ett fl ertal säljare för cirka 550 Mkr. Fastighetsbeståndet 

omfattar totalt 38 000 kvm och består främst av handel. Fyra 

av fastigheterna är belägna i Mölnlycke Centrum, en i Alingsås 

samt tre i Göteborg; Backaplan, Eriksberg samt en fastighet 

Inom Vallgraven. Den nionde och enskilt största fastigheten är 

Ale Torg i Ale kommun norr om Göteborg. 

Genom två affärer förvärvade Balder per den 25 oktober två 

fastigheter i centrala Göteborg för cirka 135 Mkr.

Den 1 december förvärvade Balder Marabouhuset i 

Sundbyberg för cirka 130 Mkr, en modern kontorsfastighet om 

cirka 9 000 kvm.
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Balders största hyresgäst som står för drygt 7 procent av 

hyresintäkterna. Förutom Ericsson fi nns det ingen enskild 

hyresgäst som individuellt står för över 3 procent av hyresintäk-

terna. Den genomsnittliga kontraktstiden för de 10 största 

hyresgästerna uppgår till 3,7 år. Genomsnittlig kontraktstid i den 

totala kommersiella portföljen uppgår till 2,5 år.

En förändring på +/– 1 procent på hyresnivån alternativt den 

ekonomiska uthyrningsgraden, skulle påverka resultatet före 

skatt med +/– 7 Mkr.

Fastighetskostnader

I fastighetskostnader ingår såväl direkta kostnader, såsom 

kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighets-

skatt, som indirekta kostnader i form av uthyrnings- och 

fastighetsadministration. 

Varje region ansvarar för att fastighetsbeståndet är väl 

underhållet och i gott skick. Med lokal närvaro ökar kunskapen 

om respektive fastighets behov av förebyggande insatser, vilket 

i längden är mer kostnadseffektivt än omfattande 

reparationer.

Balder arbetar kontinuerligt med förbättringar gällande 

driftskostnader såsom el- och värmeförbrukning för att 

ständigt förbättra kostnadseffektiviteten med hjälp av 

rationella tekniska lösningar, praktiska insatser och kontinuerlig 

uppföljning.

Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastigheter-

nas taxeringsvärde och är avhängig av politiska beslut 

avseende skattesats och taxeringsvärde som Balder ej kan 

påverka. En förändring med +/– 1 procent av fastighetskostna-

derna skulle påverka resultatet före skatt med –/+ 2 Mkr.

Finansnetto

Räntekostnaden för skulder hos kreditinstitut är en av Balders 

större kostnadsposter. Balders styrelse har fastställt en 

fi nanspolicy vilken anger reglerna för hur Balders fi nansfunk-

tion skall hantera upplåning, löptider samt hur riskerna i 

fi nansieringsverksamheten skall begränsas. Balder har valt att 

fi nansiera verksamheten med i huvudsak korta räntebindnings-

tider samt att derivat används för att begränsa risken att 

fi nansieringskostnaderna ökar markant vid en ökad marknads-

ränta, se vidare not 18, Finansiella risker och fi nanspolicies. 

Vid en omedelbar förändring av marknadsräntan med en 

procentenhet och antagande om oförändrat lånebelopp skulle 

räntekostnaderna påverkas de närmaste 12 månaderna med 

+/– 36,2 Mkr.  

Fastighetsbeståndet

Fastighets AB Balder ägde per 31 december 2006 128 

fastigheter (53) med en uthyrningsbar yta om cirka 790 000 

kvm (301 000) till ett verkligt värde om cirka 7,0 Mdkr (2,7). 

Fördelningen av hyresvärdet per region var Stockholm 42 

procent, Göteborg 37 procent, Malmö 13 procent samt Riks 8 

procent. Av hyresvärdet avser 96 procent kommersiella 

fastigheter och 4 procent bostäder.

Möjligheter och risker 

Balders verksamhet, fi nansiella ställning och resultat kan 

komma att påverkas av ett antal riskfaktorer. 

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter

Balder redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

med värdeförändringar i resultaträkningen. 

Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett visst 

mått av osäkerhet i gjorda antaganden och beräkningar. 

Osäkerheten avseende enskilda fastigheter bedöms i 

normalfallet ligga inom intervallet +/– 5–10 procent. 

Osäkerheten varierar med typ av fastighet, geografi skt läge och 

med fastighetskonjunkturer. Vid värdering av ett större 

fastighetsbestånd som Balders tenderar osäkerheterna att 

kompensera varandra, varför osäkerheten på beståndsnivå 

normalt är väsentligt lägre än för enskilda fastigheter. 

Resultatet före skatt skulle påverkas med +/– 347 Mkr vid en 

värdeförändring av förvaltningsfastigheterna med +/– 5 

procent. Soliditeten skulle vid en negativ värdeförändring bli 

17,8 procent och vid en positiv värdeförändring på 5 procent 

uppgå till 23,2 procent.

 Hyror och hyresgäster

Balders intäkter påverkas bland annat av fastigheternas 

uthyrningsgrad, av Balders möjlighet att ta ut marknads mässiga 

hyror samt av hyresgästernas betalningsförmåga. 

Uthyrningsgrad och hyresnivåer styrs till stor del av den 

allmänna och den regionala konjunkturutvecklingen. Risken för 

stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar 

ju fl er enskilt stora hyresgäster som fi nns i fastighetsbeståndet. 

För att begränsa risken för sjunkande hyresintäkter och 

försämrad uthyrningsgrad eftersträvar Balder att skapa 

långsiktiga relationer med bolagets befi ntliga hyresgäster, 

undvika att en eller ett fåtal hyresgäster står för en stor del av de 

totala hyresintäkterna. Vid årsskiftet hade Balder en ekonomisk 

uthyrningsgrad på 90 procent. Balders tio största hyresgäster 

svarar för cirka 22 procent av totala hyresintäkter. Ericsson är 



Miljö

Balder har inte gjort någon fullständig utredning av eventuella 

miljöföroreningar i fastighetsbeståndet men bedömer att 

verksamheten eller fastigheterna inte föranleder några 

miljörisker som väsentligen skulle kunna påverka bolagets 

ställning. Vid förvärv av fastigheter där risk för miljöpåverkan 

bedöms föreligga föregås förvärvet av miljöutredningar.

Resultat

Då Balder startade sin verksamhet 1 juli 2005 omfattar 

jämförelseperioden endast sex månader, 1 juli–31 december 2005.

 

Periodens förvaltningsresultat, periodens resultat exklusive 

värdeförändringar och skatt, uppgick till 160,3 Mkr (46,4), vilket 

motsvarar 10,23 kronor per aktie (3,57). Resultatförbättringen 

beror främst på den kraftiga tillväxten i Balders fastighets-

bestånd under 2006. Hyresintäkterna för 2006 uppgick till 523,5 

Mkr (130,1) och driftsöverskottet ökade till 344,7 Mkr (84,1).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna 

uppgick till 212,0 Mkr (143,6). Finansnettot uppgick till –161,4 

Mkr (–26,7) varav –1,3 Mkr (–) avser värdeförändring i derivat. 

Ränte kostnaden motsvarar en upplåning till en genom snittlig 

ränta om 4,2 procent (3,0).

Årets resultat efter skatt uppgick till 440,8 Mkr (264,4) 

motsvarande 28,12 kronor per aktie (20,35).

Fastigheternas värde

Balder har under 2006 inte sålt några fastigheter. 

Per bokslutsdagen har Balder genomfört en intern värdering, 

baserad på en tioårig kassafl ödesmodell, på hela fastighets-

beståndet. Nuvärdesberäkning sker av framtida kassafl öden i 

form av driftsöverskott, som successivt marknadsanpassas, 

under 10 år samt nuvärdet av bedömt restvärde år 10. Till 

grund för kassafl ödeskalkylerna har lagts följande gemen-

samma förutsättningar och antaganden:

• Årlig infl ation 2 procent under kalkylperioden

• Årlig ökning av drift och underhållskostnader med 2 procent

Utgångspunkten för värderingen är en individuell bedömning 

för varje fastighet dels av framtida kassafl öden och dels av 

avkastningskravet. För en mer detaljerad beskrivning gällande 

Balders fastighetsvärdering se not 12, Förvaltnings  fastigheter.

 Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett 

visst mått av osäkerhet i gjorda antaganden och beräkningar. 

För att säkerställa den interna värderingsmetoden har 

fastigheter motsvarande cirka 20 procent av Balders internt 

bedömda verkliga värde värderats av ett externt värderings-

företag. Den externa värderingen, som utfördes av Newsec, 

översteg Balders interna värdering med 6,8 procent. 

Per 31 december 2006 uppgick förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde till 6 948,6 Mkr (2 704,5), vilket innebär en 

orealiserad värdeförändring om 212,0 Mkr (143,6). Balders 

totala fastighetsvärde uppgick till 6 997,0 Mkr (2 704,5) varav 

48,4 Mkr (—) avser rörelsefastigheten, vilken redovisas enligt 

anskaffningsvärdemetoden.

Skatt

Balder redovisar för 2006 en aktuell skattekostnad om –3,4 Mkr 

(–2,9) och en uppskjuten skatteintäkt om 73,2 Mkr (77,3), totalt 

en skatteintäkt om 69,8 Mkr (74,4).

Den uppskjutna skatteintäkten om 73,2 Mkr utgörs av 

nettot av uppskjuten skatteintäkt om 175,0 Mkr och 

uppskjuten skattekostnad om –101,8 Mkr. Den uppskjutna 

skatteintäkten är till största del ett resultat av skattemässig 

kapitalförlust på andelar i handelsbolag. Kapitalförlusten har 

inte påverkat koncernens resultat före skatt.

Kassafl öde och fi nansiell ställning

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 december till 1 500,7 

Mkr (851,8), motsvarande 92,52 kronor per aktie (61,55), under 

perioden har två apportemissioner genomförts om totalt 208 

Mkr (467). Soliditeten uppgick till 20,6 procent (29,2). 

Räntebärande skulder (se även not 18)

Koncernens räntebärande skulder, exklusive undervärde i 

derivat, uppgick per 31 december 2006 till 5 564 Mkr (1 970). I 

juni emitterade Balder ett 5-årigt förlagslån om 300 Mkr, lånet 

har en fast kupongränta om 7,5 procent och är noterat på OMX 

vid SOX förlagslån under namnet BALD 1 SOX. Under perioden 

har därutöver nya lån tagits upp om 2 541 Mkr i samband med 

nya förvärv. Befi ntliga lån hos säljarna har tagits över till ett 

värde av 856 Mkr per den 31 december 2006. Den genom-

snittliga kreditbindningstiden uppgick per 2006-12-31 till 5,9 år 

(4,7). Den genomsnittliga effektiva räntan per 2006-12-31 

uppgick till 4,4 procent (3,1). Den genomsnittliga räntebind-

ningstiden vid samma datum uppgick till 12 månader (10). 

Andelen lån med ränteförfall under kommande 12-månaders-

period uppgick till 73 procent (79), vilket vid en omedelbar 

förändring av marknadsräntan med en procentenhet och 

antagande om oförändrat lånebelopp skulle påverka 

räntekostnaderna de närmaste 12 månaderna med 36,2 Mkr.

Balder har tecknat derivatavtal för att begränsa påverkan av 

en högre marknadsränta. Av lån med kort löptid har 2 000 Mkr 

skyddats med derivat. Räntetak från 4,75 till 5,75 procent har 

tecknats med start mars 2007 vilka förfaller löpande mellan 

2012 och 2017. Balder har även ställt ut ett räntegolv på 3,25 

procent avseende 1 000 Mkr med start mars 2007 till 2012. 

1. Med 2 procent.
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Ovan nämnda derivat redovisas löpande till verkligt värde i 

balansräkningen med värdeförändringar redovisade i 

resultaträkningens fi nansnetto utan tillämpning av säkrings-

redovisning. Värdeförändringarna under perioden uppgick till 

–1,3 Mkr (–).

Investeringar

Fastighetsinvesteringarna har under perioden uppgått till 

4 081 Mkr (2 561) varav 3 985 Mkr (2 544) avser förvärv och 

96 Mkr (17) avser investeringar i befi ntliga fastigheter. Under 

kvartal tre 2006 har bostadsfastigheterna i Alingsås färdig -

ställts och omfattar numera totalt 206 lägenheter. Balder har 

under 2006 genomfört ett antal större lokalanpassningar för 

hyresgäster i fastigheterna; Inom Vallgraven 4:2, Lindansaren 

21, Holar 3, Östanbräck 1:45 samt Skruven 3. 

Moderbolaget

Moderbolagets verksamhet består av att utföra koncern-

gemensamma tjänster. Omsättningen i moderbolaget uppgick 

under året till 41,7 Mkr (23,4), varav koncerninterna tjänster 

utgjorde 41,6 Mkr (12,3). Resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt uppgick till 27,9 Mkr (–304,1). Föregående års 

omsättning och resultat för perioden januari–juli avser Enlight 

AB med den dåvarande konsultverksamheten som bolaget 

bedrev. Moderbolagets likvida medel, inklusive outnyttjad 

checkkredit, uppgick per den 31 december till 75,9 Mkr (31,6), 

interna fordringar uppgick per bokslutsdagen till 577,9 Mkr 

(–43,2). Investeringarna under perioden uppgick till 3,7 Mkr 

(1 048). 

Courtagefri handel

Ordinarie bolagsstämma 2005 beslutade att erbjuda aktieägare 

att courtagefritt köpa alternativt sälja aktier, så att aktieinne-

havet i Balder blir jämnt delbart med etthundra (en börspost 

100 aktier). Erbjudandet genomfördes under 29 augusti–11 

september 2006. 995 aktieägare valde att delta i erbjudandet. 

Sammantaget resulterade erbjudandet i nettoköp av 12 059 

aktier till kursen 78,50 kronor.

Redogörelse för styrelsearbetet under året

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 styrelsemöten 

varav ett konstituerande. Arbetet följer en av styrelsen 

fastställd arbetsordning. Arbetsordningen reglerar styrelsens 

arbets former och arbetsfördelning mellan styrelse och VD 

samt formerna för den löpande ekonomiska rapporteringen. 

Under året har avhandlats strategiska och andra för bolagets 

utveckling väsentliga frågor förutom löpande ekonomisk 

rapportering och beslutsfrågor. Bolagets revisorer deltar på 

två styrelsemöten och redogör för sin förvaltnings- och 

räkenskapsrevision.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Balder har per den 2 januari 2007 sålt fastigheten 

Trädgårdshallen 1 i Malmö för 13,5 Mkr, vilket är 13 procent 

över ursprungligt anskaffningsvärde.

I februari tecknade Balder avtal om förvärv av fastigheten 

Tingstadsvassen 3:6 i Göteborg för 115 Mkr. Fastigheten 

innehåller främst butiksytor med kända sport- och klädkedjor 

som största hyresgäster. Fastigheten beräknas tillträdas i april 

2007. 

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen

Balder kommer att fortsätta på den inslagna vägen. Bolaget 

växer genom fortsatta förvärv på prioriterade marknader. De 

operativa insatserna kommer framför allt att fokuseras på 

ökad uthyrning och då särskilt i Stockholm där den 

ekonomiska uthyrningsgraden per den 31 december uppgick 

till 84 procent. Huvuddelen av förvaltning och fastighets-

skötsel kommer under 2007 tas över i egen regi för att öka 

effektiviteten i uthyrningsarbetet samt för att optimera 

kostnaderna.

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämman förfogande fi nns följande belopp i kronor:

Överkursfond 205 620 000

Balanserat resultat 838 394 897

Årets resultat 29 763 884

Summa 1 073 778 781

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att beloppet 

disponeras enligt följande:

I ny räkning balanseras  1 073 778 781

varav till överkursfond 205 620 000



Finansiella rapporter

Mkr Not 2006 20051)

Hyresintäkter 2, 3 523,5 130,1

Fastighetskostnader 3, 7, 8 –178,8 –46,0

Driftsöverskott  344,7 84,1

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, orealiserade 12 212,0 143,6

Centrala administrationskostnader  –24,3 –11,0

Rörelseresultat  3, 5, 6, 7, 8 532,4 216,7

Finansiella poster

Finansiella intäkter 9 2,0 1,6

Finansiella kostnader 9 –162,1 –28,3

Värdeförändring derivat 18 –1,3 —

Finansnetto  –161,4 –26,7

Resultat före skatt  371,0 190,0

Aktuell skatt 10 –3,4 –2,9

Uppskjuten skatt 10 73,2 77,3

Årets resultat  440,8 264,4

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 16 28,12 20,35

1. Avser perioden 1 juli–31 december 2005.

Resultaträkning för koncernen
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Mkr Not 31 dec 2006 31 dec 2005

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 6 948,6 2 704,5

Rörelsefastighet 11 48,4 —

Övriga materiella anläggningstillgångar 11 4,7 2,0

Andelar i intressebolag 23 0,0 —

Uppskjuten skattefordran 10 230,9 122,0

Summa anläggningstillgångar  7 232,6 2 828,5

Omsättningstillgångar

Kundfordringar  13 9,0 2,9

Övriga fordringar  15,6 22,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 26,5 7,4

Likvida medel 24 2,5 58,6

Summa omsättningstillgångar  53,6 91,8

SUMMA TILLGÅNGAR  7 286,2 2 920,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 15  

Aktiekapital  16,2 13,8

Övrigt tillskjutet kapital  779,3 573,6

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  705,2 264,4

Summa eget kapital  1 500,7 851,8

Skulder

Långfristiga skulder 

Långfristiga räntebärande skulder 18 5 384,4 1 919,5

Övriga skulder  — 2,5

Summa långfristiga skulder  5 384,4 1 922,0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 25 59,1 —

Kortfristiga räntebärande skulder 18 120,4 50,5

Derivat 18 1,3 —

Leverantörsskulder  33,5 17,3

Skatteskulder  27,2 12,1

Övriga skulder  13,4 6,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 146,2 60,4

Summa kortfristiga skulder  401,1 146,5

Summa skulder  5 785,5 2 068,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 286,2 2 920,3

Ställda säkerheter 20 5 498,7 2 080,2

Eventualförpliktelser  inga inga

Balansräkning för koncernen
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FINANSIELLA RAPPORTER

   Balanserade
  Övrigt vinstmedel
  tillskjutet inkl årets Totalt eget
Mkr Aktiekapital  kapital resultat kapital

Ingående eget kapital 2005-07-01 0,1   0,1

Aktieägartillskott  0,3  0,3

Apportemission 100,0 367,0  467,0

Nyemission 17,1 62,9  80,0

Koncernmässig emission vid omvänt förvärv av Fastighets AB Balder –103,4 143,4  40,0

Årets resultat   264,4 264,4

Utgående eget kapital 2005-12-31  13,8 573,6 264,4 851,8

Ingående eget kapital 2006-01-01 13,8 573,6 264,4 851,8

Apportemission 2,4 205,6  208,0

Årets resultat   440,8 440,8

Utgående eget kapital 2006-12-31 16,2 779,3 705,2 1 500,7

Någon utdelning kommer ej att föreslås av styrelsen.  

Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital
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Mkr, Not 24 2006 20051)

Den löpande verksamheten

Driftsöverskott 344,7 84,1

Centrala administrationskostnader –24,3 –11,0

Återläggning av avskrivningar 1,6 —

Betalt fi nansnetto –163,9 –26,7

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital   158,1 46,4

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital

Förändring rörelsefordringar –17,8 –33,2

Förändring rörelseskulder 110,2 93,1

Kassafl öde från den löpande verksamheten 250,5 106,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av fastigheter2) –2 916,8 –1 276,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –3,7 –2,0

Förvärv av uppskjutna skattefordringar/skulder –27,3 –14,0

Investering i befi ntliga fastigheter –96,4 –17,0

Kassafl öde från investeringsverksamheten –3 044,2 –1 309,3

Finansieringsverksamheten

Nyemission — 80,0

Upptagna lån 2 840,6 1 301,9

Amortering av lån –103,0 –133,0

Ökning av övriga skulder — 12,7

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 2 737,6 1 261,6

Årets kassafl öde –56,1 58,6

Likvida medel vid årets början 58,6 —

Likvida medel vid årets slut 2,5 58,6

1. Avser perioden 1 juli–31 december 2005. 

2.   Periodens bruttoinvesteringar i fastigheter uppgår till 3 985 Mkr (2 544) varav 860 Mkr (801) fi nansierats genom övertagande av befi ntliga lån 
hos säljare till verkligt värde och 208 Mkr (467) genom apportemissioner, varför endast 2 917 Mkr (1 276) av investeringen har haft en direkt 
påverkan av likvida medel.

Kassafl ödesanalys för koncernen
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Resultaträkning för moderbolaget 
Mkr               Not     2006 2005

Nettoomsättning 2 41,7 12,3

Intäkter från avvecklade verksamheter 2, 4 — 11,1

Administrationskostnader  –42,2 –11,2

Rörelsekostnader i avvecklade verksamheter 4 — –18,3

Rörelseresultat  5, 6 –0,5 –6,1

Resultat från fi nansiella poster 

Resultat från andelar i koncernbolag 9, 22  32,3 –300,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 28,2 2,2

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 –30,8 –0,2

Värdeförändring derivat 18 –1,3 —

Resultat före skatt  27,9 –304,1

Uppskjuten skatt 10 1,8 106,1

Årets resultat  29,7 –198,0
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Mkr               Not     31 dec 2006 31 dec 2005

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar 11 4,7 2,0

Finansiella anläggningstillgångar   

     Andelar i koncernbolag 22 763,4 763,4

     Uppskjutna skattefordringar 10 107,9 106,1

     Fordringar på koncernbolag  135,0 —

Summa fi nansiella anläggningstillgångar  1 006,3 869,5

Summa anläggningstillgångar  1 011,0 871,5

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordringar på koncernbolag  442,9 —

Övriga fordringar  11,1 0,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 5,7 1,9

Summa kortfristiga fordringar  459,7 2,8

Kassa och bank 24 0,0 31,6

Summa omsättningstillgångar  459,7 34,4

SUMMA TILLGÅNGAR    1 470,7 905,9

Eget kapital 15  

Bundet eget kapital   

Aktiekapital    16,2 13,8

Reservfond  — 1 009,3

Fritt eget kapital   

Överkursfond  205,6 —

Balanserat resultat  838,4 27,1

Årets resultat  29,7 –198,0

Summa eget kapital   1 089,9 852,2

Långfristiga skulder   

Förlagslån 18 300,0 —

Summa långfristiga skulder  300,0 —

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 25 59,1 —

Derivat 18 1,3 —

Leverantörsskulder  2,1 4,3

Skulder till koncernbolag  — 43,2

Övriga skulder  4,0 1,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14,3 5,1

Summa kortfristiga skulder  80,8 53,7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 470,7 905,9

Ställda säkerheter 20 135 inga

Eventualförpliktelser 20 2 009 inga

Balansräkning för moderbolaget
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 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 Antal Aktie-  Reserv-  Överkurs- Balanserat  Årets Totalt eget
Mkr aktier kapital fond fond resultat resultat kapital

Ingående eget kapital 2005-01-01 75 386 104 75,4 14,4 15,2 6,5 –23,3 88,2

Disposition av årets resultat   –1,6 –15,2 –6,5 23,3 —

Apportemission 1 289 731 382 14,9  1 016,9   1 031,8

Nedsättning av aktiekapital i samband 
med utskiftning av Enlight International AB  –76,6  –1,1   –77,7

Kvitteringsemission 18 846 514 0,1  7,8   7,9

Överföring till fri fond   –12,8 –14,3 27,1  —

Överföring av överkursfond till 
reservfond i enlighet med ABL   1 009,3 –1 009,3   —

Årets resultat      –198,0 –198,0

Sammanläggning av aktier 100:1 –1 370 124 360

Utgående eget kapital 2005-12-31 13 839 640 13,8 1 009,3 — 27,1 –198,0 852,2

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 Antal Aktie-  Reserv-  Överkurs- Balanserat  Årets Totalt eget
Mkr aktier kapital fond fond resultat resultat kapital

Ingående eget kapital 2006-01-01 13 839 640 13,8 1 009,3   27,1 –198,0 852,2

Disposition av årets resultat       –198,0 198,0 —

Nedsättning reservfond för täckande 
av ansamlad förlust   –170,9  170,9  —

Apportemission 2 380 000 2,4  205,6   208,0

Överföring till fri fond   –838,4   838,4  —

Årets resultat      29,7 29,7

Utgående eget kapital 2006-12-31 16 219 640 16,2 — 205,6 838,4 29,7 1 089,9

Någon utdelning kommer ej att föreslås av styrelsen.  

Sammandrag avseende förändringar i moderbolagets eget kapital
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Mkr, Not 24  2006 2005

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt  27,9 –304,1

Justering för poster som inte ingår i kassafl ödet  –30,0 300,4

Kassafl öde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  –2,1 –3,7

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital

Förändring rörelsefordringar  –216,4 –9,1

Förändring rörelseskulder  –33,3 62,2

Kassafl öde från den löpande verksamheten  –251,8 49,4

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –3,8 –2,2

Avveckling av verksamhet  — –2,5

Förvärv av fi nansiella tillgångar  — –14,0

Utlåning till koncernbolag  –135,0 —

Kassafl öde från investeringsverksamheten  –138,8 –18,7

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån  359,0 —

Amortering av lån  — –1,1

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  359,0 –1,1

Årets kassafl öde  –31,6 29,6

Likvida medel vid årets början  31,6 2,0

Likvida medel vid årets slut  0,0 31,6

Kassafl ödesanalys för moderbolaget 



Noter till de fi nansiella rapporterna

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International 
Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International 
Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från Inter-
national Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) sådana 
de antagits av EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RR 
30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 
förutom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moder -
bolagets och koncernens principer föranleds av begränsningar i möjlig-
 heterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisnings-
lagen (ÅRL). 

Förutsättningar för upprättande av moderbolagets och koncernens 
fi nansiella rapporter 
Den funktionella valutan för moderbolaget är svenska kronor, vilken 
även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. 
De fi nansiella rapporterna presenteras i svenska kronor avrundade till 
miljoner kronor om inte annat anges. 

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffnings-
värden, förutom förvaltningsfastigheter och derivatinstrument som 
värderas till verkligt värde. 

Att upprätta fi nansiella rapporter i enlighet med IFRS kräver att 
företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör anta-
ganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de 
redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Upp-
skattningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och 
andra faktorer som under rådande förhållanden förefaller vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för 
att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder som inte 
annars framgår tydligt från andra källor. Verkligt utfall kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar. 

Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar 
av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen 
endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och 
framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och 
framtida perioder.

Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av 
IFRS, vilka har en betydande inverkan på de fi nansiella rapporterna, 
och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i 
på följande års fi nansiella rapporter beskrivs närmare i not 27, Viktiga 
uppskattningar och bedömningar.

De angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats 
konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens 
fi nansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens 
redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och 
konsolidering av dotterbolag. 

Segmentsrapportering
Ett segment är en redovisningsmässigt identifi erbar del av koncernen 
som antingen tillhandahåller produkter eller tjänster (rörelsegrenar), 
varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografi skt 
område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från 
andra segment.

Segmentsinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för 
kon cernen. 

Klassifi cering m m
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt 
av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. 

Konsolideringsprinciper 
Redovisning i samband med bildandet av koncernen framgår under 
rubrik Upplysningar om förvärvet av Malmogia.

Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande infl ytande 
från Fastighets AB Balder. Bestämmande infl ytande innebär direkt eller 
indirekt en rätt att utforma ett företags fi nansiella och operativa stra-
tegier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett 
bestämmande infl ytande föreligger, skall potentiella röstberättigande 
aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. 

Dotterbolag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att 
förvärv av ett dotterbolag som klassas som rörelseförvärv betraktas 
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotter-
bolagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. 

I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller 
rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade iden-
tifi erbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. 
Anskaffningsvärdet för dotterbolagsaktierna respektive rörelsen utgörs 
av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar, uppkomna 
eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som 
lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna 
samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid 
rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av 
förvärvade tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, 
redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas 
denna direkt i resultaträkningen. När förvärv sker av ett bolag utgör 
förvärvet antingen ett förvärv av rörelse eller förvärv av tillgång. Ett för-
värv av tillgång identifi eras om det förvärvade bolaget endast äger en 
eller fl era fastigheter. Till dessa fastigheter fi nns hyreskontrakt, men det 
fi nns ingen personal anställd i bolaget som kan bedriva rörelse.

När ett förvärv sker av en grupp av tillgångar eller nettotillgångar 
som inte utgör en rörelse fördelas anskaffningsvärdet för gruppen på de 
enskilda identifi erbara tillgångarna och skulderna i gruppen baserat på 
deras relativa verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Samtliga förvärv 
som gjorts under 2006 har hanterats som tillgångsförvärv.

Dotterbolags fi nansiella rapporter tas in i koncernredovisningen 
från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande 
infl ytandet upphör. 

Upplysningar om förvärvet av Malmogia
Vid den extra bolagsstämman 18 augusti 2005 togs beslut om ny-
emission i Enlight AB, nuvarande Fastighets AB Balder (Balder). Aktier 
i Malmogia apporteras in i Balder av Erik Selin Fastigheter AB och 
Arvid Svensson Invest AB (ASI). Genom denna emission kom Erik Selin 
Fastigheter AB att äga 54 procent av aktierna och Arvid Svensson Invest 
AB 26 procent. I samband med bildandet av Malmogia tecknade sig 14 
personer för resterande 20 procent av aktierna vilka senare kom att 
bytas mot aktier i Balder. 

Formellt sett förvärvade Balder Malmogia genom den genomförda 
apportemissionen. I realiteten var det dock Malmogia som förvärvade 
Balder då apportemissionen medförde att aktieägarna i Malmogia fi ck 
ett bestämmande infl ytande i Balder. Malmogias aktieägare inne-
hade efter de ovan beskrivna transaktionerna 1 289 731 382 aktier av 
totalt antal utestående aktier om 1 383 964 000, vilket motsvarade 
en ägarandel om 93,19 procent.  Balders tidigare ägare behöll direkt 
och indirekt en ägarandel om 6,81 procent. Transaktionen redovisades 
därför som ett omvänt förvärv. Detta innebär att Malmogia betraktas 
som den egentliga förvärvaren med kontroll över den nya koncernens 
tillgångar och skulder. 

Vid redovisning av ett omvänt förvärv fastställs en hypotetisk 
köpeskilling. Det innebär att en beräkning sker av hur många aktier Mal-
mogia skulle behövt ge ut för att uppnå samma ägarandel som genom 
det formella förvärvet. Värdet per aktie beräknas vidare utifrån verkligt 
värde på en aktie i Malmogia. I Balder, som utgör det formella moder-
bolaget, redovisas anskaffningsvärdet på aktierna i Malmogia utifrån 
börskursen per förvärvstidpunkten. Förvärvstidpunkten defi nieras i IFRS 
3 som den dag då förvärvaren erhåller det bestämmande infl ytandet. 
Aktierna traderades per den 25 augusti vilket därmed utgör förvärvstid-
punkten. Börskursen uppgick vid detta tillfälle till 0,80 kronor. I Balder 
ökas aktiekapital och överkursfond.

Not 1 · Tillämpade redovisningsprinciper
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I ett omvänt förvärv sker omvärdering av det formella moderbolagets 
tillgångar och skulder. Då all tidigare verksamhet överlåtits till Enlight 
International AB fanns inga redovisade tillgångar och skulder i bolaget. 
Balder innehar dock ett skattemässigt underskottsavdrag vilket åsattes 
ett värde vid förvärvet. Denna uppskjutna skattefordran kommer efter 
förvärvet att redovisas till det nominella belopp som företaget anser sig 
kunna utnyttja. En ändring av redovisat värde på den uppskjutna skatte-
fordran kommer att redovisas i resultaträkningen, det vill säga som en 
uppskjuten skatteintäkt eller uppskjuten skattekostnad. 

Transaktioner som ska elimineras vid konsolidering
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och 
orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna 
transaktioner mellan koncernbolag, elimineras i sin helhet vid upp-
rättandet av koncernredovisningen.

Intressebolagsredovising
Som intressebolag beaktas de företag som inte är dotterbolag men där 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 procent av rösterna 
för samtliga andelar. Andelar i intressebolag redovisas i koncernens 
bokslut enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär 
att andelar i ett intressebolag redovisas till anskaffningsvärde vid 
anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av 
förändringen i intressebolagets nettotillgångar.

Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intressebolag redovi-
sas i koncernbalansräkningen inom andra reserver. Ackumulerad andel 
av förluster minskar koncernens eget kapital. Orealiserade internvinster 
elimineras med den på koncernen belöpande andelen. 

Resultatandelar i intressebolag redovisas på separata rader i koncern-
resultaträkningen och i koncernbalansräkningen. Andel i intresse bolags 
resultat redovisas efter skatt. I moderbolagets bokslut redovisas 
andelar i intressebolag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Som intäkt från intressebolag redovisas endast erhållen 
utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

Intäkter
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas linjärt i resultat räkningen baserat på villkoren 
i leasingavtalet. Den sammanlagda kostnaden för lämnade förmåner 
redovisas som en minskning av hyresintäkterna linjärt över leasing-
perioden. 

Kostnader för operationella leasingkontrakt
Kostnader avseende operationella leasingkontrakt redovisas i resultat-
räkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband 
med tecknandet av ett avtal redovisas i resultaträkningen linjärt över 
leasingavtalets löptid.

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

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta 
som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under 
räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller 
skulden. Ränteintäkter respektive räntekostnader inkluderar periodise-
rade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier 
och andra skillnader mellan det ursprungligen redovisade värdet av 
fordran respektive skuld och det belopp som regleras vid förfall. Ränte-
komponenten i fi nansiella leasingbetalningar är redovisad i resultat-
räkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas och redovisas i koncernen i enlighet 
med reglerna i IAS 39. Finansiella instrument som redovisas i balansräk-

ningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel och kundfordringar. 
Bland skulder återfi nns leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella 
instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande 
instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för 
alla fi nansiella instrument förutom avseende de som tillhör kategorin 
fi nansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen, 
såsom derivatinstrument, vilka redovisas till verkligt värde exklusive 
transaktionskostnader. De fi nansiella instrumenten klassifi ceras vid 
första redovisningen utifrån det syfte instrumenten förvärvades vilket 
påverkar redovisningen därefter.

En fi nansiell tillgång eller fi nansiell skuld tas upp i balansräkningen 
när bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundford-
ringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Hyresfordran 
redovisas som fordran i den period då prestationer, vilka motsvarar 
fordrans värde, har levererats och betalningar motsvarande fordrans 
värde ännu ej infl utit. 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 fi nansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna 
i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. 
Detsamma gäller för del av en fi nansiell tillgång. En fi nansiell skuld tas 
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på 
 annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en fi nansiell skuld. 

Förvärv och avyttring av fi nansiella tillgångar redovisas på affärs-
dagen, som utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller 
avyttra tillgången. Upplåning redovisas när likviden erhålls medan 
derivatinstrument redovisas när avtalet har ingåtts.

Derivatinstrument 
Derivatinstrument utgörs bland annat av ränteswappar för att täcka 
risker för ränteförändringar. Derivat är också avtalsvillkor som är inbäd-
dade i andra avtal. Inbäddade derivat skall särredovisas om det inte är 
nära relaterade till värdkontrakten. Derivatinstrument redovisas till 
verkligt värde. Värdeförändringar på derivatinstrument, frist ående  
såväl som inbäddade, redovisas i resultaträkningen. Koncernen 
använder inte derivat för säkringsredovisning. Värdeförändringar på 
derivatinstrument redovisas som intäkter respektive kostnader inom 
rörelseresultatet eller inom fi nansnettot baserat på syftet med använd-
ningen av derivatinstrument och huruvida användningen relateras till 
en rörelsepost eller en fi nansiell post. 

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga 
tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kort-
fristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten 
understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk 
för värdefl uktuationer. 

Kundfordringar samt övriga kort- och långfristiga fordringar
Fordringar, som inte utgör derivat, redovisas till upplupet anskaff-
ningsvärde enligt effektivräntemetoden. Kundfordringar inklusive 
hyresfordringar och övriga kortfristiga fordringar som normalt har en 
löptid kortare än tolv månader redovisas till nominellt värde. En fordran 
prövas individuellt avseende bedömd förlustrisk och upptas till det 
belopp varmed den beräknas infl yta. Erforderliga nedskrivningar görs 
till det belopp som beräknas infl yta, det vill säga efter avdrag för osäkra 
fordringar och redovisas i rörelsens kostnader.

Låneskulder
Upplåning redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för trans-
aktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till 
upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Långfristiga 
skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en 
löptid kortare än 1 år. Lämnade utdelningar redovisas som skuld efter 
det att bolagsstämman godkänt utdelningen.
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Leverantörsskulder och andra rörelseskulder
Leverantörsskulder och andra rörelseskulder har kort förväntad löptid 
och värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Materiella anläggningstillgångar
Ägda tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräk-
ningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att komma bolaget till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader 
direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för 
att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. 

Materiella anläggningstillgångar som består av delar med olika 
nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella 
anläggningstillgångar. 

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas 
bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
fram tida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrang-
ering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid 
avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för 
direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig 
rörelseintäkt/kostnad.

Leasade tillgångar
Leasing klassifi ceras i koncernredovisningen antingen som fi nansiell 
eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska 
riskerna och förmånerna som är förknippade med ägandet i allt väsent-
ligt är överförda till leasingtagaren, om så ej är fallet är det fråga om 
operationell leasing. 

Operationell leasing innebär att leasingavgiften kostnadsförs över 
löptiden med utgångspunkt från nyttjandet, vilket kan skilja sig åt från 
vad som de facto erlagts som leasingavgift under året.

Tillgångar som hyrs ut enligt fi nansiella leasingavtal redovisas ej 
som materiella tillgångar då riskerna förenade med ägandet förts över 
på leasingtagaren. Istället bokförs en fi nansiell fordran avseende de 
framtida minimi leasingavgifterna. Inga fi nansiella leasingavtal före-
ligger för koncernen. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 
tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande för 
bedömningen när en tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet 
är om utgiften avser utbyten av identifi erade komponenter, eller delar 
därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny komponent 
tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna 
redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, 
utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer 
kostnadsförs löpande.

Avskrivningsprinciper
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Koncernen tillämpar komponentavskrivning, vilket innebär att kompo-
nenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 
Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen 
avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms 
som obegränsad. Byggnaderna består emellertid av fl era komponenter 
vars nyttjandeperioder varierar.

Komponent Nyttjandeperiod

Inventarier 3–10 år
Rörelsefastighet:
Stomme 100 år
Stomkompletteringar, inneväggar m m  20–40 år
Installationer: värme, el, VVS, ventilation m m  20–30 år
Yttre ytskikt: fasader, yttertak m m  20–30 år
Inre ytskikt, maskinell utrustning m m  10–15 år

Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla 
hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. Initialt 
redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inklu-
derar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter 
redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Det verkliga värdet base-
ras på interna värderingar som vid behov stäms av med utomstående 
oberoende värderingsmän. Verkliga värden baseras på marknadsvärden, 
vilket är det bedömda beloppet som skulle erhållas i en transaktion vid 
värdetidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 
och som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sed-
vanlig marknadsföring där båda parter förutsätts ha agerat insiktsfullt, 
klokt och utan tvång. 

Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. 

Intäkt av fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdes-
dagen om inte risker och förmåner övergått till köparen vid ett tidigare 
tillfälle. Kontrollen över tillgången kan ha övergått vid ett tidigare 
tillfälle än tillträdestidpunkten och om så har skett intäktsredovisas 
fastighetsförsäljningen vid denna tidigare tidpunkt. Vid bedömning av 
intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som avtalats mellan parterna 
beträffande risker och förmåner samt engagemang i den löpande för-
valtningen. Därutöver beaktas omständigheter som kan påverka 
affärens utgång vilka ligger utanför säljarens och/eller köparens 
kontroll.

Om en förvaltningsfastighet övergår till att användas i egen 
verksamhet, omklassifi ceras denna från förvaltningsfastighet till 
rörelsefastighet. Fastighetens verkliga värde vid omklassifi ceringstid-
punkten utgör därefter underlag för framtida komponentavskrivningar. 
Om koncernen påbörjar en ombyggnation av en befi ntlig förvaltnings-
fastighet för fortsatt användning som förvaltningsfastighet redovisas 
fastigheten även fortsättningsvis som förvaltningsfastighet. Fastighe-
ten redovisas enligt verkligt värdemetoden och omklassifi ceras inte till 
materiell anläggningstillgång under ombyggnadstiden.

Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det 
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffnings-
värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Andra tillkommande 
utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avgörande 
för bedömningen när en tillkommande utgift läggs till det redovisade 
värdet är om utgiften avser utbyten av identifi erade komponenter, eller 
delar därav, varvid sådana utgifter aktiveras. Även i de fall ny kompo nent 
tillskapats läggs utgiften till det redovisade värdet. 

Nedskrivningar
De redovisade värdena för koncernens tillgångar, med undantag för för-
valtningsfastigheter och uppskjutna skattefordringar, prövas vid varje 
balansdag för att bedöma om det fi nns indikation på nedskrivnings-
behov. Om någon sådan indikation fi nns beräknas tillgångens åter-
vinningsvärde. Undantagna tillgångar enligt ovan prövas värderingen 
enligt respektive standard.

Om det inte går att fastställa väsentliga oberoende kassafl öden till 
en enskild tillgång ska vid prövning av nedskrivningsbehov tillgångarna 
grupperas till den lägsta nivå där det går att identifi era väsentliga 
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oberoende kassafl öden (en så kallad kassagenererande enhet). En 
nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets 
redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning 
belastar resultaträkningen.

Återvinningsvärdet på tillgångar tillhörande kategorin lånefordringar 
och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
beräknas som nuvärdet av framtida kassafl öden diskonterade med den 
effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. 
Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte.

Återvinningsvärdet på övriga tillgångar är det högsta av verkligt 
värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid beräkning 
av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassafl öden med en diskon-
teringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad 
med den specifi ka tillgången. För en tillgång som inte genererar kassa-
fl öden som är väsentligen oberoende av andra tillgångar beräknas åter-
vinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.

Återföring av nedskrivningar
Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvin-
ningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter 
det att nedskrivningen gjordes.

Ersättningar till anställda 
Pensioner
Pensionsplaner klassifi ceras som antingen avgiftsbestämda eller 
förmånsbestämda. Till övervägande del är planerna avgiftsbestämda. 
Endast i undantagsfall förekommer förmånsbestämda planer.

Avgiftsbestämda planer
Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen i takt med att förmånerna intjänas 
genom tjänstgöring.

Förmånsbestämda planer
Avseende förmånsbestämda planer redovisas nettot av beräknat 
nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgång-
arna som antingen en avsättning eller en långfristig fi nansiell fordran 
i balansräkningen. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att 
utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan 
återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar.
Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda 
pensionsplaner beräknas enligt den så kallade Projected Unit Credit 
Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de 
anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida 
ersättning. Åtagandet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida 
utbetalningarna. Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan 
för statsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga 
löptiden för förpliktelserna och valutan.

En avsättning (fordran) redovisas för särskild löneskatt i de fall att 
pensionskostnaden som fastställts enligt IAS 19 är högre (lägre) än den 
pensionskostnad som fastställs i juridisk person. Avsättningen (fordran) 
baseras på mellanskillnaden mellan dessa belopp. Avsättningen (for-
dran) nuvärdesberäknas ej. Se not 5, Anställda och personalkostnader, 
för ytterligare information om koncernens förmånsbestämda planer.

Ersättningar vid uppsägning
En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal 
endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning 
före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett 
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befi nt-
lig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse 
och det är troligt att ett utfl öde av ekonomiska resurser kommer att 

krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är 
väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förvän-
tade framtida kassafl ödet till en räntesats före skatt som återspeglar 
aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är 
tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomst-
skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transak-
tion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller 
erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som 
är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit hör även 
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skatte-
mässiga värden på tillgångar och skulder. Följande temporära skillnader 
beaktas inte; för temporär skillnad som uppkommit vid första redovis-
ningen av goodwill, första redovisningen av tillgångar och skulder som 
inte är rörelseförvärv och vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar 
vare sig redovisat eller skattepliktigt resultat. Vidare beaktas inte heller 
temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intressebolag 
som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen 
av uppskjuten skatt baserar sig på hur redovisade värden på tillgångar 
eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt 
beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är 
sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna 
skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de 
kan utnyttjas.

När förvärv sker av ett bolag utgör förvärvet antingen ett förvärv av 
rörelse eller förvärv av tillgång. Ett förvärv av tillgång identifi eras om 
det förvärvade företaget endast äger en eller fl era fastigheter. Till dessa 
fastigheter fi nns hyreskontrakt, men det fi nns ingen personal anställd 
i bolaget som kan bedriva rörelse. Vid redovisning som ett förvärv av 
tillgång redovisas ingen uppskjuten skatt. Verkligt värde av den upp-
skjutna skatteskulden avdras istället från verkligt värde på fastigheten. 
Samtliga av Balder genomförda förvärv har klassats som förvärv av 
tillgång varför ingen uppskjuten skatt redovisas hänförlig till fastigheter 
avseende dessa förvärv. 

Eventualförpliktelser 
En eventualförpliktelse redovisas när det fi nns ett möjligt åtagande 
som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas 
endast av en eller fl era osäkra framtida händelser eller när det fi nns ett 
åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av 
det inte är troligt att ett utfl öde av resurser kommer att krävas.

Förändrade redovisningsprinciper
Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med 2005. De 
nya och reviderade standarder och uttalanden som antagits av IASB och 
godkänts av EU med ikraftträdande 1 januari 2006 har inte påverkat 
bolagets fi nansiella rapporter. 

Nya IFRS och tolkningar som ännu inte börjat tillämpas 
Vissa nya eller ändrade standarder och nya tolkningsuttalanden träder 
i kraft först från och med räkenskapsåret 2007, vilka inte har förtids-
tillämpats vid upprättandet av dessa fi nansiella rapporter. Vid rapport-
ering för år 2007 kommer koncernen att i begränsad utsträckning 
påverkas vid tillämpning av IFRS 7 ”Finansiella instrument: Upplysningar” 
och sammanhängande ändringar i IAS 1 ”Utformning av fi nansiella 
rapporter”. De nya reglerna ställer krav på utökade upplysningar om 
kapital samt om fi nansiella instrument och fi nansiella risker.
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Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovis-
ningslagen (1995:1554) och Redovisningsrådets rekommendation RR 
32 Redovisning för juridisk person. RR 32 innebär att moderbolaget i 
årsredovisningen för den juridiska personen skall tillämpa samtliga av 
EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen 
för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redo-
visning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och 
tillägg som skall gäller i förhållande till IFRS. För moderbolaget tillämpas 
samma redovisningsprinciper som angivits för koncernredovisningen 
ovan, förutom i de fall som framgår nedan.

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med den 1 januari 2006 tillämpas reglerna i ÅRL 4 Kap 14§a–e 
om värdering av vissa fi nansiella instrument till verkligt värde vilket 
har inneburit ett byte av redovisningsprincip. Detta har medfört att 
moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper för fi nansiella 
 instrument som i koncernredovisningen. Förändringen innebär för 
moderbolaget att derivat värderas till verkligt värde med värde-
förändringar redovisade i resultaträkningen. Den ändrade redovisnings-
principen fi ck ingen effekt på jämförelseårets fi nansiella rapporter.

Skillnader mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper
Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinci-
per framgår nedan. De angivna redovisningsprinciperna för moder-
bolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som present-
eras i moderbolagets fi nansiella rapporter.

Dotterbolag och intressebolag
Andelar i dotterbolag och intressebolag redovisas i moderbolaget enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna 
utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som 
intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade 
vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och 
 reducerar andelens redovisade värde. 

Intäkter
Moderbolagets nettoomsättning består av förvaltningstjänster gente-
mot dotterbolag. Dessa intäkter redovisas i den period de avser.

Intäkter från avvecklade verksamheter
I moderbolaget resultatredovisas tjänsteuppdrag och entreprenad-
uppdrag enligt ÅRL 2 kap 4 § när tjänsten eller entreprenaden är 
färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för annans räkning 
avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
 nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Anteciperade utdelningar
Anteciperad utdelning från dotterbolag redovisas i de fall moderbolaget 
ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderbolaget 
har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderbolaget publice-
rat sina fi nansiella rapporter. 

Finansiella garantier
Moderbolagets fi nansiella garantiavtal består i huvudsak av borgens-
förbindelser till förmån för dotterbolag, joint ventures och intresse-
bolag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att 
ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne 
ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid 
förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av fi nansiella garantiavtal 
tillämpar moderbolaget RR 32:06 p 70 som innebär en lättnad jämfört 
med reglerna i IAS 39 när det gäller fi nansiella garantiavtal utställda till 
förmån för dotterbolag, intressebolag och joint ventures. Moderbolaget 
redovisar fi nansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när 
bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att 
reglera åtagandet. 

Leasade tillgångar
I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för 
operationell leasing.

Skatter 
I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten 
skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reser-
ver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet 
med uttalandet från Redovisningsrådets Akutgrupp. Aktieägartillskott 
förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och 
andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag 
redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag 
som lämnats eller erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt 
redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess 
aktuella skatteeffekt.
Koncernbidrag som är att jämställa med en utdelning redovisas som 
en utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess aktuella 
skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. 
Koncernbidrag som är att jämställa med aktieägartillskott redovisas, 
med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos mottagaren direkt mot 
balanserade vinstmedel. Givaren redovisar koncernbidraget och dess 
aktuella skatteeffekt som investering i andelar i koncernföretag, i den 
mån nedskrivning ej erfordras.

Not 2  ·  Intäkternas fördelning

 Koncernen Moderbolaget

Intäkter per väsentligt intäktsslag, Mkr 2006 2005 2006 2005

Hyresintäkter från uthyrning av lokaler, bostäder och p-platser    523,5 130,1 — —

Tjänsteuppdrag      — — 41,7 23,4

Totalt      523,5 130,1 41,7 23,4
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Segmentsrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar och 
geografi ska områden. Koncernens interna rapporteringssystem är upp-
byggt utifrån uppföljning av avkastningen på koncernens verksamheter 
i geografi ska områden varför geografi ska områden är den primära 
indelningsgrunden. 

I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt 
hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett 
rimligt och tillförlitligt sätt. Gemensamma fastighetsadministrations-
kostnader fördelas enligt självkostnadsprincipen. Ej fördelade poster 
består av ränteintäkter, värdeförändringar derivat, räntekostnader, 

Geografi ska områden

Koncernen 2006, Mkr Stockholm Göteborg Malmö Riks Koncernen

Hyresintäkter     235,0 181,8 70,2 36,5 523,5

Fastighetskostnader     –90,9 –59,3 –20,8 –7,8 –178,8

Driftöverskott     144,1 122,5 49,4 28,7 344,7

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter, orealiserade    100,9 34,2 73,3 3,6 212,0

Resultat inklusive värdeförändringar     245,0 156,7 122,7 32,3 556,7

Ofördelade poster:

   Centrala administrationskostnader         –24,3

Rörelseresultat         532,4

Räntenetto         –160,1

Värdeförändringar derivat         –1,3

Aktuell skatt         –3,4

Uppskjuten skatt         73,2

Årets resultat         440,8

     

Tillgångar     

Förvaltningsfastigheter     2 581,5 2 808,1 1 015,5 543,5 6 948,6

Rörelsefastighet     — 48,4 — — 48,4

Andelar i intressebolag     0,0 — — — 0,0

Omsättningstillgångar     13,1 15,2 7,0 1,4 36,7

Ofördelade poster:     

   Materiella anläggningstillgångar         4,7

   Uppskjutna skattefordringar         230,9

   Omsättningstillgångar         16,9

Summa tillgångar         7 286,2

Skulder och eget kapital     

Ofördelande poster:     

   Eget kapital         1 500,7

   Räntebärande långfristiga skulder         5 383,1

   Räntebärande kortfristiga skulder         180,7

   Derivat         1,3

   Ej räntebärande skulder         220,4

Summa eget kapital och skulder         7 286,2

Investeringar i förvaltningsfastigheter     1 060,2 1 852,1 580,0 539,8 4 032,1

Investeringar i rörelsefastighet     — 49,0 — — 49,0

skattekostnader och allmänna administrationskostnader. Tillgångar och 
skulder som inte har fördelats ut på segment är aktuella och uppskjutna 
skattefordringar och aktuella uppskjutna skatteskulder eller fi nansiella 
skulder.

Fastighets AB Balders primära segment utgörs av de geografi ska 
områdena Stockholm, Göteborg, Malmö samt Riks. Sekundära segment 
utgörs av rörelsegrenarna Kommersiella fastigheter och Bostäder. Då 
intäkterna som härrör från bostäder uppgår till mindre än 10 procent 
av summan av interna och externa intäkter rapporteras dessa för 
 närvarande ej som ett segment.

Not 3  ·  Segmentsrapportering
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Den avvecklade verksamheten består av den till aktieägarna utskiftade 
verksamheten och var den enda verksamhet som bedrevs fram till och 
med första halvåret 2005. Därefter har helt ny verksamhet startats. 
I sammanställningen specifi ceras samtliga poster som sammanhänger 
med den avvecklade verksamheten i moderbolagets resultaträkning 
2005. 

Kostnader för ersättning till anställda
Koncernen, Mkr  2006 2005

Löner och ersättningar m m   14,2 0,9

Pensionskostnader, 
   avgiftsbaserade planer  2,5 0,1

Sociala avgifter  4,5 0,2

Summa  21,2 1,2

Medelantalet anställda
 2006 män, % 2005 män, %

Moderbolaget 36 58 16 65

Dotterbolag — — — —

    
Samtliga anställda inom koncernen är anställda i moderbolaget. Kon-
cernen och moderbolaget hade per årsskiftet 59 anställda (23), varav 21 
kvinnor (11). Samtliga anställda fi nns i Sverige.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
 2006  2005
 Löner och sociala Löner och sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderbolaget 14,2 4,5 8,5 4,4

(varav pensionskostnad) — 2,5 1) — 1,1 1)

    
1.  Av moderbolagets pensionskostnader avser 1,3 Mkr (0,1) gruppen styrelse och VD. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

 2006 varav kvinnor 2005 varav kvinnor

Styrelseledamöter 4 1 4 —

VD och 
ledande befattningshavare 4 — 3 — 

Not 4  ·  Avvecklad verksamhet

Moderbolaget, Mkr 2006 2005

Nettoomsättning — 11,1

Rörelsekostnader i avvecklad verksamhet:  

   Övriga externa kostnader — –5,8

   Personalkostnader — –12,1

   Avskrivningar — –0,4

  

Rörelseresultat — –7,2

Resultat från fi nansiella poster — 2,2

Årets resultat  — –5,0

Löner och andra ersättningar fördelade mellan
styresleledamöter m fl  och övriga anställda

 2006  2005
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
Mkr och VD anställda och VD anställda

Moderbolaget 1,2 13,0 0,5 8,0

(varav tantiem o.d) — — — —

Koncernen totalt 1,2 13,0 0,51) 0,41)

(varav tantiem o.d) — — — —
    
1. Då koncernen bildades 1 juli 2005 avser koncernens siffror endast perioden 
1 juli–31 december 2005.

Sjukfrånvaro i moderbolaget, %
  2006 2005

Total sjukfrånvaro som en andel 
av ordinarie arbetstid  1,30 1,62

Andel av den totala sjukfrånvaron som 
avser sammanhängande sjukfrånvaro på 
60 dagar eller mer (andelen långtidssjuk -
frånvaro, samtliga timmar i sjukfrånvaron 
på minst 60 dagar, i relation till den 
sammanlagda sjukfrånvaron)  — —

Sjukfrånvaro fördelad efter kön, %

Män  1,10 0,67

Kvinnor  1,60 3,58

Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori, %

Anställda 29 år eller yngre  — —

Anställda 30–49 år  1,80 1,72

Anställda 50 år eller äldre  0,20 —

Not 5  ·  Anställda och personalkostnader

Ledande befattningshavares förmåner

 2006 2005

 Grundlön Pensions-   Grundlön Pensions-
Mkr Styrelsearvode kostnad Summa  Styrelsearvode kostnad Summa

Styrelsens ordförande   0,1 — 0,1  0,1 — 0,1

Övriga styrelseledamöter   0,1 — 0,1  0,0 — 0,0

VD   0,9 1,3 2,2  0,4 0,1 0,5

Andra ledande befattningshavare   1,5 0,3 1,8  — — —

(3 personer i avvecklad verksamhet)   — — —  1,9 0,5 2,4

Summa   2,5 1,6 4,1  2,4 0,6 3,0
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Under 2006 har ett förmånsbestämt pensionsavtal tecknats med VD 
som innebär att ett fast nominellt belopp, 179 tkr, årligen kommer att 
utbetalas till VD från 55 till 65 års ålder. Betalningarna är inte beroende 
av framtida tjänstgöring. Nuvärdet av utfästelsen uppgår till 1,0 Mkr vid 
utgången av 2006 och har tryggats genom en avsättning till pensions-
stiftelse, vars förvaltningstillgångar uppgår till 1,0 Mkr. Kostnaden för 
utfästelsen uppgår till 1,0 Mkr under 2006. Värdet av pensionsutfästel-
sen har beräknats i enlighet med tryggandelagen, vilket inte överens-
stämmer med IAS 19. Skillnaden i kostnad enligt de två beräknings-
grunderna är emellertid inte väsentlig.

VDs löner och förmåner fastställs av styrelsen. För andra ledande be-
fattningshavare fastställs löner och förmåner av VD. Vid uppsägning av 

VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning 
från bolagets sida utgår 12 månaders avgångsvederlag (ej pensions- 
eller semsterlöngrundande). För övriga i ledningsgruppen gäller vid egen 
uppsägning 6 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets 
sida gäller en uppsägningstid om 6–18 månader. Inget avgångsvederlag 
utgår. Balder har sedan augusti 2005 ny styrelse, VD och organisation. 
En ny ledningsgrupp har rekryterats under hösten 2005. Av ersättningar 
för 2005 i tabellen ovan avser styrelseordförande och VD i sin helhet 
tiden augusti–december. För andra ledande befattningshavare avses i 
huvudsak januari–juni. Avgående VD har under 2005 erhållit 1,5 Mkr i 
lön då dennes anställning upphört.

Not 6  ·  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

 Koncernen Moderbolaget
Mkr 2006 2005 2006 2005

KPMG, revisionsuppdrag      1,2 1,6 1,2 1,5

KPMG, konsultation      2,6 1,2 2,6 1,2

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, revision      — — — 0,6

Öhrlings PricewaterhouseCoopers, konsultation     — 0,2 — 0,2

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 

rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt 
annat är konsultation.

Koncernen, Mkr  2006 2005

I koncernresultaträkningen redovisade funktioner  

Fastighetskostnader  178,8 46,0

Centrala administrationskostnader  24,3 11,0

Summa rörelsekostnader redovisade på funktioner 203,1 57,0

Not 8  ·  Specifi kation av fastighetskostnader

Koncernen, Mkr  2006 2005

Driftskostnader  105,4 23,1

Underhåll  18,4 6,9

Tomträttsavgäld  12,3 3,3

Fastighetsskatt  21,6 5,5

Fastighetsadministration  21,1 7,2

Summa fastighetskostnader  178,8 46,0

Fördelning av funktionernas kostnader per kostnadsslag

Koncernen, Mkr  2006 2005

Personalkostnader  21,2 1,3

Avskrivningar  1,6 —

Reparation och underhåll: 
Material och varor samt köpta tjänster  18,4 6,9

Övriga kostnader1)  128,0 40,0

Fastighetsskatt  21,6 5,5

Tomträttsavgäld  12,3 3,3

Summa rörelsekostnader redovisade 
per kostnadsslag  203,1 57,0

1. Avser driftskostnader och administration

Not 7  ·  Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag Not 9  ·  Finansiella intäkter och kostnader

Intäkter
 Koncernen Moderbolaget

Mkr 2006 2005 2006 2005

Ränteintäkter 2,0 1,6 27,8 —

Ränteintäkter, dotterbolag — — — —

Överiga ränteintäkter — — 0,4 2,2

Summa 2,0 1,6 28,2 2,2

Kostnader
 Koncernen Moderbolaget

Mkr 2006 2005 2006 2005

Räntekostnader 161,0 28,3 11,8 —

Räntekostnader, dotterbolag — — 17,9 0,1

Övriga fi nansiella kostnader 1,1 — 1,1 0,1

Summa 162,1 28,3 30,8 0,2

Resultat från andelar i koncernbolag

Moderbolaget, Mkr  2006 2005

Utdelning, dotterbolag  32,3 —

Nedskrivning av aktier i dotterbolag  — –300,0

Summa  32,3 –300,0
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Not 10  ·  Skatter

Redovisad i resultaträkningen
 Koncernen Moderbolaget
Mkr 2006 2005 2006 2005

Aktuell skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)    

Periodens skattekostnad/skatteintäkt      –3,4 –2,9 — —

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+)    

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader     –101,8 –46,7 — —

Uppskjuten skatt i under året aktiverat skattevärde i underskottsavdrag   170,5 59,4 1,5 1,1

Förändring av periodiseringsfonder etc      4,5 –1,4 0,3 —

Uppskjuten skatt vid omprövning/omvärdering av     
redovisat värde av temporära skillnader      — 66,0 — 105,0

Totalt redovisad skatt      69,8 74,4 1,8 106,1

Avstämning av effektiv skatt
 
Koncernen, Mkr 2006, % 2006 2005, % 2005

Resultat före skatt       371,0  190,0

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget     28 –103,9 28 –53,2

Aktivering av underskottsavdrag vid likvidation     –46 171,5 –32 60,7

Uppskjuten skatt vid omprövning/omvärdering av     
redovisat värde av temporära skillnader      — — –35 66,0

Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader etc      2,2  0,9

Redovisad effektiv skatt      –19 69,8 –39 74,4

Moderbolaget, Mkr 2006, % 2006 2005, % 2005

Resultat före skatt       27,9  –304,1

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget     28 –7,8 28 85,1

Ej skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla kostnader     –34 9,6 28 –84,0

Aktivering av tidigare ej aktiverade underskottsavdrag     — — 35 105,0

Redovisad effektiv skatt      –6 1,8 35 106,1

Redovisad i balansräkningen 
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
  Uppskjuten  Uppskjuten  

Koncernen 2006, Mkr skattefordran skatteskuld Netto

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder hänför sig till följande:

Fastigheter  — –148,9 –148,9

Derivat 0,4 — 0,4

Underskottsavdrag 380,0 — 380,0

Periodiseringsfonder etc — –0,6 –0,6

Kvittning –149,5 149,5 —

Skattefordringar/-skulder, netto 230,9  — 230,9

Inga ej aktiverade underskottsavdrag föreligger.

Moderbolaget
Per 2006-12-31 utgjordes redovisade uppskjutna skattefordringar i sin helhet av aktiverade underskottsavdrag uppgående till 107,9 Mkr (106,1). Det 
fi nns inga underskottsavdrag för vilka uppskjuten skatt ej har aktiverats. Inga uppskjutna skatteskulder har redovisats per 2006-12-31 och samma 
förhållande förelåg föregående år.
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Inventarier
 Koncernen Moderbolaget

Mkr 2006 2005 2006 2005

Anskaffningsvärde    
Ingående balans 2,0 — 2,0 5,3

Förvärv 3,7 2,0 3,7 2,0

Avyttringar — — — –5,3

Utgående balans 5,7 2,0 5,7 2,0

Avskrivningar    
Ingående balans — — — –4,7

Årets avskrivningar –1,0 — –1,0 –0,4

Avyttring och utrangeringar — — — 5,1

Utgående balans –1,0 — —1,0 0,0

Redovisade värden 4,7 2,0 4,7 2,0

Not 11  ·  Materiella anläggningstillgångar 

    Rörelsefastighet

Koncernen, Mkr   2006 2005

Anskaffningsvärde    
Ingående balans   — —

Förvärv   44,6 —

Investering   4,4 —

Avyttringar   — —

Utgående balans   49,0 —

Avskrivningar    
Ingående balans   — —

Årets avskrivningar   –0,6 —

Avyttring och utrangeringar   — —

Utgående balans   –0,6 —

Redovisade värden   48,4 —

    Taxeringsvärde – rörelsefastighet

Koncernen, Mkr   2006 2005

Byggnad   15,4 —

Mark   7,6 —

Summa  23,0 —

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

   Redovisat Förvärv och  
 Balans per över resultat- och avyttring Balans per
Koncernen, Mkr 2005-07-01 räkningen av bolag 2005-12-31

Fastigheter      — –46,7 — –46,7

Aktivering av värdet av underskottsavdrag      — 125,4 54,8 180,2

Periodiseringfonder etc      — –1,4 –1,7 –3,1

Övrigt      — — –8,4 –8,4

      — 77,3 44,7 122,0

    Redovisat Förvärv och  
 Balans per över resultat- och avyttring Balans per
Koncernen, Mkr 2006-01-01 räkningen av bolag 2006-12-31

Fastigheter      –46,7 –102,2 — –148,9

Derivat      — 0,4 — 0,4

Aktivering av värdet av underskottsavdrag      180,2 170,5 29,3 380,0

Periodiseringfonder etc      –11,5 4,5 6,4 –0,6

      122,0 73,2 35,7 230,9

Moderbolaget
Se uppskjutna skattefordringar och skatteskulder.
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Förvaltningsfastigheter – påverkan på periodens resultat

Koncernen, Mkr 2006 20051)

Hyresintäkter 522,3 130,1

Direkta kostnader för förvaltnings-
fastigheter som genererat hyresintäkter 
under perioden (drift- och underhålls-
kostnader, fastighetsadministration, 
fastighetsskatt och tomträttsavgäld) –178,3 –46,0

1. Avser perioden 1 juli–31 december 2005.

Taxeringsvärden – förvaltningsfastigheter

Koncernen, Mkr 2006 2005

Byggnader 2 382,3 881,1

Mark 759,6 236,7

Summa 3 141,9 1 117,8

Not 13  ·  Kundfordringar 

Kundfordringar är upptagna till nominellt belopp. 2006 års resultat har 
belastats med 1,5 Mkr (—) avseende konstaterade och befarade kundför-
luster. Något ytterligare reserveringsbehov föreligger inte.

Not 14  ·  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 Koncernen Moderbolaget

Mkr 2006 2005 2006 2005

Förutbetalda försäkringar — 1,0 — —

Förutbetalda räntekostnader 0,4 — — —

Förutbetalda övriga 
fi nansiella kostnader 5,6 — 5,6 —

Förutbetalda driftskostnader 3,4 0,7 — —

Förutbetald fastighetsskatt 9,8 — — —

Övriga poster 7,3 5,7 0,1 1,9

 26,5 7,4 5,7 1,9

Koncernen, Mkr  2006  2005

Ingående verkligt värde  2 704,5  —

Anskaffningsvärde  3 940,1  2 544,3

Investeringar i befi ntliga fastigheter 92,0  16,6

Orealiserad värdeförändring 212,0 143,6

Utgående verkligt värde 6 948,6 2 704,5

Not 12  ·  Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till verkligt värde 
och värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. Fastigheternas 
verkliga värde baseras på interna värderingar. Verkligt värde är det 
bedömda belopp som skulle inkasseras i en transaktion vid värderings-
tidpunkten mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs efter sedvanlig 
marknadsföring där båda parter förutsätts ha agerat insiktsfullt, klokt 
och utan tvång. Verkliga värden har fastställts med en kombinerad 
tillämpning av ortsprismetod, utifrån redovisade jämförelseköp, och 
avkastningsmetod. Per bokslutsdagen har Balder genomfört en intern 
värdering, baserad på en tioårig kassafl ödesmodell, på hela fastighets-
beståndet. Varje fastighet värderas individuellt genom att nuvärdes-
beräkna framtida kassafl öden, som successivt marknadsanpassas, 
under 10 år samt fastighetens bedömda restvärde år 10. Varje fastighet 
bedöms individuellt och hänsyn tas till fastighetens avkastningskrav 
beroende på fastighetens läge, ändamål och skick.

Till grund för kassafl ödeskalkylerna har lagts följande gemensamma 
förutsättningar och antaganden:
• Årlig infl ation 2 procent under kalkylperioden
•         Årlig ökning av drift- samt underhållskostnader med 2 procent
 Utgångspunkten för värdeingen är en individuell bedömning för varje 
fastighet dels av framtida kassafl öden och dels av avkastningskravet.

Hyror
Hyresutvecklingen bedöms följa infl ationen med hänsyn tagen till gäl-
lande indexklausuler i kontrakt under kontraktens löptider. Då kontrakt 
löper ut görs en bedömning om huruvida kontraktet anses bli förlängt, 
till rådande marknadshyresnivå, samt att risken bedöms huruvida 
lokalen kan bli vakant. Vakanser bedöms utifrån gällande vakans-
situation med en successiv anpassning till bedömd marknadsmässig 
vakans med hänsyn till objektets individuella förutsättningar. 

Drift- och underhållskostnader
Vid bedömningen av fastighetens framtida fastighetskostnader har 
utfalls-, budget- och prognosmaterial samt beräknade normaliserade 
kostnader använts.

Direktavkastningskrav och kalkylräntor som används i kalkylen har 
härletts ur jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden. Viktiga 
faktorer vid val av förräntningskrav är läge, hyresnivå, vakansgrad och 

fastighetens skick. I tabellen nedan redovisas använda direktavkast-
ningskrav och kalkylräntor.

Marknadsbedömningar av fastigheter innehåller alltid ett visst mått 
av osäkerhet i gjorda antaganden och beräkningar. Osäkerheten avse-
ende enskilda fastigheter bedöms i normalfallet ligga inom intervallet 
+/– 5–10 procent. Osäkerheten varierar med typ av fastighet, geogra-
fi skt läge och med fastighetskonjunkturer. Vid värdering av ett större 
fastighetsbestånd som Balders tenderar osäkerheterna ta ut varandra, 
varför osäkerheten på beståndsnivå normalt är väsentligt lägre än för 
enskilda fastigheter. För att säkerställa Balders interna värderingsmo-
dell har fastigheter motsvarande cirka 20 procent av internt bedömt 
verkligt värde värderats av ett externt värderingsföretag. Den externa 
värderingen, som utförts av Newsec, översteg Balders interna värdering 
med 6,8 procent. Per 31 december 2006, efter Balders interna värdering, 
uppgick fastigheternas verkliga värde till 6 948,6 Mkr (2 704,5), vilket 
innebär en orealiserad värdeförändring om 212,0 Mkr (143,6).

 Kalkylräntekrav  Direktavkastnings-

 för diskontering av  krav för bedömning

Region framtida kassafl öden, % av restvärde, %

Stockholm 6,7–11,0 4,7–9,0

Göteborg 6,5–14,0 4,5–12,0

Malmö 8,3–10,6 6,3–8,6

Riks 8,0–12,0 6,0–10,0
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Not 15  ·  Eget kapital 

Per den 31 december 2006 omfattade det registrerade aktiekapitalet 
16 219 640 stamaktier. Av dessa 1 871 572 serie A och 14 348 068 serie 
B. Varje aktie av serie A berättigar till en röst och varje aktie av serie B 
berättigar till en tiondels röst. Innehavaren av stamaktier är berättigade 
till utdelning som fastställs efter hand och aktieinnehavet berättigar till 
rösträtt vid bolagsstämman.   

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser 
som betalats i samband med emissioner.

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-
medel i moderbolaget samt dess dotter- och intressebolag.

Aktiekapital

Antal stamaktier  2006  2005

Emitterade per 1 januari 13 839 640 75 386 104

Apportemission 2 380 000 1 289 731 382

Kvittningsemission — 18 846 514

Sammanläggning av aktier 100:1 — –1 370 124 360

Emitterade per 
31 december – betalda 16 219 640 13 839 640

Utdelning
Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning.

MODERBOLAGET
Bundet eget kapital
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Reservfond
Enligt beslut på årsstämman den 8 maj 2006 beslutades att den ansam-
lade förlusten om 170 881 144 kr täcks genom nedsättning av reserv-
fonden med samma belopp. Årsstämman beslutade också att bolagets 
reservfond skulle minskas med 838 394 897 kr att avsättas till fond att 
använda enligt beslut av bolagstämman. Under 2006 har Bolagsverkets 
tillstånd för detta erhållits.

Fritt eget kapital
Överkursfond
När aktier emitteras till överkurs, det vill säga för aktierna betalas mer 
än aktiernas kvotvärde, ska ett belopp motsvarande det erhållna belop-
pet utöver aktiernas kvotvärde, föras till överkursfonden. Belopp som 
tillförs överkursfonden från och med 1 januari 2006 ingår i det fria egna 
kapitalet.

Balanserade vinstmedel
Balanserade vinstmedel utgörs av föregående års fria egna kapital efter 
att en eventuell vinstutdelning lämnats och utgör tillsammans med 
årets resultat och överkursfond summa fritt eget kapital, det vill säga 
det belopp som fi nns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Not 16  ·  Resultat per aktie 

Beräkningen av resultat per aktie har baserats på årets resultat hänför-
ligt till moderbolagets stamaktieägare uppgående till 440,8 Mkr (264,4) 
och på ett vägt genomsnittligt antal aktier under året uppgående till 
15 675 311 stycken (12 994 620). Någon utspädning har ej skett under 
året eller föregående år.

Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier

Tusental aktier  2006  2005

Totalt antal stamaktier 1 januari 13 840 75 386

Effekt av apportemission 
i januari 2006 970 —

Effekt av apportemission i maj 2006 866 —

Effekt av apportemssion i juli 2005 — 1 289 731

Effekt av kvittningsemission 
i augusti 2005 — 18 002

Effekt av sammanläggning 100:1 — –1 370 124

Vägt genomsnittligt antal 
stamaktier under året 15 675 12 995

Not 17  ·  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Koncernen Moderbolaget

Mkr 2006 2005 2006 2005

Upplupna personal -
kostnader 2,1 0,2 2,0 0,2

Förutbetalda hyror 73,7 28,8 — —

Upplupna investeringar 4,5 1,2 — —

Upplupna driftskostnader 14,0 8,8 — —

Övriga poster 51,9 21,4 12,3 4,9

 146,2 60,4 14,3 5,1
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Räntebindning  

År Bokfört värde, Mkr Ränta, % Andel, % Verkligt värde, Mkr

Inom ett år 4 056 3,8 73 4 056

1–2 år 103 6,1 2 106

2–3 år 192 6,9 3 204

3–4 år 294 5,6 5 307

4–5 år 919 6,1 17 934

>5 år — — — —

Totalt 5 564 4,4 100 5 607

Undervärde derivat 1     

Totalt inklusive derivat 5 565    

Kreditbindning 

År   Bokfört värde, Mkr Andel, %

Inom ett år 1 367 25

1–2 år 128 2

2–3 år 201 4

3–4 år 2 245 40

4–5 år 1 402 25

>5 år 222 4

Totalt 5 564 100

Undervärde derivat 1 

Totalt inklusive derivat 5 565 

Not 18  ·  Finansiella risker och fi nanspolicies 

Finanspolicy
Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av 
fi nansiella risker. Med fi nansiella risker avses fl uktuationer i företagets 
resultat och kassafl öde till följd av förändringar i räntenivåer och refi -
nansieringsrisker. Finanspolicyn anger riktlinjer och regler för ansvars-
fördelning och administrativa regler och fungerar som en vägledning 
för fi nansfunktionen. Avsteg från koncernens fi nanspolicy kräver 
styrelsens godkännande. Ansvaret för koncernens fi nansiella transaktio-
ner och risker hanteras centralt av moderbolagets fi nansfunktion. Den 
fi nansiella riskhanteringen sker utifrån hela låneportföljen. Finansiella 
transaktioner skall genomföras utifrån en bedömning av koncernens 
samlade behov av likviditet, fi nansiering och ränterisk.

Målen i fi nanspolicyn är
•  Soliditeten skall över tiden vara cirka 20 procent och

ränteräckningsgraden 1,5 gånger
• Säkerställa kort- och långfristig kapitalförsörjning
• Uppnå en långsiktigt stabil kapitalstruktur

Likviditetsrisker
Med likviditetsrisker (även kallat fi nansieringsrisk) avses risken att fi nan-
siering inte alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnader. 
Enligt fi nanspolicyn ska det alltid fi nnas tillräckligt med kontanta medel 
och garanterade krediter för att täcka de närmaste tre månaderna. 
Styrelsen kan oaktat långsiktigt mål besluta om tillfälligt ökad likviditet 
till exempel vid ökad beredskap för större affärer. Bolaget har idag inga 
skriftliga kreditlöften. Balder arbetar kontinuerligt med att omförhand-
la eller vid behov ta upp nya lån. Under året har 500 Mkr av befi ntliga 
låneavtal omförhandlats till nya villkor.

Ränterisker
Ränterisk kan dels bestå av förändring i fastigheternas verkliga värde, 
prisrisk, dels förändringar i kassafl öde, kassafl ödesrisk. En betydande 
faktor som påverkar ränterisken är räntebindningstiden. Långa ränte-
bindningstider påverkar främst kassafl ödesrisken medan kortare ränte-
bindningstider påverkar prisrisken. Hantering av koncernens ränteexpo-
nering är centraliserad, vilket innebär att den centrala fi nansfunktionen 
ansvarar för att identifi era och hantera denna exponering. Balder skall 
arbeta med en övervägande del rörlig ränta i fi nansportföljen. Ränteris-
ken skall hanteras med risksäkringsintrument. Ränteswappar från rörlig
till fast ränta och räntetak där lån fortsätter löpa till rörlig ränta men 
där räntan maximalt kan uppgå till en känd och hanterbar nivå. Som 
övergripande styrtal används räntetäckningsgraden defi nierat som 
resultat före skatt med återläggning av räntekostnader samt värdeför-
ändringar, dividerat med räntekostnader baserat på aktuell 
intjäningsförmåga på helårsbasis. Räntetäckningsgraden skall vid varje 
mättillfälle överstiga 1,5 gånger. En kostnadseffektiv hantering av 
ränterisken uppnås genom att lån med kort räntebindning tas upp och 
räntesäkras utifrån önskad ränterisk i den totala upplåningen.

Under senare delen av 2006 har Balder ingått ett antal derivatavtal. 
Av lån med kort räntebindning har 2 000 Mkr skyddats med derivat. 
Räntetak från 4,75 till 5,75 procent har tecknats med start 2007 vilka 
förfaller mellan 2012 och 2017. Balder har även ställt ut ett räntegolv på 
3,25 procent med start mars 2007 till 2012. I takt med att marknads-
räntan förändras uppstår ett över- eller undervärde på de fi nansiella 
instrumenten. Derivaten redovisas löpande till verkligt värde i balans-
räkningen med värdeförändringar i resultaträkningen utan att tillämpa 
säkringsredovisning. Värdeförändringarna under 2006 uppgick till –1,3 
Mkr (–).

Upplåning, förfallostruktur och räntor
Vid årets utgång hade Balder bindande låneavtal till kreditinstitut om 
sammanlagt 5 564 Mkr (1 970) samt ett förlagslån om 300 Mkr (–). 
Netto räntebärande skulder efter avdrag för likviditet om 3 Mkr (59) 

uppgick till 5 561 Mkr (1 911). Under året har nya lån tagits upp om 
2 541 Mkr i samband med förvärv. Befi ntliga lån hos säljarna har tagits 
över till ett värde om 856 Mkr (801) per den 31 december 2006. Under 
året har 103 Mkr (133) amorterats. 

Avtalen kan delas upp i tre kategorier
•  Lån mot ställande av säkerhet i form av reversfordringar på dotter-

bolag med däri pantförskrivna pantbrev. Säkerheten har komplette-
rats med pant i dotterbolagens aktier

• Lån mot ställande av säkerhet pantbrev i fastighet
• Förlagslån

Villkoren i angivna låneavtal är förenliga med Balders fi nansiella mål. 
Kreditavtalen innehåller sedvanliga uppsägningsvillkor samt i ett fall 
har banken rätt att säga upp avtalet och krediten till betalning i förtid 
om Erik Selins ägande i kredittagaren direkt eller indirekt understiger 50 
procent av rösterna. Balder har under 2006 emitterat ett 5-årigt förlags-
lån om 300 Mkr, lånet har en fast kupongränta om 7,5 procent och är 
noterat på OMX vid SOX förlagslån under namnet BALD 1 SOX.

Den genomsnittliga kreditbindningstiden på låneavtalen uppgick 
per 2006-12-31 till 5,9 år (4,7). Förfallostrukturen för låneavtalen, som 
framgår av tabellen nedan, visar när i tiden låneavtalen förfaller till 
omförhandling eller återbetalning. Den genomsnittliga effektiva räntan 
per 2006-12-31 uppgick till 4,4 procent (3,1). Den genomsnittliga ränte-
bindningstiden vid samma datum uppgick till 12 månader (10). Andelen 
lån med ränteförfall under kommande 12-månaders period uppgick 
till 73 procent (79). Vid en omedelbar förändring av marknadsräntan 
med en procentenhet och antagande om oförändrad låneskuld skulle 
räntekostnaderna påverkas de närmaste året med 36,2 Mkr.
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För fi nansiella tillgångar och skulder överrensstämmer redovisat värde 
med verkligt värde, förutom avseende lån enligt ovan. Verkligt värde 
på lånen är baserade på diskonterade framtida kassafl öden på kapital-
belopp och ränta.

Kreditrisker i kundfordringar    
Risken att koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden, det vill 
säga att betalning ej erhålls för kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. 
Koncernens kunder kreditkontrolleras varvid information om kundernas 
fi nansiella ställning inhämtas från olika kreditupplysningsföretag. 
Koncernen har upprättat en kreditpolicy för hur kundkrediterna ska 

Not 19  ·  Operationell leasing

Koncernen, Mkr   2006 2005

Inom ett år 1,5 1,2

1–5 år 5,8 0,1

>5 år 3,9 4,8

Summa 11,2 6,1

Leasingavtal där koncernen är leasetagare
Koncernen hyr ett antal tomträtter enligt operationella leasingavtal.
Leasingbetalningarna omförhandlas vart 10 år för att refl ektera mark-
nadshyrorna. I bokslutet 2006 redovisas en kostnad i koncernen på 
12,3 Mkr (3,3) avseende operationell leasing. Några leasingkostnader 
har ej redovisats i moderbolaget.

Icke uppsägningsbara leasingbetalningar (tomträttsavgälder) uppgår till:

Ställda säkerheter
 Koncernen Moderbolaget 

Mkr 2006 2005 2006 2005

Fastighetsinteckningar 5 498,7 2 080,2 — —

Reverser — — 135,0 —

Ställda säkerheter 5 498,7 2 080,2 135,0 —

Not 20  ·   Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Not 21  ·  Närstående

Närståenderelationer
Koncernen
Koncernen står under bestämmande infl ytande från Erik Selin Fastig-
heter AB, moderbolaget i den största koncernen där Balder ingår,  som 
innehar 60 procent (62) av rösterna i moderbolaget Fastighets AB Balder. 

Moderbolaget
Utöver de närståenderelationer som anges för koncernen har moder-
bolaget bestämmande infl ytande över dotterbolag enligt not 22, 
Koncernbolag. 

Sammanställning över närståendetransaktioner
Koncernen
Fram till den 30 september 2006 har Balder hyrt kontor av Erik Selin 
Fastigheter AB. Från den 1 oktober har Erik Selin Fastigheter AB samt 
Din Bostad Sverige AB hyrt kontor av Balder. Samtliga kontrakt är 
skrivna enligt marknadsmässiga villkor. Under 2006 utförde Balders 

egna personal administrativa tjänster åt Balderkoncernen till skillnad 
mot 2005 då Erik Selin Fastigheter AB utförde administrativa tjänster åt 
Balderkoncernen uppgående till 1,5 Mkr. Transaktionerna är prissatta på 
marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Moderbolaget har utfört fastighetsadministrativa tjänster åt sina 
dotterbolag uppgående till 41,6 Mkr (12,3). Fordringar på dotterbolag 
uppgick per 2006-12-31 till 577,9 Mkr (-43,2). Transaktionerna inom 
koncernen är prissatta till självkostnadspris.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning 
Företagets styrelseledamöter samt bolag ägda av dessa kontrollerar 
85 procent (87) av rösterna i företaget. Beträffande styrelsen, VD och 
övriga befattningshavares löner och andra ersättningar, kostnader och 
avtal som avser pensioner och liknande förmåner samt avtal angående 
avgångsvederlag, se not 5, Anställda och personalkostnader.

hanteras. En beräkning av kreditrisken görs i samband med nyuthyrning 
och lokalanpassning för befi ntlig kund. Beslutsnivåer för olika kreditris-
ker anges, hur värdering av krediter och osäkra fordringar skall hanteras. 
Bankgaranti, dispositioner av förtida hyror eller annan säkerhet krävs 
för kunder med låg kreditvärdighet eller otillräcklig kredithistorik. I 
syfte att följa kundernas kreditvärdighetsutveckling sker en löpande 
kreditbevakning. På balansdagen har årets resultat belastats med 1,5 
Mkr (—) avseende reserveringar kundförluster. Moderbolaget är ett 
holdingbolag. Den fi nansiella och operativa verksamheten bedrivs i 
dotterbolagen.

Leasingavtal där koncernen är leasegivare
Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter enligt operationella 
leasingavtal. De framtida icke uppsägningsbara leasingbetalningarna 
är som följer:

Koncernen, Mkr   2006 2005

Bostäder, parkering m m 33,6 6,0

Kommersiella lokaler  

Inom ett år 595,8 286,0

1–5 år 1 141,5 571,0

>5 år 322,2 105,0

 2 093,1 968,0

Normalt tecknas komersiella lokalhyreskontrakt på 3–5 år med upp-
sägningstid om 9 månader. Bostadshyresavtal löper normalt med en 
uppsägningstid om 3 månader.

Den genomsnittliga kontraktslängden i portföljens komersiella 
kontrakt uppgår till 2,5 år. Endast 2 procent av hyresintäkterna är 
omsättningsbaserad hyra.

Eventualförpliktelser
 Koncernen Moderbolaget 

Mkr 2006 2005 2006 2005

Borgen för dotterbolag — — 2 008,8 —

Eventualtillgångar
 Koncernen Moderbolaget 

Mkr 2006 2005 2006 2005

Försäkringsersättningar — 0,8 — —
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Not 22  ·  Koncernbolag

      Ägarandel, %
Dotterbolagsinnehav Säte, land 2006  2005

Balder Ale Torg AB Ale, Sverige 100 —
Balder Backa AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Bohuslän AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Borås AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Centrum Ett AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder City AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Falun AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Främby Holding KB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Främby KB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Fyrstad AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Gamlestaden AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder GGS AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Gårda AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Halmstad AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Hudiksvall AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Högsbo AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder i Kungsbacka AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Invest AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Kommersiella Fastigheter AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Malmö AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Mellanstad AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Mölnlycke AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Puman AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Riks AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Spinneriet AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Storstad AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Storsätra AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Sverige AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Sydvästfastigheter HB Göteborg, Sverige 100 —
Balder T-stad AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Väst AB Göteborg, Sverige 100 100
Balder Älvsborg Holding KB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Älvsborg KB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Öst AB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Östanbräck Holding KB Göteborg, Sverige 100 —
Balder Östanbräck KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 1 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 2 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 3 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 4 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 5 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 6 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 7 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 8 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 9 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 10 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 11 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 12 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 13 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 14 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 15 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 16 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 17 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 18 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Breidan 19 Fastighets KB Göteborg, Sverige 100 —
Fabriksskomakaren AB Göteborg, Sverige 100 100
Fastighet AB i Älvsjö Göteborg, Sverige 100 100
Fastigheten Landshövdingen 1 AB Göteborg, Sverige 100 100
Fastigheten Rhodin 19 AB Göteborg, Sverige 100 100
Fastigheten VRTN 17 AB Göteborg, Sverige 100 100
Fastigheten VRTN 25 AB Göteborg, Sverige 100 100
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      Ägarandel, %
forts Dotterbolagsinnehav Säte, land 2006  2005

Fastighets AB Alkotten 2 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Ektorp C Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Hällsätrafast 3 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Ind 37 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Jacobsberg 2:2583 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Jägmästarenfast 11 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB K-berg 1 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Magnetenfast 25 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Mag-t 32 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Motståndet 7 & 9 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Syl 3 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Vattenkraften 1 Göteborg, Sverige 100 100
Fastighets AB Årstaäng 1 Göteborg, Sverige 100 100
Grand Hotell i Alingsås Fastighetsförvaltnings AB Göteborg, Sverige 100 —
Hede KB  Göteborg, Sverige 100 100
KB Affärshuset Surte Centrum Göteborg, Sverige 100 100
KB Affärshuset Torslanda Torg Göteborg, Sverige 100 100
KB Askims Torg Göteborg, Sverige 100 100
KB Backa 171:3 Göteborg, Sverige 100 —
KB Centrumfast i Furulund Göteborg, Sverige 100 100
KB Giganten 1 Göteborg, Sverige 100 —
KB Giganten 3 Göteborg, Sverige 100 —
KB Giganten 4 Göteborg, Sverige 100 —
KB Giganten 5 Göteborg, Sverige 100 —
KB Kontorshuset Brämaregården Göteborg, Sverige 100 100
KB Malmogia Kungälv Göteborg, Sverige 100 100
KB Nymfen 2  Göteborg, Sverige 100 100
KB Storga 45  Göteborg, Sverige 100 —
Lillstad AB  Göteborg, Sverige 100 100
Skyttbrink AB  Göteborg, Sverige 100 100
Skå-dal 31:3 AB Göteborg, Sverige 100 100
Slottsträdgården 5 AB Göteborg, Sverige 100 100
Surtelokaler KB Göteborg, Sverige 100 100
Trelina Nord AB Stockholm, Sverige 100 —
Troden 7 AB  Göteborg, Sverige 100 100
Wikensborg AB Göteborg, Sverige 100 —
Vågmästargården AB Göteborg, Sverige 100 100
Västraklockgatan AB Göteborg, Sverige 100 100
Ängsklockan Fastighets AB Göteborg, Sverige 100 —
  

Moderbolaget, Mkr   2006 2005

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 1 063,4 59,2

Inköp — 1 045,8

Försäljningar — –41,5

Ägartillskott — 77,6

Utskiftning — –77,7

Utgående balans 1 063,4 1 063,4

Moderbolaget, Mkr 2006  2005

Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början –300,0 —

Årets nedskrivningar — –300,0

Utgående balans –300,0 –300,0

Redovisat värde 763,4 763,4

Specifi kation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterbolag
     Redovisat värde 
Dotterbolag Organisationsnummer Säte Antal andelar Andel,  % 2006 2005

Balder Storstad AB 556676-4378 Göteborg 1 001 000 100 745,8 745,8

Balder Mellanstad AB 556514-4291 Göteborg 1 938 000 100 17,6 17,6

        763,4 763,4
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Not 23  ·  Andelar i intressebolag

Koncernen, Tkr 2006  2005

Redovisat värde vid årets ingång — —

Förvärv av intressebolag 50 —

Redovisat värde vid årets utgång 50 —
       

Nedan specifi ceras koncernmässiga värden avseende ägd andel av intäkter, resultat, tillgångar och skulder.

Intressebolag, Tkr Land Intäkter Resultat Tillgångar Skulder Eget kapital Andel, %

Tulia AB Sverige — — 50 — 50 50

Not 24  ·  Kassafl ödesanalys

Likvida medel
  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2006 2005 2006 2005

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:    

   Kassa och bank (+tillgodohavande på checkräkningskredit)    2,5 58,6 — 31,6

Summa enligt balansräkningen      2,5 58,6 — 31,6

Summa enligt kassafl ödesanalysen      2,5 58,6 — 31,6

Kortfristiga placeringar har klassifi cerats som likvida medel enligt följande utgångspunkter: 
• De har en obetydlig risk för värdefl uktuationer 
• De kan lätt omvandlas till kassamedel 
• De har en löptid om högst tre månader från anskaffningstidpunkten

Betalda räntor
  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2006 2005 2006 2005

Erhållen ränta      2,0 1,6 28,2 2,2

Erlagd ränta      –165,9 –28,3 –30,8 –0,2

Summa      –163,9 –26,7 –2,6 2,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet
 
Moderbolaget, Mkr   2006 2005

Värdeförändring derivat        1,3 —

Av- och nedskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar     1,0 0,4

Utdelning från dotterbolag        –32,3 —

Nedskrivning på aktier i koncernbolag        — 300,0

Summa        –30,0 300,4

Transaktioner som inte medför betalningar
  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2006 2005 2006 2005

Förvärv av tillgång genom att en till tillgången direkt relaterad skuld    
har övertagits, alternativt att säljarrevers har utfärdats     860,0 800,6 — —

Förvärv av förvaltningsfastigheter genom apportemission    208,0 467,0 — 1 031,8

Årets bruttoinvesteringar i fastigheter uppgår till 3 985 Mkr (2 561) 
varav 860 Mkr (801) fi nansierats genom övertagande av befi ntliga lån 
hos säljare till verkligt värde och 208 Mkr (467) genom apportemissio-

ner, varför endast 2 917 Mkr (1 293) av investeringen har haft en direkt 
påverkan av likvida medel.

 Koncernen Moderbolaget 

Mkr 2006 2005 2006 2005

Beviljad kreditlimit 135,0 — 135,0 —

Outnyttjad del 75,9 — 75,9 —

Utnyttjad del 59,1 — 59,1 —

Not 25  ·  Checkräkningskredit Not 26  ·  Händelser efter balansdagen

Balder har per den 2 januari 2007 sålt fastigheten Trädgårdshallen 1 i 
Malmö för 13,5 Mkr, vilket är 13 procent över ursprungligt anskaffnings-
värde. 

Balder tecknade i februari avtal om förvärv av fastigheten Ting-
stadsvassen 3:6 i Göteborg för 115 Mkr. Fastigheten innehåller främst 
butiksytor med kända sport- och klädkedjor som största hyresgäster. 
Balder beräknas tillträda fastigheten i april 2007.
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Not 27  ·  Viktiga uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen har med styrelsen diskuterat utvecklingen, valet och 
upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och 
uppskattningar samt tillämpningen av dessa.

Förvaltningsfastigheter
För viktiga antaganden och bedömningar i samband med värdering av 
förvaltningsfastigheter se not 12, Förvaltningsfastigheter.

Balder redovisar sina fastigheter till verkligt värde vilket innebär att 
värdeförändringar kommer redovisas i resultaträkningen. Resultatet 
kan därför påverkas väsentligt. 

Värdet på fastigheterna påverkas av ett antal faktorer, dels fastig-
hetsspecifi ka såsom uthyrningsgrad, hyresnivå, driftskostnader, dels 
av externa faktorer såsom ränte- och infl ationsnivå samt utbud och 
efterfrågan av en viss typ av fastigheter. Balder genomför en intern 
värdering av fastigheterna vid varje kvartalsrapport. För att säkerställa 
den interna värderingen värderades, i samband med årsbokslutet, fast-
igheter till sammanlagt 20 procent av Balders internt bedömda verkliga 
värde av ett externt värderingsföretag. 

Skatt
Balder förfogar över förlustavdrag vilka härstammar från den verksam-
het som bedrivits tidigare. En förutsättning för att dessa förlustavdrag 
skall kunna utnyttjas är att Erik Selin Fastigheter AB äger mer än 50 
procent av rösterna i Balder till och med 2007. Erik Selin Fastigheter 

har meddelat att det är detta bolags avsikt att ej reducera sitt ägande 
under denna gräns. Vidare fi nns vissa underskottsavdrag i fastighet s-
ägande dotterbolag. Balder bedömer att samliga förlustavdrag, enligt 
gällande skatteregler, kommer att kunna utnyttjas mot framtida 
vinster.

Balder kan dock inte lämna några garantier för att dagens, eller nya 
skatteregler inte innebär begränsningar i möjligheterna att utnyttja 
underskottsavdragen. 

Balder erlägger fastighetsskatt på fastigheterna. Osäkerhet förelig-
ger rörande denna skatt, som följd av olika åsikter bland politiker om 
skattens storlek och omfattning. Balder har inskrivit i fl ertalet hyreskon-
trakt att fastighetsskatten skall vidarefaktureras till hyresgästerna.

Klassifi cering av förvärv
Redovisningsstandarden IFRS 3s regel om klassifi cering av förvärv som 
rörelseförvärv eller tillgångsförvärv utgår från att en individuell bedöm-
ning måste göras av varje enskild transaktion. Balders bedömning har 
för samtliga under 2006 genomförda förvärv inneburit att transaktio-
nerna har klassifi cerats som tillgångsförvärv. Om istället bedömningen 
skulle ha resulterat i klassifi cering som rörelseförvärv, skulle detta ha 
medfört att det initialt redovisade fastighetsvärdet skulle varit högre 
liksom uppskjuten skatteskuld och sannolikt också goodwill. Ingen 
 effekt skulle vid förvärvsögonblicket ha uppstått på eget kapital.

Not 28  ·  Uppgifter om moderbolaget

Fastighets AB Balder (publ) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte 
i Göteborg. Moderbolagets aktier är registrerade på OMX – Nordiska 
listan Small Cap. Adressen till huvudkontoret är Box 53 121, 400 15 
Göteborg. Besöksadressen är Vasagatan 54.

Koncernredovisningen för år 2006 består av moderbolaget och dess 
dotterbolag, tillsammans benämd koncernen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfär-
dande av styrelsen den 19 mars 2007. Koncernens resultat- och balans-
räkning blir föremål för fastställelse på årsstämman den 18 april 2007. 
Någon utdelning föreslås ej.

Styrelse och VD försäkrar härmed att årsredovisningen, såvitt vi 

känner till, är upprättad i överenskommelse med god redovisningssed 
för aktiemarknadsbolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de 
faktiska förhållandena i verksamheten och ingenting av väsentlig bety-
delse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av koncernen 
och moderbolaget som skapats av årsredovisningen.

Göteborg 19 mars 2007

Christina Rogestam
Ordförande

 Christer Jacobsson Fredrik Svensson

Erik Selin
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 19 mars 2007.

Helene Willberg
Auktoriserad revisor

 



Revisionsberättelse
Till årsstämman i Fastighets AB Balder (publ)
Org nr 556525-6905

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning i Fastighets AB Balder för år 2006. Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument 

på sidorna 42–71. Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen 

och för att årsredovisnings lagen tillämpas vid upprättandet av 

årsredovisningen samt för att internationella redovisnings-

standarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisnings-

lagen tillämpas vid upp rättandet av koncernredovisningen. 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncern-

redovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 

Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen 

för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 

att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller 

väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska 

ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva 

redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betyd -

elsefulla uppskattningar som styrelsen och verk   ställande 

direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och 

koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade 

informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 

bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot 

bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra 

uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-

ningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och 

ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncern-

redovisningen har upprättats i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens 

resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, 

disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvalt -

ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Göteborg den 19 mars 2007

 KPMG Bohlins AB 

Helene Willberg

 Auktoriserad revisor 
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Bolagsstyrning

Bolagsstyrning 

Bolag på OMX skall tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning 

(Koden). Detta krav gäller dock ej bolag som har ett marknads-

värde understigande 3 000 Mkr om bolagets aktier inte är 

inregistrerade. Det är således ej obligatoriskt för Balder att 

tillämpa Koden.

Balder har dock valt att frivilligt inleda en anpassning till 

Koden. Några av Kodens principer är att skapa goda 

förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande 

ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, 

styrelse och verkställande ledning, vilket Balder ser som en 

naturlig del av principerna för verksamheten. Koden innebär 

även att viss information skall hållas tillgänglig på hemsidan.

Bolagsordning

Bolagets fi rma är Fastighets AB Balder (publ). Bolaget är 

publikt. Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. Bolaget 

skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, 

genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, äga och 

avyttra fast egendom och värdepapper samt bedriva annan 

därmed förenlig verksamhet.

Bolagsordningen som fi nns tillgänglig på Balders hemsida 

innehåller bland annat uppgifter om aktiekapital, antal aktier, 

aktieslag och företrädesrätt, bestämmelser om kallelse och 

dagsordning för årsstämman.

Årsstämma 

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ där 

aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter kan 

utövas. Styrelsen i bolaget utses av årsstämman på förslag 

av valberedningen. 

Vid årsstämman den 8 maj 2006 omvaldes Leif Zetterberg 

såsom styrelseordförande samt ledamöterna Erik Selin, Fredrik 

Svensson och Christer Jacobson. Till ny styrelseledamot utsågs 

Christina Rogestam. Samtliga ledamöter är valda till och med 

årsstämman 2007. Då ordförande Leif Zetterberg utsågs till 

statssekreterare i näringsdepartementet lämnade han sitt 

uppdrag som ordförande i förtid. Christina Rogestam valdes 

till ny ordförande den 21 november 2006 för tiden fram till 

årssstämman den 18 april 2007. 

Styrelsen

Styrelsen utses av bolagsstämman och svarar för bolagets 

organisation och förvaltning. Styrelsen i Balder består av 

personer som har en bred erfarenhet och kompetens från 

fastighetsmarknad, affärsutveckling och fi nansiering. Fler -

talet ledamöter har erfarenhet från styrelsearbete i andra 

börsnoterade bolag. 

I styrelsen är de båda stora ägarna Erik Selin Fastigheter AB 

och Arvid Svensson Invest AB representerade genom Erik Selin 

och Fredrik Svensson.

Styrelsen beslutar bland annat om fi rmateckningsrätt. 

Balders fi rma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelse-

ordföranden Christina Rogestam, VD Erik Selin och ekonomi -

chef Ulf Johansson två i förening.

Styrelsen i Balder har upprättat en arbetsordning avseende 

arbetsfördelningen, styrelsemöten och ekonomisk rapport-

ering, i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga 

lagar och författningar. Arbetsordningen omfattar följande:

Styrelsens uppgifter och ansvar

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning 

förvalta bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att 

ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning 

tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Styrelsen ansvarar för att bolagets organisation är 

ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med 

bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar 

och författningar samt styrelsens arbetsordning. Styrelsen 

skall utföra styrelsearbetet gemensamt under ordförandens 

ledning.

Styrelsen skall vidare tillse att verkställande direktören 

fullgör sina åligganden i enlighet med styrelsens riktlinjer och 

anvisningar. Dessa återfi nns i den av styrelsen upprättade 

VD-instruktionen.

Styrelsens ledamöter skall inte ha ansvar för olika 

arbetsområden eller uppgifter. 

Belönings- och ersättningsfrågor för VD bereds av styrelsens 

ordförande och föredras för övriga i styrelsen innan beslut.

Styrelsens uppgift innefattar, utan att vara begränsad därtill, 

följande:

•  fastställa affärsplan, strategier, väsentliga policys och mål för 

bolaget och den koncern som bolaget är moderbolag för

•  fastställa bolagets och koncernens övergripande organisation

• utse och entlediga VD

• tillse att det fi nns ett fungerande rapporteringssystem

•  tillse att det fi nns en tillfredsställande kontroll av bolagets 

och koncernens efterlevnad av lagar och andra regler som 

gäller för verksamheten

•  godkänna ekonomisk rapportering i form av kvartals-

rapporter, bokslutskommunikéer och årsbokslut som bolaget 

skall offentliggöra
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Styrelsens ordförande

Det åligger styrelsens ordförande att säkerställa att styrelsens 

arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina 

åtaganden. Det åligger därvid ordföranden att, utan att vara 

begränsad därtill, följande:

•  organisera och leda styrelsens arbete och skapa bästa 

möjliga förutsättningar för styrelsens arbete

•  tillse att styrelsens arbete sker i enlighet med bestämmel-

serna i bolagsordningen, aktiebolagslagen och styrelsens 

arbetsordning

• kontrollera att styrelsens beslut verkställts effektivt

•  genom kontakter med VD löpande följa bolagets utveckling 

och fungera som en diskussionspartner

•  se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och 

beslutsunderlag för sitt arbete

•  se till att varje ny styrelseledamot vid sitt tillträde ges en 

lämplig introduktion

Styrelsemöte

Styrelsen skall, utöver konstituerande styrelsemöte, hålla 

styrelsemöte vid minst fyra tillfällen årligen.

VD och/eller ekonomichef skall som huvudregel vara 

föredragande i styrelsen. Bolagets medarbetare, revisor eller 

annan extern konsult skall adjungeras till styrelsemöten för att 

delta och föredra ärenden vid behov.

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet 

styrelseledamöter är närvarande. Styrelseordföranden har 

utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsens arbete 2006

Balders styrelse under 2006 har haft 15 styrelsemöten varav 

ett konstituerande. Styrelsemöten hålls i samband med 

bolagets rapportering. Vid varje ordinarie styrelsemöte 

behandlas frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom 

förvärv av fastigheter samt investeringar i befi ntliga 

fastigheterna.

Jäv

Styrelseledamot eller VD får inte handlägga frågor rörande 

avtal mellan sig själv och bolaget eller koncernen. Denne får 

inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje 

man, om denne har ett väsentligt intresse som kan strida mot 

bolagets. Med avtal som avses ovan jämställs rättegång eller 

annan talan. Det åligger styrelseledamot eller VD att i före     -

kommande fall upplysa om en jävsituation skulle föreligga.

Valberedning

Balders huvudägare har tillsatt en valberedning som har till 

uppgift att inför årsstämman lämna förslag till antal 

styrelseledamöter samt förslag till ledamöter. Valberedningen 

består av Henrik Strömbom (företrädande Erik Selin Fastigheter 

AB), Rickard Svensson (företrädande ASI, Arvid Svensson Invest 

AB) samt ordförande Jan Fock, som företräder övriga aktieägare. 

Verkställande direktör och ledning

VD ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer 

och policys som styrelsen beslutar om. VD skall rapportera 

Balders utveckling till styrelsen och upprätta dagordning för 

styrelsemöten enligt en fastställd agenda. Inför styrelsemöten 

skall verkställande direktören tillse att erforderligt material 

sammanställs och distribueras till styrelseledamöterna. 

Ledningen sammanträder normalt varje vecka med en 

stående agenda innefattande bland annat fastighetsaffärer, 

fi nans och övergripande förvaltningsfrågor. Koncernledningen 

består förutom av VD även av ekonomi- och fi nanschef, 

fastighetschef samt marknadschef. 

Revision

Bolagets årsredovisning och styrelsen och verkställande 

direktörens förvaltning granskas av bolagets revisor som avger 

en revisionsberättelse för räkenskapsåret till bolagsstämman.

Revisorn redovisar sin revisionsplan för året samt sina 

synpunkter på bokslutet och årsredovisningen för styrelsen.

KPMG Bohlins AB med Helene Willberg som huvudansvarig 

valdes vid den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005 till 

revisor under en period om fyra år till den ordinarie bolags-

stämman 2009. 

Information till aktiemarknaden

Balder lämnar delårsrapporter för verksamheten tre gånger per 

år; per den 31 mars, per den 30 juni samt per den 30 september. 

Därutöver redovisar Balder helårsbokslut per den 31 december 

samt offentliggör årsredovisning i god tid före ordinarie 

bolagsstämma.

Årsredovisningen distribueras till samtliga aktieägare. 

Samtliga dokument liksom press  releaser och presentationer i 

samband med rapporter fi nns tillgängliga på Balders hemsida 

www.balderfast.se.

Intern kontroll

Enligt aktiebolagslagen har styrelsen länge haft ansvaret för 

bolagets interna kontroll. Avsnitt 3.7 ställer nu krav på att 

bolagets ledning arbetar mer formellt med den interna 

kontrollen, att kontrollerna formaliseras på ett annat sätt och 

att styrelsen rapporterar externt om sitt arbete på detta 

område. 

I enlighet med uttalande från Kollegiet för svensk bolags    -

styrning inskränker sig styrelsens rapport till en beskrivning 

av hur den interna kontrollen avseende den fi nansiella 

rapporteringen är organiserad utan att lämna uttalande om 

hur väl den fungerat under året och utan revisorsgranskning, 

se Styrelsens rapport om intern kontroll avseende den 

fi nansiella rapporteringen för räkenskapsåret 2006.
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Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och 

Svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. 

Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för 

bolagsstyrning, avsnitt 3.7.2 och 3.7.3, och är därmed avgränsad 

till intern kontroll avseende den fi nansiella rapporteringen. 

Denna rapport utgör inte en del av de formella årsredovisnings-

handlingarna och har inte varit föremål för granskning av 

bolagets revisorer.

Beskrivning

En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt 

styrelsearbete. I styrelsens arbetsordning och instruktioner för 

verkställande direktör säkerställs en tydlig roll- och ansvars-

fördelning som syftar till en effektiv hantering av verksam-

hetens risker. Styrelsen har fastställt ett antal grundläggande 

dokument; fi nanspolicy, informationspolicy, affärsplan, 

attestrutiner, instruktioner för fi nansiell rapportering av utfall, 

prognos och budget och redovisningsrutiner, av betydelse för 

arbetet med den interna kontrollen. Dokumenten granskas och 

uppdateras periodiskt. I enlighet med riktlinjerna rapporterar 

koncernledningen regelbundet till styrelsen, koncernledningen 

ansvarar för att interna kontroller genomförs och krävs för 

att hantera väsentliga risker i den löpande verksamheten. 

För att effektivisera och förenkla arbetet samt underlätta 

möjlig heterna för uppföljning och kontroll använder Balder 

samma ekonomisystem i samtliga dotterbolag.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Bolaget har en modell för bedömning av risken för fel i den 

fi nansiella rapporteringen. Koncernledningen har det dagliga 

ansvaret för att identifi era, utvärdera och hantera risker samt 

för implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet 

med styrelsens policies. 

Intern kontroll omfattar samtliga verksamheter inom 

Balderkoncernen och inkluderar metoder och aktiviteter för 

att säkra tillgångar, kontrollera riktigheten och tillförlitligheten 

i interna och externa fi nansiella rapporter samt säkerställa 

efterlevnad av fastställda riktlinjer.

Information och kommunikation 

Styrelsen utvärderar löpande den information som koncern-

ledningen lämnar. Interna policies, riktlinjer, manualer är 

kommunicerade till rätt personer i verksamheten, innebörden 

av dessa samt konsekvenserna vid avsteg förstås. Väsentliga 

riktlinjer för den fi nansiella rapporteringen uppdateras och 

kommuniceras löpande. 

Uppföljning 

Styrelsen utvärderar kontinuerligt den information som 

bolagsledningen lämnar. 

Kontinuerligt utvärderas efterlevnaden av de grundläggande 

riktlinjer som lagts till grund för koncernledningens arbete. 

Ledningens arbete innebär bland annat att säkerställa att 

åtgärder vidtas rörande de brister och förslag till åtgärder som 

framkommit vid den externa revisionen.

Uttalande

De befi ntliga strukturerna för utvärdering av den interna 

kontrollen har ansetts ge tillräckligt underlag för bedömning 

av den interna kontrollen. Styrelsen har hittills inte funnit 

anledning att inrätta en formell internrevisionsfunktion. 

Frågan kommer att prövas på nytt under 2007 då styrelsen 

årligen kommer att utvärdera behovet av intern kontroll. 

Styrelsens rapport om intern kontroll 
avseende den fi nansiella rapporteringen 
för räkenskapsåret 2006

Göteborg, 19 mars 2007

  Christina Rogestam  

Ordförande

 Christer Jacobsson Fredrik Svensson

  

  Erik Selin  

Verkställande direktör
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Styrelse Christina Rogestam, född 1943 

Styrelsens ordförande sedan 2006. 

Tidigare VD och koncernchef för 

Akademiska Hus AB, ordförande i 

Statens Museer för Världskultur, 

ordförande i Kyrkans Pensionskassa 

samt ledamot i Statens 

Bostadsomvandlings AB. 

Aktieinnehav i Balder: 2 800 B-aktier.

Erik Selin, född 1967

Styrelseledamot sedan 2005. 

VD för Fastighets AB Balder. 

Styrelseledamot i Din Bostad Sverige 

AB, Annehem Holding AB och 

Skandrenting AB. 

Aktieinnehav i Balder: 1 383 099 

A-aktier samt 6 083 567 B-aktier, 

samtliga via bolag.

Fredrik Svensson, född 1961

Styrelseledamot sedan 2005. 

VD för AB Arvid Svensson, styrelse-

ledamot i Klövern AB, Broströms Rederi 

AB och Sardus AB. 

Aktieinnehav i Balder: 485 982 A-aktier 

samt 3 193 543 B-aktier, samtliga via 

bolag.

Christer Jacobson, född 1946

Styrelseledamot sedan 2001. 

VD för Bergsrådet Konsult och 

Förvaltning AB och styrelseledamot 

i Castellum AB. 

Aktieinnehav i Balder: 580 B-aktier 

samt 580 B-aktier via bolag.

Från vänster: Fredrik Svensson, Christina Rogestam, Erik Selin, Christer Jacobson.

Balders styrelse består av fyra personer, 

inklusive ordföranden. Styrelseleda-

möterna väljs årligen på årsstämman för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 

Nedan redovisas nuvarande styrelseleda-

möter; när de valdes in, deras befattning, 

andra väsentliga uppdrag samt innehav 

i Balder den 31 december 2006.
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Ledning Erik Selin, född 1967 

VD för Fastighets AB Balder

Anställd sedan 2005. 

Aktieinnehav i Balder: 1 383 099 

A-aktier samt 6 083 567 

B-aktier, samtliga via bolag. 

 

Ulf Johansson, född 1959 

Ekonomi- och fi nanschef

Anställd sedan 2005. 

Aktieinnehav i Balder: 

500 B-aktier. 

 

Benny Ivarsson, född 1955 

Fastighetschef 

Anställd sedan 2006. 

Aktieinnehav i Balder: 

1 500 B-aktier samt 

1 400 B-aktier via bolag.

Hans Carlsson, född 1955 

Marknadschef

Anställd sedan 2005. 

Aktieinnehav i Balder: 

6 000 B-aktier via bolag.  

 

Revisor

KPMG Bohlins AB

Huvudansvarig: Helene Willberg, 

född 1967. 

Revisor i bolaget sedan 2005, 

vald på extra bolagsstämma den 

18 augusti 2006 på fyra år till 

årsstämman 2009.

Överst från vänster: Benny Ivarsson, Erik Selin, Ulf Johansson, Hans Carlsson.
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    Byggår/   Handel/  Utbild-     Taxerings-
    senaste Tomt-  Restau-  Industri/ ning/     värde,
 Kommun Fastighetsbeteckning Adress renoveringsår rätt Kontor rang Lager  Vård Hotell Bostad Övrigt Totalt kkr

 Region Stockholm
1 Botkyrka Skyttbrink 30 Skyttbrinksvägen 12 2000    2 320     2 320 4 844

2 Järfälla Jakobsberg 2:2583 Järfällavägen 100–104 m fl  1985  2 003 2 135 648 14 558   1 349 20 693 —

3 Lidingö Fjällräven 1 Vesslevägen 3 m fl  1963/1969    100 4 300  2 561   6 961 —

4 Nacka Sicklaön 354:1 Ektorpsvägen 2–6 m fl  1979/1980  9 212 4 048 778 4 430   14 18 482 63 600

 Nynäshamn Alkotten 2 Lövlundsvägen 3, 5 1927/1994  2 794    1 328    4 122 —

 Sigtuna Märsta 1:218 Sönderborgsgatan 2, 4 1993  615 1 722      2 337 9 165

5 Solna Puman 1 Bangatan 21 m fl  1972  2 115         2 115 13 122

6 Solna Sparrisen 2 Anderstorpsvägen 8–16 m fl  1974  11 521   536     12 057 77 000

7 Stockholm Berget 2 Västmannagatan 13 1929/1994      1 176 339   1 515 17 845

8 Stockholm Doggen 1 Vinthundsvägen 157 1974  1 600       1 600 4 648

9 Stockholm Doggen 2 Vinthundsvägen 159 A, B 1984 Ja 4 583        4 583 15 345

10 Stockholm Elektra 23 Elektravägen 25 m fl  1949/1997 Ja 2 058  4 812      6 870 15 970

11 Stockholm Holar 3 Skalholtsgatan 10, 10 B 1985/2002 Ja 2 660   3 695     6 355 —

12 Stockholm Hällsätra 3 Stensätravägen 5, 7 1976 Ja   2 054 8 887     10 941 31 871

13 Stockholm Induktorn 37 Ranhammarsvägen 26 1996 Ja   6 147     6 147 23 507

14 Stockholm Kilaberg 1 Kilabergsvägen 4, 6, 8 m fl  1975/2003 Ja 8 025  4 765     12 790 64 400

15 Stockholm Lindansaren 21, 
  Vasastaden 1:32, 1:38 Saltmätargatan 5–11 m fl  1929/2003  7 207 803 487   293  8 790 161 091

16 Stockholm Luftspringaren 10 Saltmätargatan 19 1881/1980  482        482 —

17 Stockholm Luftspringaren 16 Saltmätargatan 19 A 1929  785 372    613 794 2 564 27 091

18 Stockholm Magasinet 6 Konsumentvägen 12, 14 m fl  1965 Ja 611  3 708    3 596 7 915 21 086

19 Stockholm Magneten 19 Johannesfredsvägen 9, 11 1923  7 599  1 326    280 9 205 37 504

20 Stockholm Magneten 25 Ekbacksvägen 32 1963/2000  3 557 615 409     4 581 24 247

21 Stockholm Magneten 32 Voltavägen 13, 13 A, 15 1982/2002  8 717 450 973     10 140 77 400

22 Stockholm Miklaholt 2 Haukadalsgatan 10 1981 Ja 1 128  788     1 916 14 200

23 Stockholm Motståndet 7, 9 Ulvsundavägen 174 m fl  1949/1958 Ja 2 590 1 283 456     4 329 22 162

24 Stockholm Nattskiftet 12, 14 Drivhjulsvägen 28, 30 A–C, 32 A–D, 36 1955/1986 Ja 4 808   5 241    81 10 130 23 799

25 Stockholm Prästgårdsängen 3 Prästgårdsgränd 1 A–B, 2, 4, 6 1986 Ja 5 457 841       6 298 33 200

26 Stockholm Singeln 9 Sorterargatan 8 1970 Ja 5 332        5 332 19 000

27 Stockholm Spelbomskan 14 Gyldéngatan 6 m fl  1939     2 700     2 700 —

28 Stockholm Storsätra 1 Storsätragränd 4–26 1972 Ja 13 364 926 16 479    841 31 610 116 600

29 Stockholm Syllen 3 Förmansvägen 2 1968/1995 Ja 3 293  2 026     5 319 45 800

30 Stockholm Vattenkraften 1 Solkraftsvägen 5, 13–19, 23 1989 Ja 7 189 734  2 842   12 10 777 1 997

31 Stockholm Vreten 17 Västberga Allé 11 m fl  1959/2003 Ja 6 550       6 550 54 600

32 Stockholm Vreten 25 Västberga Allé 1, 1 A m fl  1950/1973 Ja 9 352 790 2 474    55 12 671 83 400

33 Stockholm Vreten 8 Västberga Allé 9 m fl  1952/1991  9 072  2 933     12 005 83 400

34 Stockholm Årstaäng 1 Förmansvägen 4, 10 1962 Ja 320 179 2 265     2 764 8 259

35 Sundbyberg Eken 14 Allén 7 m fl  1936  8 543  116    254 8 913 52 400

 Södertälje Jägmästaren 11 Grödingevägen 75, 77 1981   787 333    11 1 131 5 589

 Totalt region Stockholm     153 142 17 739 69 007 33 853 1 176 3 806 7 287 286 010 1 254 142

    Byggår/   Handel/  Utbild-     Taxerings-
    senaste  Tomt-  Restau-  Industri/ ning/     värde,
 Kommun Fastighetsbeteckning Adress renoveringsår rätt Kontor rang Lager  Vård Hotell Bostad Övrigt Totalt kkr

Region Göteborg
 Ale Nödinge 38:14 Ale Torg 7, 10–16 1969/2000  3 224 9 085  10    12 319 —

1 Ale Skårdal 31:3 Göteborgsvägen 219 1973/1989  770 1 730  1 307   901 4 708 17 449

 Ale Starrkärr 4:58 Garverivägen 10, 16 1990     1 256     1 256 1 789

2 Ale Surte 1:245 Göteborgsvägen 99 m fl  1967/1991  215 337    1 216 90 1 858 8 349

3 Ale Surte 4:38, 4:119 Göteborgsvägen 64, 64 B, 66, 68 m fl  1987  908 1 320 387   457 139 3 211 1 637

 Alingsås Dryckeshornet 1 Bankgatan 1 m fl  1929/2003   219   5 362   5 581 13 600

 Alingsås Bolltorp 4:13 Bolltorpsvägen 19 A–B m fl  2003/2006       14 166  14 166 51 488

 Borås Merkurius 1 Stora Torget 1 1929  1 524        1 524 9 159

 Borås Näckrosen  4 Katrinedalsgatan 7 A–C m fl  1938/1989  4 665  207    40 4 912 16 899

 Borås Rotorn 1 Industrigatan 10 1976/1981  99  9 072     9 171 —

Fastighetsförteckning

Se karta Stockholm på sidan 32.
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    Byggår/   Handel/  Utbild-     Taxerings-
    senaste Tomt-  Restau-  Industri/ ning/     värde,
 Kommun Fastighetsbeteckning Adress renoveringsår rätt Kontor rang Lager  Vård Hotell Bostad Övrigt Totalt kkr

 forts Region Göteborg
  Borås Skruven 3 Sandlidsgatan 3 1975/1998    28 290     28 290 63 729

 Falkenberg Lästen 2 Krukmakaregatan 24, 26 m fl  1965/2002  1 152 1 178 380 542   232 3 484 15 124

 Falkenberg Mejeristen 1 Skreavägen 7 1988/1990  3 778  868    162 4 808 8 321

 Falköping Lejonet 2, 3 Hjelmarsrörsgatan 24–46 1971       6 671 151 6 822 6 052

4 Göteborg Arendal 5:1 Kärrlyckegatan 24 1991  1 837  561     2 398 5 185

5 Göteborg Askim 243:20 Askims Torg 4–6 1974/1990  2 561 458  1 410     4 429 —

6 Göteborg Backa 171:3 Backavägen 1 1955/1992  280 4 171      4 451 32 800

7 Göteborg Backa 21:14 Exportgatan 47 B 1989  664  1 734    108 2 506 5 206

8 Göteborg Backa 27:33 Backa Bergögata 12 A 1984  416       416 755

9 Göteborg Biskopsgården 45:1 Ruskvädersgatan 22 m fl  1966/1997 Ja   1 981    324 2 305 4 256

10 Göteborg Brämaregården 60:3 Virveltorget 6 m fl  1969 Ja 2 415 737      3 152 9 440

11 Göteborg Brämaregården 72:4 Brämaregatan 15 m fl  1959/1991 Ja 2 523 889 18    11 3 441 17 912

12 Göteborg Gamlestaden 25:11 Marieholmsgatan 4 m fl  1990 Ja 4 139       4 139 21 198

13 Göteborg Gamlestaden 26:13 Vassgatan 3 1988 Ja 5 531  5 110    3 530 14 171 22 208

14 Göteborg Gullbergsvass 11:2 Gullbergs Strandgata 38, 40 1977 Ja   5 865     5 865 16 471

15 Göteborg Gårda 15:1 Fabriksgatan 7, 9 1929/2002  7 158 207 511     7 876 134 000

16 Göteborg Gårda 18:22 Drakegatan 5 1989  3 420  62     3 482 47 600

17 Göteborg Högsbo 11:10 Victor Hasselblads Gata 8 1975/1982  3 550       3 550 8 843

18 Göteborg Högsbo 38:17 Sisjö Kullegata 5, 7 1986  1 680       1 680 8 014

19 Göteborg Högsbo 38:20 Sisjö Kullegata 6 1989  2 068   806     2 874 13 244

20 Göteborg Högsbo 38:8 Sisjö Kullegata 8 1990  4 138  2 948     7 086 30 600

21 Göteborg Inom Vallgraven 19:6 Drottninggatan 35 1929  817 305      1 122 11 800

22 Göteborg Inom Vallgraven 4:2 Östra Larmgatan 16 m fl  1929/1999  2 068 738 62    893 3 761 55 800

23 Göteborg Inom Vallgraven 4:4 Lilla Kungsgatan 3 m fl  1929  5 389  65     5 454 58 400

24 Göteborg Inom Vallgraven 54:9 Lilla Torget 4 1929  836       836 10 411

25 Göteborg Kobbegården 6:725 Datavägen 12 A 1988  3 388       3 388 13 850

26 Göteborg Lorensberg 46:1 Storgatan 45, 47 m fl  1929/1989  445 1 230      1 675 20 800

27 Göteborg Lorensberg 46:10 Vasagatan 54 m fl  1944  983 572      1 555 23 000

28 Göteborg Lorensberg 46:12 Kungsportsavenyen 11, 13 m fl  1929    2 394      2 394 23 000

29 Göteborg Sannegården 28:5 Sjöporten 1–5 m fl  1945/1994  1 133 307    44  1 484 11 800

30 Göteborg Tingstadsvassen 30:2 Ringögatan 38 1966 Ja 805 165 1 242    250 2 462 3 657

31 Göteborg Torslanda 95:1 Torslanda Torg 1–2, 3–3B, 4–4B 1973/2004  244 4 331    871 1 209 6 655 30 284

32 Härryda Hulebäck 1:604 Centralvägen 13, 13 A–D 1951    618    691 73 1 382 7 837

33 Härryda Hulebäck 4:92 Biblioteksgatan 4 A–E 2002  490 496      986 8 023

34 Härryda Hulebäck 4:97 Råda Torg 1, 2 1970/1987  674 2 499    1 894 471 5 538 37 065

35 Härryda Hönekulla 1:479 Hönekullavägen 7 1971/1996  1 059 1 637 58     2 754 1 743

 Kungsbacka Hede 1:53 Kraftvägen 3 1938  5 318       5 318 29 265

36 Kungälv Klocktornet 36 Västra Gatan 57–61 1972   3 351     423 3 774 26 524

37 Kungälv Krabbetornet 1, 35 Västra Gatan 84–88, 90, 92 1938/1984  213 840    430  1 483 10 032

38 Kungälv Rhodin 19 Strandgatan 77–79 m fl  1967/1996   2 822 10    7 2 839 23 652

39 Kungälv Skomakaren 10 Triogatan 5 1988  2 461 478 79 794   312 4 124 20 266

40 Kungälv Slottsträdgården 5 Gamla Torget 2 m fl  1958/2004      6 100    6 100 22 200

41 Partille Skulltorp 1:771, 1:839 Furulund Centrum 1988   1 745      1 745 5 857

 Trollhättan Hoppet 1 Drottninggatan 13 m fl  1992  295      2 341 265 2 901 15 287

 Trollhättan Oden 7 Drottninggatan 25–33 m fl  1976/1990  318 14 317 755    965 16 355 97 000

 Trollhättan Propellern 7 Saabvägen 1 1992/1999  4 759      9 4 768 28 563

 Trollhättan Sjöfrun 5 Magasinsgatan 4 A–B m fl  1936    193    1 367 161 1 721 7 843

 Trollhättan Venus 9 Föreningsgatan 10 A–C m fl  1989  1 210 475    1 594  3 279 17 234

 Trollhättan Verkmästaren 14 Ekholmsgatan 11 m fl  1978     1 421   75 1 496 —

 Trollhättan Västbjörke 2:84, 
  2:85, 2:88 Djupedalsvägen 1 A–D  m fl  1989/1991       2 370  2 370 5 343

 Trollhättan  Batteriet 2 Magnetvägen 3, 5 1982/1991  508 375      600 1 483 3 334

 Trollhättan  Plankan 12 Bilprovarevägen 4 1984  479       479 869

 Uddevalla Bagge 7 Kungsgatan 10 m fl  1968  1 104 1 512 103     2 719 15 372

 Vänersborg Frej 2 Tenggrenstorpsvägen 16 1977   1 000      1 000 1 707

 Vänersborg Frej 3, 4 Tenggrenstorpsvägen 18, 20 1977    3 054      3 054 2 877

 Vänersborg Resedan 15 Kungsgtan 5 m fl  1993/1994   1 168     1 203 35 2 406 11 506

 Totalt region Göteborg     93 711 63 899 65 484 5 484 11 462 35 315 11 436 286 791 1 253 529

Se karta Göteborg på sidan 36.
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    Byggår/   Handel/  Utbild-     Taxerings-
    senaste Tomt-  Restau-  Industri/ ning/     värde,
 Kommun Fastighetsbeteckning Adress renoveringsår rätt Kontor rang Lager  Vård Hotell Bostad Övrigt Totalt kkr

 Region Malmö      
 Lund Rivan 4 Odlarevägen 14 1978  401 579 293     1 273 3 263

1 Malmö Bredskär 1 Fårögatan 6 1976 Ja   2 020     2 020 4 221

2 Malmö Båtyxan 1 Järnyxegatan 13 1969/1989 Ja 769  1 175    549 2 493 6 644

3 Malmö Krukskärvan 8 Stenyxegatan 34 1973  4 122 640 179    134 5 075 11 472

4 Malmö Landshövdingen 1 Adlerfelts Väg 2 A–D, 4 A–M m fl  1970/2003 Ja 5 120 19 271 722 3 011   4 831 32 955 109 122

5 Malmö Nackremmen 1 Jägersrovägen 211 m fl  1977 Ja   720     1 030 1 750 3 899

6 Malmö Nackremmen 2 Jägersrovägen 213 m fl  1979  402 60 1 895     2 357 4 458

7 Malmö Nosgrimman 1 Jägersrovägen 215 m fl  1982/1988 Ja 445  1 342    100 1 887 3 850

8 Malmö Sadelknappen 3 Betselgatan 2 m fl  1982/1988 Ja 220  1 292     1 512 4 375

9 Malmö Spinneriet 8 Baltzarsgatan 20, 22 m fl  1957/1998  12 420 2 772 2 287  5 540   1 329 24 348 304 000

10 Malmö  Trädgårdshallen 1 Lockarps Kyrkoväg 110 1961    4 563     4 563 5 978

 Totalt region Malmö    23 899 24 042 15 768 3 011 5 540 — 7 973 80 233 461 282

    Byggår/   Handel/  Utbild-     Taxerings-
    senaste Tomt-  Restau-  Industri/ ning/     värde,
 Kommun Fastighetsbeteckning Adress renoveringsår rätt Kontor rang Lager  Vård Hotell Bostad Övrigt Totalt kkr

 Region Riks
 Falun Främby 1:33 Källviksvägen 18 1971/1998    40 540    100 40 640 55 676

 Halmstad Bonden 5 Skånegatan 59 m fl  1947  1 111 140 46 5 990   376 7 663 —

 Halmstad Eketånga 24:45 Rörkullsvägen 7 m fl  1990/2002  2 040  1 335    375 3 750 11 104

 Halmstad Flygaren 17 Svetsaregatan 17 1987      600    600 —

 Halmstad Hjärtat 4 Nygatan 2 m fl  1987  355 1 356  597    2 308 24 654

 Halmstad Inlagan 18 Norra Vägen 22 1929/1991  655       655 2 483

 Halmstad Makrillen 8 Kungsgatan 5 1929/1999  305    1 840   2 145 12 550

 Hudiksvall Östanbräck 1:45 Kabelvägen 1 1967/1996    52 056     52 056 40 369

 Munkedal Foss 7:17 Strömstadsvägen 7 1984  684 73      483 1 240 —

 Munkedal Foss 7:41 Centrumtorget 3 1989   533      533 2 200

 Norrköping Lasarettet 7 Gamla Lasarettsgatan 18, 20 1960  495  486 3 966    4 947 —

 Strömstad Mekanikern 1 Prästängsvägen 30 1982/1988    4 915     4 915 7 768

 Söderköping Mejeristen 1 Ringvägen 44-66 m fl  1940/1999  1 741 7 446 2 012    4 613 15 812 39 145

             

 Totalt region Riks    7 386 9 548 101 390 11 153 1 840 — 5 947 137 264 195 949

                   

 Totalt Fastighets AB Balder 2006-12-31    278 138 115 228 251 649 53 501 20 018 39 121 32 634 790 298 3 164 902

Se karta Malmö på sidan 39.



 

FINANSIELLA
Avkastning eget kapital, %
Periodens resultat i förhållande till 
genomsnittligt eget kapital. Vid 
delårs    bokslut har värdena omräknats 
till helårsbasis utan hänsyn till 
säsongs variationer som normalt 
uppstår i verksamheten med 
undantag för värdeförändringar.

Avkastning totalt kapital, %
Resultat efter fi nansiella poster med 
tillägg av räntekostnader i förhållande 
till genomsnittlig balansomslutning. 
Vid delårs    bokslut har värdena omräknats 
till helårsbasis utan hänsyn till säsongs  -
variationer som normalt uppstår i 
verksamheten med undantag för 
värdeförändringar.

Belåningsgrad, %
Räntebärande skulder i förhållande 
till fastig heternas verkliga värde.

Räntetäckningsgrad, gånger 
Resultat efter fi nansiella poster med 
återläggning av fi nansiella kostnader 
och värdeförändringar i förhållande 
till fi nansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad, gånger 
Räntebärande skulder i förhållande 
till eget kapital.

Soliditet, %
Eget kapital i förhållande till balans-
omslutningen vid periodens slut.

FASTIGHETSRELATERADE
Direktavkastning, %
Driftsöverskott i förhållande till 
fastigheternas verkliga värde vid 
periodens slut. Vid delårs   bokslut har 
värdena omräknats till helårsbasis 
utan hänsyn till säsongs variationer 
som normalt uppstår i verksamheten.

Driftsöverskott, Mkr
Hyresintäkter reducerade med 
fastighetskostnaderna.

Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Kontrakterad hyra för hyresavtal vilka 
löper vid periodens slut i förhållande 
till hyresvärde.

Fastighetskategori
Klassas efter fastighetens huvudsakliga 
användning. Fördelningen görs på 
kontor, handel och restaurang, industri 
och lager, bostäder samt övrigt. 
Den typ av användning som svarar 
för den största andelen avgör 
fastighetskategori.

Fastighetskostnader, Mkr
I posten ingår såväl direkta fastighets-
kostnader, såsom kostnader för drift, 
underhåll, tomträttsavgäld och fastig -
hets skatt, som indirekta fastighets-
kostnader i form av uthyrnings- och  
fastighetsa dministration. 

Förvaltningsresultat före skatt, Mkr 
Resultat före skatt med återläggning 
av värdeförändringar.

Hyresvärde, Mkr
Kontrakterad hyra samt bedömd 
marknadshyra för outhyrda lokaler.

Överskottsgrad, Mkr
Driftsöverskott i förhållande till 
hyresintäkterna.

AKTIERELATERADE
Eget kapital per aktie, kr 
Eget kapital i förhållande till antalet 
aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier
Antal utestående aktier vid periodens 
början, justerat med antal aktier som 
emitterats under perioden viktat 
med antal dagar som aktierna varit 
utestående i förhållande till totalt 
antal dagar under perioden.

Periodens resultat per aktie, kr 
Periodens resultat i förhållande 
till genomsnittligt antal aktier.

Defi nitioner

Kalendarium

Årsstämma

18 april 2007

Delårsrapport 

januari–mars 2007 

22 maj 2007

Delårsrapport 

januari–juni 2007 

27 augusti 2007

Delårsrapport 

januari–september 2007

27 november 2007
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Fastighets AB Balder (publ)  

www.balderfast.se

info@balderfast.se

Org.nr 556525-6905

Huvudkontor 

Vasagatan 54 · Box 53121

400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70

Fax 031-10 95 99 

Regionkontor

Stockholm  

Anderstorpsvägen 10, 3 tr

171 54 Solna

Tel 08-73 53 770

Fax 08-73 53 779

 

Göteborg  

Vasagatan 54 · Box 53121

400 15 Göteborg 

Tel 031-10 95 70

Fax 031-10 95 99 

 

Malmö  

Stora Nygatan 29, 1 tr

211 37  Malmö 

Tel 040-600 96 50

Fax 040-600 96 94

 

Riks  

Ölandsgatan 6 · Box 1958

791 19 Falun

Tel 023-70 31 18

Fax 023-581 56


