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Om Ankarhagen
Ankarhagen är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. Bolaget äger 

och utvecklar kommersiella fastigheter, främst inom lager och lätt industri. 
Fastighetsbeståndet ligger i Mellansverige och består av 32 fastigheter i stads-
nära lägen. Ankarhagen har sedan starten 2011 byggt upp en fastighetsportfölj 

till ett värde närmare 1 miljard kr. 

Nya hyresgäster 2021
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Året i korthet

Väsentliga händelser

Lokalanpassning och 
10-årigt hyresavtal
Två större lokalanpassningar om 
totalt cirka 5 600 kvm slutfördes i 
fastigheten Östanvinden 4 i Karlstad. 
Snabbgross och Life Padel tillträdde 
sina lokaler där 10-åriga hyresavtal 
tecknats med respektive part. Det totala 
kontraktsvärdet uppgår till 46 Mkr.

Ökat fokus på hållbarhet
Ankarhagen har, sedan bolaget 
grundades, arbetat med hållbarhets-
frågor främst energieffektiviseringar. 
Under året antog bolaget flera nya 
hållbarhetsinitiativ med syfte att 
upprätta ett grönt ramverk.

Andelen gröna hyresavtal
Under hösten 2021 påbörjades konvertering 
till gröna hyresavtal. Samtliga nyuthyrningar 
och omförhandlingar kommer att omfattas 
av grön hyresbilaga. Per årsskiftet uppgick 
andelen till 18 procent och i skrivande stund 
är andelen drygt 30 procent.

Framtida kontraktsvärden
Det aktiva förvaltningsarbetet med 
fastighetsportföljen har gett resultat. 
Kontrakterade framtida hyresintäkter 
uppgår till 328 Mkr och hyresdurationen 
uppgår till 4,8 år vid årets utgång.

22Mkr
Förvaltningsresultatet 

ökade med 146%

4,8år
Den genomsnittliga

hyresdurationen 
vid årets slut

49Mkr
Driftnettot 

ökade med 49%

172Mkr
Årets resultat  

ökade med 246%

990Mkr
Fastighetsvärdet 
ökade med 33%

39%
Soliditeten stärktes 

med 9 procentenheter

18%
Gröna hyresavtal 

vid årets slut

64Mkr
Hyresintäkterna 
ökade med 32%

Nybyggnation med 15-årigt 
hyresavtal
Ankarhagen uppför en produktions-
anläggning till Matenco i Jordbro. Ett 
15-årigt hyresavtal har tecknats med 
ett totalt kontraktsvärde som uppgår 
till 68 Mkr. Byggnaden ska vara färdig 
för inflytt under andra halvåret 2022.

Ägarförändring
Under året genomfördes en ägarförändring 
där Ankarhagen Holding AB förvärvade 
samtliga aktier i Ankarhagen Fastigheter 
AB. Ankarhagen Holding AB ägs i sin tur av 
Tripeta AB, Areim Investment 4-12 AB,  
F. Holmström Fastigheter AB, PB26 AB samt 
Caritas Corporate Finance AB. 

30%
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Flerårsöversikt
Koncernen 2021 2020 2019

Hyresintäkter, Mkr 64,4 48,9 46,5

Driftnetto, Mkr 49,0 32,8 32,4

Förvaltningsresultat, Mkr 21,9 8,9 22,4

Årets resultat, Mkr 172,3 49,8 70,8

Eget kapital, Mkr 417,4 245,1 201,3

Nettoskuld, Mkr 458,9 424,1 287,5

Balansomslutning, Mkr 1 080,7 811,6 608,7

Kassaflöde från löpande verksamheten, Mkr 12,8 13,4 -4,8

Fastighetsvärde, Mkr 989,9 743,2 535,8

Antal förvaltningsfastigheter vid årets slut, st 32 32 28

Förvaltningsfastigheternas uthyrbara area 
vid årets slut, tusen kvm 93,5 93,5 82,3

Förvaltningsfastigheternas värde, kr/kvm 10 587 7 949 6 506

Överskottsgrad, % 76 67 70

Nettobelåningsgrad, % 46 57 54

Räntetäckningsgrad, ggr 2,9 2,0 3,7

Soliditet, % 39 30 33
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Historia & 
viktiga händelser

2011 - Ankarhagen AB grundas och uppför  
två förskolor i Örebro
Ankarhagen AB grundas som ett joint venture 
mellan Markus Sjövall (Tripeta AB) och Altira AB. 
Bolaget förvärvar två detaljplanerade fastigheter 
av Örebro kommun i två av stadens mest expansiva 
bostadsområden. 15-åriga avtal tecknas med en 
fristående förskolekoncern och en förskola uppförs på 
respektive fastighet.
  
2012 - Byggnation av Bostäder 
Ankarhagen erhåller förstudie på en fastighet i Örebro 
som är detaljplanerad för bostäder. Ankarhagen ingår 
joint venture med SHH Bostad och inleder ett projekt 
som siktar på uppförandet av 20 bostadsrätter på en 
fastighet i området Rynningeåsen. 

2013 - Ankarhagen avyttrar förskolor och förvärvar 35 
bilprovningsfastigheter i Mellansverige 
Ankarhagen avyttrar de två förskolorna som 
uppförts i Örebro till fastighetsfonden Landsort 
Care. Bostadskvarteret i Örebro färdigställs och 
bostadsrätterna avyttras. Ankarhagen förvärvar 
en fastighetsportfölj av Söderport bestående av 35 
bilprovningsfastigheter med en total uthyrningsbar yta 
om cirka 20 000 kvm. Fastigheterna är lokaliserade på 
32 orter i Mellansverige. Koncernen inleder en inriktning 
mot industrifastigheter. 

2014 - Omstruktureringsarbete och ytterligare förvärv 
Ankarhagen inleder omstruktureringsarbetet av den 
fastighetsportfölj som förvärvats av Söderport. Objekt 
utan tydlig utvecklingspotential i svaga orter avyttras, 
hyresavtal omförhandlas och en byggnation åt Ryds 
Bilglas inleds på en av fastigheterna. En fastighet på 
Fraktgatan i Eskilstuna förvärvas av Schenker.   

2015 - Förvärv av fastigheter i Stockholm och Västerås  
Ankarhagen förvärvar fem fastigheter av OK ekonomisk 
förening med en total uthyrningsbar area om cirka  
8 000 kvm som är centralt lokaliserade i expansiva 
industriområden runt Stockholm. Ankarhyresgäster är 
Vianor AB och Cramo AB. Vidare förvärvar Ankarhagen 
en fastighet i Västerås av ett danskt konkursbo. 
Fastighetsbeståndet passerade 100 Mkr.

2016 - Förvärv av åtta bilhandelsfastigheter i mellersta 
och södra Sverige 
Ankarhagen förvärvar en fastighetsportfölj bestående 
av bilhandelsfastigheter utspridda över landet med en 
total yta om cirka 25 000 kvm. Största hyresgäst är Bilia 
Toyota.  
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2017 - Koncernen genomför omstrukturering 
Mot bakgrund av koncernens tillväxt beslutar sig 
ägarna för att genomföra en omstrukturering. I 
samband med omstruktureringen bildas Ankarhagen 
Fastigheter AB med syfte att vara det nya 
moderbolaget i koncernen.  

2018 - Geografisk renodling genom avyttring samt nya 
fastighetsförvärv 
Ett strategiskt beslut tas om renodling av 
fastighetsportföljen. 22 fastigheter säljs till 
Fastighetsbolaget NP3, motsvarande cirka en tredjedel 
av fastighetsvärdet. Ankarhagen beslutar sig för att 
geografiskt fokusera verksamheten till de växande 
regionstäderna längs E18/20 stråket i och mellan 
Stockholm och Karlstad. Antalet orter där Ankarhagen 
är etablerade minskar från 28 till 11. Ankarhagen 
förvärvar samtidigt två fastigheter, en i Karlstad och en 
i Eskilstuna.  

2019 - Utökning av fastighetsbeståndet i Karlstad  
Ankarhagen förvärvar en fastighetsportfölj bestående 
av åtta fastigheter av en norsk fastighetsfond med 
en total uthyrningsbar yta om cirka 20 000 kvm. 
Fastigheterna är koncentrerade till Örsholmen och 
Lamberget i Karlstad. Under året passerar värdet på 
fastighetsportföljen 500 Mkr. 

2020 - Förvärven fortsätter i Mellansverige och 
övergång till IFRS 
Ankarhagen förvärvar totalt tre fastigheter i Karlskoga, 
Karlstad och Kristinehamn med Dollarstore som 
hyresgäst. Total uthyrningsbar area är 9 000 kvm 
med avtalstider på 6 till 10 år. Bolaget förvärvar 
även en fastighet i Karlstad, med VHT Byggplåt som 
ankarhyresgäst.

2021 - Ägarförändring och fortsatt tillväxt 
Under året genomfördes en ägarförändring där 
Ankarhagen Holding AB förvärvade samtliga aktier i 
Ankarhagen Fastigheter AB. Ankarhagen Holding AB 
ägs i sin tur av Tripeta AB, Areim Investment 4-12 AB,  
F. Holmström Fastigheter AB, PB26 AB samt Caritas 
Corporate Finance AB. Ett flertal lokalanpassningar 
färdigställs och nybyggnation påbörjas åt Matenco i 
Jordbro.

2022 - Verkställer på affärsplan med nya förvärv
Ankarhagen förvärvar fyra fastigheter med en total 
uthyrningsbar area om drygt 7 500 kvm, fastigheterna 
ligger i direkt eller nära anslutning till Ankarhagens 
befintliga fastigheter. Styrelsen fastställer en ny finans- 
och hållbarhetspolicy. Fastighetsbeståndet passerar en 
miljard kr.
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Ett framgångsrikt år som  
resulterat i högre soliditet 

Året präglades av en stark utveckling av fastighetsportföljen. Med ett förbättrat 
driftnetto och förvaltningsresultat går vi stärkta in i det nya året. En uppdaterad 

affärsplan är på plats och vi är redo att ta nästa steg.

2021 var ett framgångsrikt år för Ankarhagen där 
hyresintäkterna, driftnettot och förvaltningsresultatet 
ökade. Under året ökade hyresintäkterna med 32 
procent till 64,4 Mkr (48,9), driftnettot ökade med 49 
procent till 49,0 Mkr (32,8) och förvaltningsresultatet 
ökade till 21,9 Mkr (8,9). Överskottsgraden i 
verksamheten uppgår nu till 76,2 procent (67,1). 

Under 2019 och 2020 genomgick flera fastigheter 
förädlingsprojekt och ompositioneringar. Det är 
glädjande att resultatet av dessa åtgärder har 
ökat hyresduration till 4,8 år och lett till högre totala 
kontraktsvärden på drygt 320 Mkr, upp från cirka 100 
Mkr 2019.

Fastighetsportföljens värde uppgick till 989,9 Mkr (743,2). 
Balansomslutningen uppgick till 1 080,7 Mkr (811,6) med 
en soliditet på 39 procent (30).

AKTIV FASTIGHETSFÖRVALTNING

Våra fastigheter erbjuder lokaler för olika typer av 
verksamheter såsom lager, lätt industri, handel och 
friskvård. Fastigheterna ligger i etablerade stadsnära 
industri- och handelsområden i regionstäder i 
Mälardalen och Mellansverige. Vi har få vakanser med 
en ekonomisk uthyrningsgrad om cirka 90 procent. 

Vårt långsiktiga mål är att bygga en fastighetsportfölj 
och organisation som i sin tur som skall generera 
ett stabilt och förutsägbart förvaltningsresultat. Det 
gör vi först och främst genom att bedriva en aktiv 
fastighetsförvaltning med syfte att ständigt öka 
driftnettot. 

Vi har en effektiv förvaltningsorganisation 
i kombination med att vi eftersträvar låga 
finansieringskostnader. Bolagets historik har 
präglats av att förvärva fastigheter med en tydlig 
utvecklingspotential och vanligtvis korta kontraktstider. 
Bolaget strävar alltid efter att förhandla fram 
långa hyreskontrakt på objektsnivå, men i takt med 
att vi genomför förvärv kan fastighetsportföljens 
hyresduration variera.

HYRESGÄSTER OCH UTHYRNING

Ankarhagen fortsätter att stärka sin lokala förankring 
i de växande regionstäder där bolaget verkar. Under 
året har ett flertal nya hyresavtal tecknats i Stockholm, 
Västerås, Eskilstuna och Karlstad med hyresgäster som 
har god kreditvärdighet. En byggnad färdigställdes 
i Eskilstuna om cirka 2 100 kvm. En byggnation om 
cirka 2 600 kvm påbörjades söder om Stockholm, 
där ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Matenco. 
Bygganden beräknas vara färdig för inflyttning under 
andra halvåret 2022 och kommer att miljöcertifieras. 
Vår ambition är att byggnaden kvalificerar för 
Miljöbyggnad silver. 
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Under 2021 började arbetet med att implementera 
gröna hyresavtal vid nya uthyrningar och 
omförhandlingar. Vår målsättning är att på sikt nå 100 
procent gröna hyresavtal i kontraktsportföljen. Arbetet 
syftar till att minska miljöpåverkan från Ankarhagens 
fastigheter.

MARKNADSLÄGET

Vi bedömer att hyresutveckling har varit positiv 
under året på de orter där vi är verksamma och att 
efterfrågan på våra lokaler är god. 

Konkurrensen om att förvärva lämpliga objekt inom 
vårt segment har varit fortsatt hög. Lokala investerare 
står för en majoritet av transaktionsvolymen och det 
utländska kapitalet stod för en relativt låg andel av 
köpen i Sverige under 2021.

Framöver kommer det att vara fortsatt avgörande att 
arbeta ur ett långsiktigt perspektiv och inneha lokal 
marknadskännedom.

UPPDATERAD AFFÄRSPLAN

Under hösten uppdaterades koncernens affärsplan 
som sträcker sig till år 2026. Affärsplanen har tydliga 
tillväxt- och hållbarhetsmål. Fastighetsportföljen 
skall växa genom förvärv och projektutveckling 
med ett kontrollerat risktagande där soliditeten 
inte skall understiga 25 procent. Vidare skall 
förvaltningsresultatet öka med 25 procent per år.

ÖKAT FOKUS PÅ ORGANISATION OCH  
LÅNGSIKTIGT STRUKTURVÄRDE

Året präglades även av en ökad ambition att stärka 
organisationen och strukturkapitalet för att uppnå 
affärsplanens tillväxtmål. Koncernen har anställt två 
seniora ledningspersoner, en CFO och i skrivande 
stund även en fastighetschef, vilka kommer ingå i 
ledningsgruppen.

Styrelsen fastställde under början av 2022 en ny finans- 
och hållbarhetspolicy. För att öka effektiviteten och 
stärka den interna styrningen och kontrollen har ett 
antal processer och rutiner vidareutvecklats. Arbetet 
med att utöka och komplettera styrdokument sker 
löpande i syfte att öka effektiviteten och skalbarheten 
för att uppnå långsiktiga förutsättningar för lönsam 
tillväxt. 

HÅLLBARHET
Vi har under året fortsatt vår fokusering kring 
hållbarhetsarbetet och vi ser hur våra hyresgäster, 
leverantörer och medarbetare värderar 
hållbarhetsfrågor högt. Hållbarhetsarbetet återspeglas 
i Ankarhagens affärsmodell och vision. 

Viktiga händelser för oss i år, var att fastställa 
koncernens icke-finansiella mål i den nya affärsplanen. 
Några av de nya målen är konvertering till gröna 
hyresavtal och fortsatt energieffektivisering. 

Vi har under året påbörjat processen för att ansluta 
och stödja FN:s Globala mål. Koncernen har identifierat 
och prioriterat fem av FN:s Globala mål då målen är en 
del av vår strategi och dagliga arbete. 

FRAMTIDEN

I skrivande stund pågår ett krig i Europa som skapar 
svåröverblickbara konsekvenser för framtiden. 
För Ankarhagens del är det främst den ökade 
osäkerheten på kreditmarknaden och hyresgästernas 
betalningsförmåga som kan ha en påverkan på 
koncernen. Vår bedömning är att vi står väl rustade 
inför 2022, trots den rådande osäkerheten, tack vare 
hög soliditet samt stabil och bra hyresgästmix fördelat 
över vitt skilda branscher. 

Efter periodens slut har vi tecknat avtal om förvärv av 
fyra fastigheter med tillträde under första halvåret 
2022 där tre av fastigheterna ligger i direkt anslutning 
till fastigheter som Ankarhagen redan äger. Med 
pågående projektutveckling och tillkännagivna förvärv 
förväntar vi oss en ökning av förvaltningsresultatet med 
30 procent under året.

Jag vill avsluta med att tacka våra hyresgäster för gott 
samarbete. Jag vill också tacka våra medarbetare 
samt övriga samarbetspartners för deras hårda arbete 
och engagemang under året.

Markus Sjövall
Verkställande direktör och koncernchef

”Vårt långsiktiga 
mål är att bygga en 
fastighetsportfölj och 
organisation som i sin 
tur skall generera ett 
stabilt och förutsägbart 
förvaltningsresultat. ”
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Affärsmodell
Ankarhagens affärsmodell syftar till att skapa långsiktig och hållbar tillväxt i 

förvaltningsresultatet över tid. Det görs genom aktiv fastighetsförvaltning och 
förvärv där det går att identifiera en tydlig utvecklingspotential. Affärsmodellen 

syftar till att skapa värde för aktieägare, hyresgäster, medarbetare, samhälle och 
övriga intressenter, där hållbarhet är en central del. 

 

FÖRVÄRV  

Ankarhagen förvärvar fastigheter med en tydlig 
utvecklingspotential där koncernen identifierar 
möjligheter till ökade kassaflöden. 

AKTIV FÖRVALTNING  
Ankarhagen arbetar löpande med flera olika 
värdeskapande förvaltningsåtgärder. Exempelvis: 

• Ändrad användning av ytor och förbättring  
av hyresgästmix  

• Investerings- och hyresgästanpassning 

• Förvaltnings- och driftsnettooptimering 

• Utveckling av outnyttjade ytor och mark 

Ankarhagens förvaltning spelar en avgörande roll i 
bolagets hållbarhetsarbete.  

FINANSIERING 

Ankarhagen arbetar aktivt för att bolaget skall ha 
en effektiv finansiering vilket sker genom löpande 
genererade medel och extern upplåning på 
kreditmarknaden. Bolagets aktiva fastighetsförvaltning 
resulterar i ökade kassaflöden som möjliggör nya 
långsiktiga finansieringsmöjligheter och fortsatt tillväxt. 

HÅLLBARHET 

Ankarhagens målsättning är att ständigt bidra till 
en hållbar utveckling. Som ägare, utvecklare och 
förvaltare av fastigheter har koncernen en större 
möjlighet att påverka många dimensioner och delar 
av värdekedjan. Exempel på det är energianvändning, 
materialval, avfallshantering, transporter och 
arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och 
leverantörer. Koncernens förvaltning spelar en 
avgörande roll i hållbarhetsarbetet och för att nå de 
finansiella och icke-finansiella målen.  

Hållbarhet

Förvärv Aktiv 
förvaltning

Finansiering



14 Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021

13
2

4

3

Fastighetsportfölj

AKTIV FASTIGHETSFÖRVALTNING

Bolaget har ett långsiktigt synsätt både gällande 
förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet. 
Ankarhagen eftersträvar en effektiv 
förvaltningsorganisation som skall möjilggöra 
snabba beslutsvägar. Detta tillsammans med lokal 
närvaro och ett stort lokalt kontaktnät ger bolaget 
bra affärsmöjligheter.

Bolagets historik har präglats av att förvärva 
fastigheter med en tydlig utvecklingspotential. Vid 
förvärvstillfället har hyresavtalens längder ofta varit 
korta vilket samtidigt utgjort en förädlingspotential. 

FASTIGHETSBESTÅND

Vid utgången av 2021 uppgick Ankarhagens 
fastighetsbestånd till 32 fastigheter med en total
uthyrningsbar yta om cirka 93 500 kvm och med 
detaljplanerad mark om cirka 450 000 kvm.
Koncernen arbetar löpande med att öka 
exploateringsgraden inom befintliga detaljplaner.

Fastighetsbeståndets värde är fördelat på fem 
områden: Karlstad, Västerås, Stockholm, Eskilstuna
och övriga Mellansverige.

Ankarhagens tillväxtstrategi bygger på förädling av kommersiella fastigheter 
med stadsnära verksamhetslokaler inom lager och lätt industri. Bolaget är 
närvarande i Mälardalsregionen, mellan Stockholm i öst och Karlstad i väst 

samt de växande regionstäderna där emellan. Fokus ligger på att identifiera 
affärsmöjligheter som leder till en diversifierad portfölj av fastigheter med ökade 

kassaflöden och tydlig utvecklingspotential.

Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens 
slut till 989,9 Mkr (743,2). Värdeökningen i relation till 
jämförelseåret går att härleda till nyuthyrningar och 
lokalanpassningar som successivt skett under både 
2020 och 2021. Bolagets aktiva förädlingsstrategi har 
resulterat i en väsentligt ökad hyresduration och därtill 
även ökade kontrakterade hyror.
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13
2

4

3

Under 2021 har samtliga fastigheter i beståndet 
genomgått marknadsvärderingar, utförda av CBRE
Sweden AB.

HYRESGÄSTER OCH INTÄKTER

Ankarhagen eftersträvar långa kundrelationer med 
kreditvärdiga hyresgäster. Per den sista december 
2021 hade bolaget 80 hyresgäster fördelat på totalt 93 
kontrakt. Den genomsnittliga hyresdurationen uppgår 
till 4,8 år. Hyresintäkterna för året uppgick till 64,4 Mkr 
(48,9) med ett driftnetto på 49,0 Mkr, en ökning med 49 
procent från föregående år. Den positiva utvecklingen 
går att härleda till bolagets långsiktiga aktiva 
förvaltningsarbete. Av den totala uthyrningsbara ytan 
om cirka 93 500 kvm stod cirka 10 500 kvm outhyrt per 
årsskiftet.
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Kontraktsvärde förfalloårVärdeförändring 
förvaltningsfastigheter, Mkr 2021 2020

Fastighetsbestånd vid  
årets början 743,2 535,8

Investeringar i befintliga 
fastigheter 51,1 39,8

Förvärv - 112,4

Orealiserade 
värdeförändringar 195,6 55,2

Fastighetsbestånd vid 
årets slut 989,9 743,2
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Ankarhagens största hyresgäster 
(baserat på årlig kontraktshyra)

Kontraktshyra, Mkr* Andel
Antal 

kontrakt

Ahlberg Dollarstore AB 11% 3

Matenco AB 7% 1

Vianor AB 6% 1
Dagab Inköp & Logistik AB 
(Axfood) 5% 1

Stena Recycling AB 4% 1

AB Svensk Bilprovning 4% 3

Besikta Bilprovning i Sverige AB 4% 3

Opus Bilprovning AB 3% 4
NumberOne Sport Träning & 
Hälsa AB 3% 1

Cramo AB 3% 1

Övrigt 50% 74

Summa 100% 93

*Signerade kontrakt per 31 
december 2021
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Våra fastigheter

Östanvinden 4

Karlstad

18 267 kvm

Nattvinden 3

Karlstad

1 268 kvm

Blåsten 10

Karlstad

940 kvm

Hammaren 24

Karlstad

2 115 kvm

Nattvinden 5

Karlstad

6 304 kvm

Vredet 3

Karlstad

2 140 kvm

Järnvägen 1:6

Karlstad

3 285 kvm

Klubban 7

Karlstad

3 876 kvm

Sjövinden 3

Karlstad

3 239 kvm

Blåsten 9

Karlstad

936 kvm

Brisen 5

Karlstad

3 870 kvm

Sjövinden 2

Karlstad

2 500 kvm
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Våra fastigheter

Telefonen 1

Kristinehamn

8 800 kvm

Tunbytorp 11

Västerås

1 487 kvm

Likströmmen 6

Västerås

3 837 kvm

Likströmmen 7

Västerås

1 050 kvm

Hjulsmeden 5

Västerås

2 200 kvm

Vintergatan 23

Eskilstuna

2 100 kvm

Neonljuset 3

Eskilstuna

1 737 kvm

Lödtennet 5

Örebro

781 kvm

Neonljuset 1

Eskilstuna

1 082 kvm

Gaspedalen 1

Karlskoga

2 868 kvm

Kontrollanten 5

Örebro

1 212 kvm

Nolgård 1:303

Hammarö

3 084 kvm
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Våra fastigheter

Buffeln 8

Kristinehamn

3 084 kvm

Jordbromalm 1:10

Jordbro

2 560 kvm

Stenvreten 7:63

Enköping

763 kvm

Städet 6

Strängnäs

711 kvm

Södermalm 1:2

Stockholm

1 300 kvm

Norra skogen 1:144

Arboga

619 kvm

Snickaren 3

Köping

729 kvm

Tältlägret 4

Stockholm

3 832 kvm
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Finansiering

KAPITALSTRUKTUR 
Koncernen strävar efter balans mellan en attraktiv avkastning 
på eget kapital och begränsad risknivå. Ankarhagens 
kapitalstruktur utgörs av en kombination av eget kapital, 
räntebärande skulder såsom säkerställda banklån, 
byggnadskreditiv och övriga skulder. Externa kreditgivare 
består främst av banker som tillhandahåller säkerställda 
seniorlån och byggnadskreditiv.  

FINANSIELL STRATEGI
En stark finansiell ställning och stabila kassaflöden skapar 
goda förutsättningar att agera snabbt i förvärvssituationer 
samt kapacitet att investera i värdeskapande projekt i befintlig 
portfölj för ökad lönsamhet.  

Ankarhagen strävar efter att ha varierande kapital- och 
räntebindning via olika finansieringskällor och kreditgivare. 
Koncernens hållbarhetsarbete möjliggör fördelaktigare 
finansiering med möjlighet att på sikt kvalificera bolaget för ett 
grönt ramverk för hållbar finansiering. 

Mål avseende finansverksamheten: 
• Nettobelåningsgraden ska understiga 65 procent över tid

• Räntetäckningsgraden ska överstiga 2,0 ggr över tid 

• Soliditeten ska överstiga 25 procent över tid 

Vid årets slut uppgick nettobelåningsgraden till 46 procent (57). 
Räntetäckningsgraden var 2,9 ggr (2,0) och soliditeten uppgick 
till 39 procent (30). 

RÄNTEBÄRANDE FINANSIERING
Koncernens starka finansiella ställning och stabila kassaflöden 
ger en solid grund för räntebärande finansiering med goda 

villkor. Koncernens räntebärande skulder uppgick vid årets 
slut till 484,3 Mkr (438,4), fördelat på banklån om 449,3 Mkr (387,4) 
och övriga externa lån om 35,0 Mkr (36,0). Banklånen regleras 
generellt i avtal om särskilda lånevillkor, som har varit uppfyllda 
under hela året.

Under året har aktieägarlån om 15,0 Mkr återbetalats. Vid årets 
slut uppgick Ankarhagens likvida medel till 25,3 Mkr (14,3).  

KAPITALBINDNING 
Ankarhagens långfristiga räntebärande skulder till kreditinstitut 
uppgick till 153,7 Mkr, motsvarande 34 procent. Kortfristiga 
räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 295,5 Mkr, 
motsvarande 66 procent. De kortfristiga räntebärande 
skulderna uttrycker finansieringsbehovet på kort sikt och 
påverkar koncernens refinansieringsrisk. Ankarhagen 
begränsar sin refinansieringsrisk genom att avtala om viss 
förutbestämd löptid i samband med nyupplåning. Per den 31 
december 2021 uppgick kapitalbindningstiden för Ankarhagens 
skulder till kreditinstitut till 0,9 år. 

RÄNTEBINDNING 
Koncernen har idag en relativt kort räntebindning, vilket ger en 
god flexibilitet och rörelsefrihet. Den genomsnittliga räntan på 
räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick den 31 december 
2021 till 2,16 procent och inkluderar ränta på förvärvskrediter 
och byggnadskreditiv. Övriga räntebärande lån hade en 
genomsnittlig ränta per den 31 december 2021 som uppgick till 
6,36 procent. 

Majoriteten av den bankfinansierade låneportföljen löpte 
med rörlig ränta per 31 december 2021. Samtliga övriga externa 
räntebärande lån löpte med fast ränta.

Räntebärande skulder, Mkr 2021-12-31 Andel 2020-12-31 Andel

Koncernen

Banklån 449,3 93% 387,3 88%

Övriga räntebärande lån 35,0 7% 51,0 12%

Summa 484,3 100% 438,3 100%

Förfallostruktur räntebärande skulder per 2021-12-31 Banklån
Övriga 

räntebärande lån Totalt Andel

2022 295,5 35,0 330,5 68%

2023 153,7 - 153,7 32%

Summa 449,3 35,0 484,3 100%

Skuldfördelning räntebärande skulder per 2021-12-31 Banklån
Övriga 

räntebärande lån Totalt Andel

Rörlig ränta 336,1 - 336,1 69%

Fast ränta 113,2 35,0 148,2 31%

Summa 449,3 35,0 484,3 100%

Ankarhagen arbetar aktivt för att bolaget skall ha en effektiv finansiering. 
Koncernens övergripande mål är att säkerställa kort- och långsiktig 

kapitalförsörjning, uppnå en långsiktig och stabil kapitalstruktur med 
differentierad förfallostruktur samt uppnå låg riskexponering.
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”Ankarhagens målsättning 
är att ständigt bidra till en 
hållbar utveckling. Som 
ägare, utvecklare och 
förvaltare av fastigheter 
har koncernen en större 
möjlighet att påverka många 
dimensioner och delar av 
värdekedjan. ”20 Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021
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Hållbarhetsarbete

STYRNING AV HÅLLBARHETSARBETET 
Ankarhagens hållbarhetsarbete utgör en del av 
bolagets långsiktiga arbete för att minska risker och 
öka möjligheter. Ansvaret är fördelat i hela bolaget 
och uppföljning av hållbarhetsarbetet sker löpande 
och präglas av öppenhet och transparens och i nära 
samarbete med bolagets intressenter. Bolaget har 
sedan tidigare arbetat med energieffektivisering 
av sina fastigheter. Under hösten 2021 tog 
Ankarhagen ett strategiskt beslut om nästa steg i 
hållbarhetsarbetet.   

HÅLLBARHETSMÅL   
För Ankarhagen är det givet att ta ansvar för 
människor och miljö inom hela värdekedjan. 
Hållbarhetsarbetet utgår från FN:s globala 
hållbarhetsmål, Agenda 2030. Ankarhagen har 
kartlagt hur bolaget kan bidra till FN:s 17 Globala mål 
och har prioriterat mål: 7, 8, 9, 11 och 13. 

FORTSATT ARBETE  
Under 2022 kommer Ankarhagen att fortsätta 
bolagets långsiktiga hållbarhetsarbete. Ankarhagen 
kommer i enlighet med ramverkens metodik för 
intressentanalys och väsentlighet vidareutveckla 
bolagets intressentdialog och bolagets ordinarie 
riskarbete. 

Hållbar energi för alla

• Gröna hyresavtal vid omförhandling 
och nya uthyrningar med 
förnyelsebar el 

• Målsättning att prioritera grön el 

• Identifiering av lämpliga fastigheter 
för installation av solceller 

• Energioptimeringsinsatser i 
fastigheter med hög förbrukning

Anständiga arbetsvillkor och  
ekonomisk tillväxt

•  Skapa engagerade medarbetare och 
ett gott ledarskap 

Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur. 
Hållbara städer och samhällen

• Certifiering av befintliga byggnader 
via ramverket “Miljöbyggnad i Drift” 

•  Certifiering av nyproducerade 
byggnader i nivå “Miljöbyggnad 
Silver” 

•  Identifiering av lämpliga fastigheter 
för installation av solceller 

•  Energioptimeringsinsatser i 
fastigheter med hög förbrukning 

•  Generera tillväxt och mervärde för 
hyresgäster och för de regioner vi 
verkar i

Bekämpa klimatförändringar

• Minimera klimatförändringar och 
skapa mervärde för hyresgäster och 
för de regioner koncernen verkar i

Hållbarhet integreras i varje del av Ankarhagens strategi och lägger grunden 
för bolagets långsiktiga utveckling och tillväxt. Detta innebär att Ankarhagen 

genererar hållbar tillväxt och mervärde för bolagets hyresgäster och för de 
regioner som bolaget verkar i. 
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Styrelse

Fredrik Tibell
Styrelseordförande 
Född: 1966 

Invald: Styrelseordförande sedan 2021. 
Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag: VD för Caritas Corporate 
Finance AB. Styrelseordförande i Svenska Husgruppen 
Intressenter AB och styrelseledamot i Holmström 
Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Julia Mejegård
Styrelseledamot 
Född: 1978 

Invald: Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, 
Linköpings universitet. Studier vid Technische 
Universität i Berlin. 
Övriga pågående uppdrag: Nordenchef för lätt 
industri Areim. Styrelseledamot i CA Fastigheter AB.

 

Fredrik Holmström
Styrelseledamot 
Född: 1971

Invald: Styrelseledamot sedan 2021.  
Utbildning: BSBA från IUM, Monaco (tidigare 
University of Southern Europe). 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i 
Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia 
Bostad AB.

Markus Sjövall 
Styrelseledamot 
Född: 1977 

Invald: Styrelseledamot sedan 2011. 
Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag: VD och koncernchef 
för Ankarhagen Fastigheter AB. Styrelseledamot i 
koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 
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Ledning

Markus Sjövall 
VD och koncernchef sedan 2011.  
Född: 1977

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
Ankarhagen Fastigheter AB, koncernens övriga 
bolag, Tripeta AB och PB26 AB.  

Peter Liderås 
Fastighetschef sedan 2022. 
Född: 1965

Utbildning: Studier i fastighetsekonomi & 
entreprenadjuridik vid Högskolan i Jönköping samt 
fastighetsutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan.
Bakgrund: Fastighetschef & Projektutvecklare 
på RealProperty Nordics AB, Fastighetschef på 
Randviken Fastigheter AB, Head of Properties 
& Projects på PostNord och Head of Property 
Development på Newsec. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i 
RealProject AB och RealProperty Nordics AB.

 

Joakim Fredin 
CFO sedan 2021. 
Född: 1972

Utbildning: Ekonomie Magisterexamen, Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet. 
Bakgrund: CFO för Venandi Fastigheter, CFO för Extenda 
Retail och CFO för Vismas Retaildivision. 
Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Fredin Invest 
AB och Bostadsrättsföreningen Gnisvärd Solbacka 1. 
Styrelsesuppleant i koncernens samtliga dotterbolag.
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Finansiella 
rapporter

24 Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021



25Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för 
Ankarhagen Fastigheter AB org.nr. 559103-4664 avger 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Där ej annat anges avser uppgifterna koncernen. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. Samtliga 
belopp anges i miljontals svenska kronor (Mkr) om 
inget annat anges.

VERKSAMHETEN 
Ankarhagen Fastigheter AB är ett svenskt 
fastighetsbolag som äger, förvärvar, förvaltar 
och förädlar fastigheter i Mellansverige. 
Fastighetsbeståndet utgörs av 32 fastigheter med en 
total uthyrningsbar yta om 93 500 kvm.
Fastigheterna är lokaliserade i stadsnära lägen med 
verksamhetslokaler som är flexibla för flera olika typer 
av användningsområden så som lager, lätt industri, 
rekreation, handel och kontor.

Fastigheterna hade per den sista december 2021 totalt 
80 hyresgäster vilka bidrar till att sammansättningen 
av hyresintäkter är väldiversifierade mellan olika typer 
av branscher.

KONCERNEN
Ankarhagen Fastigheter AB har sitt säte i Stockholm 
och är moderbolag till 24 dotterbolag.

AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL
Ankarhagen Fastigheter AB:s aktie är onoterad. 
Aktiekapitalet uppgår till 0,1 Mkr fördelat på 1 000 st 
aktier och kvotvärde 100 kr. Det finns endast en serie 
som berättigar till 1 röst per aktie. Några begränsningar 
till hur många röster varje aktieägare kan avge vid 
en bolagsstämma finns ej. Alla aktier har lika rätt till 
utdelning.

Den 31 december 2021 uppgick antalet aktieägare 
i Ankarhagen Fastigheter AB till en (Ankarhagen 
Holding AB) jämfört med två ett år tidigare (Tripeta 
AB och Altira AB). Den 30 november 2021 förvärvade 
Ankarhagen Holding AB 100 procent av aktierna i 
Ankarhagen Fastigheter AB. Ägandet i Ankarhagen 
Holding AB är fördelat mellan Tripeta AB (49%), Areim 
Investment 4-12 AB (20%), F. Holmström Fastigheter AB 
(20%), PB26 AB (9%) samt Caritas Corporate Finance AB 
(2%).

Bolagsordningen för Ankarhagen Fastigheter 
AB innehåller förköpsförbehåll och hembud som 
begränsningar i aktiernas överlåtbarhet.

ORGANISATION
Moderbolaget hade per 31 december 2021 sju 
anställda. Utöver anställd personal bedrivs viss 
förvaltning och vissa koncerngemensamma funktioner 
genom konsulter. Ytterligare information om anställda, 
löner och ersättningar lämnas i koncernens not 9.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
• Under året har flera avtal om fastighetsförvärv 

tecknats som tillträds under första kvartalet 2022. 
Utöver detta har ett större nyproduktionsprojekt 
påbörjats och ett flertal utvecklingsprojekt i 
befintligt fastighetsbestånd har genomförts under 
året.

• Under året har två större hyresgästanpassningar 
färdigställts på fastigheten Östanvinden 4 i 
Karlstad. De nya hyresgästerna är Life Padel 
och Axfood ägda Snabbgross. Life Padel 
öppnade ny padelanläggning och Snabbgross 
slog upp portarna till en ny livsmedelsbutik för 
restaurangkunder. Ett större utvecklingsprojekt 
med nybyggnation planeras för Neonljuset 3 i 
Eskilstuna med start under andra halvåret 2022.

• Under tredje kvartalet tecknade Ankarhagen 
ett 15-årigt grönt hyresavtal med Matenco AB 
avseende en ny produktionsanläggning på 
fastigheten Jorbromalm 1:10 där produktionen 
påbörjades under oktober. Vid färdigställandet 
kommer byggnaden att uppgå till cirka 2 600 
kvm och användas till produktion, kontor och 
lager. Byggnaden kommer att miljöcertifieras och 
beräknas stå klar för inflyttning under 2022.

• Under fjärde kvartalet signerades tre köpeavtal 
avseende fastighetsförvärv. Fotbromsen 4 i 
Karlskoga med en uthyrningsbar area om 3 210 
kvm, Brisen 2 och Brisen 8 i Karlstad med en total 
uthyrningsbar area om 3 503 kvm samt Nattvinden 
2 i Karlstad med en uthyrningsbar area om 930 
kvm. Samtliga fastigheter är fullt uthyrda och 
tillträds under första kvartalet 2022. Fastigheterna 
ligger i nära anslutning till Ankarhagens befintliga 
fastigheter och kompletterar därmed Ankarhagens 
befintliga portfölj i regionen.

• Under fjärde kvartalet genomfördes en 
ägarförändring där Ankarhagen Holding 
AB förvärvade samtliga aktier i Ankarhagen 
Fastigheter AB. Ankarhagen Holding AB ägs i sin tur 
av Tripeta AB (49%), Areim Investment 4-12 AB (20%),  
F. Holmström Fastigheter AB (20%), PB26 AB (9%) 
samt Caritas Corporate Finance AB (2%).

Covid-19 har hittills ej haft någon väsentlig negativ 
påverkan på utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Koncernens verksamhet förväntas fortsätta utvecklas 
positivt med ett förväntat stabilt kassaflöde och 
förvaltningsresultat från bolagets fastighetsportfölj. 
Ankarhagen fortsätter att skapa lönsam tillväxt genom 
att förädla koncernens befintliga fastighetsportfölj. 
Utöver detta utvärderas löpande ytterligare 
fastighetsförvärv. 
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Ankarhagen har under första kvartalet 2022 tillträtt tre 
fastigheter i enlighet med ingångna överlåtelse avtal 
under fjärde kvartalet 2021. Ytterligare ett avtal om 
fastighetsförvärv har tecknats under första kvartalet 
med tillträde under andra kvartalet.

I skrivande stund pågår krig i Europa som skapar 
svåröverblickbara konsekvenser för framtiden. För 
Ankarhagens del är det främst den ökade osäkerheten 
på kreditmarknaden. Vår bedömning är att vi står väl 
rustade inför 2022 trots den rådande osäkerheten i 
omvärlden, tack vare hög soliditet samt stabil och bra 
hyresgästmix fördelat över vitt skilda branscher.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Förändringar på marknaden och förändringar 
av regelverk och kostnader kan ge effekt på 
koncernens resultatutveckling och på värderingen 
av bolagets tillgångar och skulder. Då Ankarhagens 
verksamhet nästan uteslutande utgörs av ägande 
och förvaltande av fastigheter är koncernen utsatt 
för finansiella risker. En detaljerad redovisning av 
hur fastighetsbolaget påverkas av dessa risker samt 
hur detta hanteras av fastighetsbolaget redovisas 
i Not 2 redovisningsprinciper och Not 4 finansiell 
riskhantering. Bolaget ser inga betydande risker eller 
osäkerhetsmoment som kan påverka koncernens 
resultat väsentligt.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras 
enligt följande:

Kr

Balanserat resultat 93 159 318

Årets resultat 1 180 728

Summa 94 340 046

Kr

Utdelning 2 500 000

I ny räkning balanseras 91 840 046

Summa 94 340 046

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstut-
delningen får styrelsen och den verkställande direk-
tören härmed avge följande yttrande enligt aktiebo-
lagslagen 18 kap 4 §. Föreslagen vinstutdelning om 2 
500 kr per aktie grundar sig på 2021 års årsredovisning 
som framläggs för fastställelse vid årsstämman den 28 
april 2022 och beaktande av bolagets investerings- och 
likviditetsbehov. Soliditeten bedöms efter utdelningen 
vara betryggande mot bakgrund av att moderbolagets 
och koncernens verksamhet bedrivs med fortsatt lön-
samhet. Koncernens soliditet uppgår innan utdelning till 
38,6 procent och kommer efter utdelning att uppgå till 
38,5 procent. Tillgången till likviditet i moderbolaget och 
koncernen bedöms vara fortsatt god. Styrelsens upp-
fattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar 
bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från 
att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, inte 
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den före-
slagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn 
till vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 2–3 st. 
(försiktighetsregeln).
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Mkr Not
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Hyresintäkter 5 64,4 48,9

Totala hyresintäkter 64,4 48,9

Fastighetskostnader 6 -15,3 -16,1

Totala fastighetskostnader -15,3 -16,1

Driftnetto 49,0 32,8

Förvaltnings- och administrationskostnader 7,8,9 -14,4 -13,6

Finansiella intäkter 10 0,0 0,0

Finansiella kostnader 10 -12,7 -10,3

Förvaltningsresultat 21,9 8,9

Värdeförändringar fastigheter 11 195,6 55,2

Resultat före skatt 217,5 64,1

Skatt på årets resultat 12 -45,2 -14,4

Årets resultat 172,3 49,8

Övrigt totalresultat - -

Summa totalresultat 172,3 49,8

Något innehav utan bestämmande inflytande föreligger inte och hela resultatet är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare.

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
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Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 13 989,9 743,2

Nyttjanderätter 15 39,7 40,1

Inventarier, verktyg och installationer 0,3 0,3

Uppskjuten skattefordran 16 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 1 030,0 783,6

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 18, 19 11,4 7,5

Aktuella skattefordringar 2,5 0,1

Övriga fordringar 18 7,8 5,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 3,7 0,7

Likvida medel 18 25,3 14,3

Summa omsättningstillgångar 50,7 27,9

Summa tillgångar 1 080,7 811,6

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
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Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 0,1 0,1

Övrigt tillskjutet kapital - -

Balanserat resultat inklusive årets resultat 417,3 245,0

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 417,4 245,1

Summa eget kapital 417,4 245,1

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga avsättningar 0,5 0,5

Skulder till kreditinstitut 18, 23 153,7 192,4

Skulder till koncernföretag 18 - 12,0

Leasingskulder 15, 18 37,1 37,3

Uppskjutna skatteskulder 16 92,7 49,6

Övriga långfristiga skulder 18 0,9 9,7

Summa långfristiga skulder 285,0 301,5

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18, 23 295,5 195,0

Leasingskuld 15, 18 1,3 1,4

Leverantörsskulder 18 13,5 13,8

Skatteskulder 6,4 2,5

Övriga skulder 18, 21 40,0 35,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 21,6 16,8

Summa kortfristiga skulder 378,3 265,0

Summa eget kapital och skulder 1 080,7 811,6

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING, FORTS.
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Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Mkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade 

vinstmedel 
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2020 0,1 - 201,2 201,3

Årets resultat - - 49,8 49,8

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare

Tillskjutet kapital - - - -

Utdelning - - -6,0 -6,0

Utgående balans 31 december 2020 0,1 - 245,0 245,1

Ingående balans 1 januari 2021 0,1 - 245,0 245,1

Årets resultat - - 172,3 172,3

Transaktioner med aktieägare i deras 
egenskap av ägare

Tillskjutet kapital - - - -

Utdelning - - - -

Utgående balans 31 december 2021 0,1 - 417,3 417,4

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

Mkr Not
2021-01-01

 - 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Driftnetto 49,0 32,8

Förvaltnings- och administrationskostnader -14,4 -13,6

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 26 0,9 0,9

Erhållen ränta 0,0 0,0

Erlagd ränta -12,3 -10,3

Betald skatt -0,8 -5,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital 22,4 4,5

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -9,2 1,8

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 2,6 7,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15,8 13,4

Investeringsverksamheten

Förvärv av koncernföretag 26 - -102,0

Investeringar i befintliga fastigheter -51,1 -39,8

Förvärv av maskiner och inventarier -0,1 -0,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -51,2 -142,0

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 72,4 151,4

Amortering lån -25,3 -26,3

Amortering leasingskuld -0,7 -0,6

Utdelning - -4,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46,5 120,1

Förändring av likvida medel 11,0 -8,5

Likvida medel vid årets början 14,3 22,8

Likvida medel vid årets slut 25,3 14,3
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Mkr Not
2021-01-01

 - 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

Nettoomsättning 5 1,3 1,4

Totala intäkter 1,3 1,4

Övriga externa kostnader 8 -6,7 -5,7

Personalkostnader 9 -4,8 -3,5

Rörelseresultat -10,3 -7,8

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - -

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1,4 1,3

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -2,9 -2,8

Resultat efter finansiella poster -11,8 -9,3

Bokslutsdispositioner 13,4 10,5

Skatt på årets resultat -0,4 -0,4

Årets resultat 1,2 0,8

Mkr Not
2021-01-01

 - 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

Årets resultat 1,2 0,8

Summa totalresultat för året 1,2 0,8
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Mkr Not 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 14 76,8 74,5

Fordringar hos koncernföretag 20 80,5 73,9

Summa anläggningstillgångar 157,3 148,4

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 19 - -

Fordringar hos koncernföretag 20 0,4 2,9

Övriga fordringar 4,4 0,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 0,2 0,2

Kassa och bank 1,2 0,3

Summa omsättningstillgångar 6,3 3,8

Summa tillgångar 163,6 152,2

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 0,1 0,1

Summa bundet eget kapital 0,1 0,1

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 93,2 92,3

Årets resultat 1,2 0,8

Summa fritt eget kapital 94,3 93,2

Summa eget kapital 94,4 93,3

Obeskattade reserver 1,3 0,6

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 25 37,8 13,3

Övriga långfristiga skulder - 12,0

Summa långfristiga skulder 23 37,8 25,3

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 25 0,4 0,5

Leverantörsskulder 1,0 0,9

Skatteskulder 0,8 0,4

Övriga skulder 23 26,3 30,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 1,6 0,7

Summa kortfristiga skulder 30,1 33,1

Summa eget kapital och skulder 163,6 152,2

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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Mkr Aktiekapital
Överkurs

-fond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat
Summa 

eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 0,1 - 82,1 16,3 98,4

Resultatdisposition - - 16,3 -16,3 0,0

Tillskjutet kapital - - - - -

Utdelning - - -6,0 - -6,0

Årets totalresultat - - - 0,8 0,8

Utgående balans 31 januari 2020 0,1 - 92,3 0,8 93,3

Ingående balans 1 januari 2021 0,1 - 92,3 0,8 93,3

Resultatdisposition - - 0,8 -0,8 0,0

Nyemission - - - - -

Tillskjutet kapital - - - - -

Utdelning - - - - -

Årets totalresultat - - - 1,2 1,2

Utgående balans 31 januari 2021 0,1 - 93,2 1,2 94,4

FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Mkr Not
2021-01-01

 - 2021-12-31
2020-01-01

 - 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -10,3 -7,8

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - -

Erhållen ränta 1,0 1,3

Erlagd ränta -2,9 -2,8

Betald skatt 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital -12,2 -9,3

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar -4,1 7,1

Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 0,0 -0,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,2 -2,4

Investeringsverksamheten

Förvärv av aktier i dotterbolag - -

Förändring utlåning koncernbolag 32,2 1,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten 32,2 1,1

Finansieringsverksamheten 26

Upptagna lån - 4,9

Amortering lån -15,0 -

Utbetald utdelning - -4,5

Erhållna koncernbidrag - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15,0 0,4

Förändring av likvida medel 0,9 -0,8

Likvida medel vid årets början 0,3 1,1

Likvida medel vid årets slut 1,2 0,3
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NOT 1. ALLMÄN INFORMATION 

NOT 2. REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna årsredovisning och koncernredovisning omfattar 
Ankarhagen Fastigheter AB, org.nr 559103-4664, och 
dess dotterföretag, med säte i Stockholm. Adressen till 
huvudkontoret är Artillerigatan 42, 114 45 Stockholm. 

Styrelsen och verkställande direktören för Ankarhagen 
Fastigheter AB. org.nr. 559103-4664, avger härmed 

Koncernårsredovisningen är upprättad i enlighet 
med International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards 
Board (IASB) sådana de antagits av EU samt 
tolkningsuttalanden från International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som 
har godkänts av EU. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1 kompletterande 
redovisningsregler för koncerner tillämpats samt 
Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciperna 
är oförändrade jämfört med föregående år. 
Moderbolagets årsredovisning är upprättad i 
enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer 
och ÅRL. I de fall moderbolaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen redovisas det 
under avsnittet moderbolagets redovisningsprinciper.   

Koncernredovisningen har upprättats enligt 
anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar 
förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt 
värde via resultaträkningen. De viktigaste 
redovisningsprinciperna som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats anges nedan. 
Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla 
presenterade år, om inte annat anges. 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av en del viktiga uppskattningar 
för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper. De områden 
som innefattar en hög grad av bedömning, som är 
komplexa, eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för 
koncernredovisningen anges i not 3.

årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. 

Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i miljontal.

NYA STANDARDER OCH TOLKNINGAR SOM ÄNNU INTE 
HAR TILLÄMPATS AV KONCERNEN 
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar 
och befintliga standarder träder i kraft för räkenskapsår 
som börjar efter 1 januari 2022 och har inte tillämpats 
vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. 
Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan 
på koncernens finansiella rapporter. 

KONCERNREDOVISNING 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen 
har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar 
ett företag när den exponeras för eller har rätt till 
rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och 
har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande i företaget. Koncerninterna intäkter och 
kostnader samt balansposter mellan koncernföretag 
elimineras i koncernredovisningen. Konsolidering sker 
från och med den dag då moderbolaget erhåller ett 
bestämmande inflytande. Dotterbolag exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.  

Förvärv av dotterbolag kan klassificeras antingen som 
rörelseförvärv eller som tillgångsförvärv. Ett förvärv av 
ett fastighetsbolag med en fastighetsrörelse (anställd 
personal, företagsledning och affärssystem är tecken 
på fastighetsrörelse) medför att förvärvet betraktas 
som ett rörelseförvärv. Ett förvärv av ett fastighetsbolag 
utan ovan nämnda komponenter är att betrakta som 
ett tillgångsförvärv. Samtliga förvärv har i koncernen 
klassificerats som tillgångsförvärv. Vid tillgångsförvärv 
redovisas ingen goodwill eller uppskjuten skatt, istället 
redovisas hela köpeskillingen (inklusive eventuellt 
erhållen ”skatterabatt”) som anskaffningsvärde på 
fastigheten. 

Noter till de finansiella 
rapporterna
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KLASSIFICERING M.M. 
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i 
moderbolaget och koncernen består av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas efter 
mer än tolv månader räknat från balansdagen. 
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder i 
moderbolaget och koncernen består av belopp som 
förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 
räknat från balansdagen. Anläggningstillgångar 
vars redovisade värde beräknas återvinnas 
genom försäljning inom ett år klassificeras som 
anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 
redovisas enligt IFRS 5. 

INTÄKTER  
Hyresintäkter - Hyresavtalen klassificeras i sin helhet 
som operationella leasingavtal. Hyresintäkterna 
inklusive tillägg aviseras i förskott och periodisering av 
hyrorna sker linjärt så att endast den del av hyrorna 
som belöper på perioden redovisas som intäkter. 
Redovisade hyresintäkter har i förekommande fall 
reducerats med värdet av lämnade hyresrabatter. 
Under räkenskapsåret har redovisningsprincipen 
för lämnade hyresrabatter ändrats. Nu periodiseras 
de över hela kontraktstiden mot tidigare var 
resultatpåverkan endast under de månader de 
lämnades.
   
Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med 
förtida avflyttning redovisas som intäkt i samband 
med att avtalsförhållandet med hyresgästen upphör 
och inga åtaganden kvarstår, vilket normalt sker 
vid avflyttning. Hyresintäkterna avser sedvanlig 
utdebiterad hyra inklusive indexuppräkning, 
tilläggsdebitering för investeringar och fastighetsskatt. 
Eventuella ändringar i leasingavtalen redovisas som ett 
nytt leasingavtal från ikraftträdandet av ändringen och 
eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter 
kopplade till det ursprungliga leasingavtalet 
beaktas som en del av leasingavgifterna för det nya 
leasingavtalet.  

Serviceintäkter utgörs av tilläggsdebiteringar i form 
av extratjänster såsom värme, el, VA, snöröjning och 
renhållning m.m. Serviceintäkter redovisas i den period 
som servicen utförs och levereras till hyresgästen. 
Ankarhagen har bedömt sig vara huvudman gällande 
serviceintäkter. 

Vinster och förluster från fastighetsförsäljning 
redovisas den dag kontroll överförs till köparen, vilket 
normalt är tillträdesdagen. 

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas i årets 
resultat genom tillämpning av effektivräntemetoden. 
Finansiella kostnader utgörs av ränta och andra 
kostnader i samband med upplåning och leasing. 

VALUTA 
Företagets redovisningsvaluta och funktionella valuta 
är svenska kronor (SEK). Företaget saknar transaktioner i 
utländsk valuta. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod vilken normalt bedöms vara fem år. 

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i 
syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller 
en kombination av dessa syften. Även fastigheter under 
uppförande, exploateringsfastigheter, hänförs till denna 
kategori. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till 
anskaffningsvärde, vilket inkluderar till förvärvet direkt 
hänförbara utgifter. Efter den initiala redovisningen 
redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 
Såväl realiserade som orealiserade värdeförändringar 
redovisas i rapporten över totalresultatet.  

Verkligt värde baseras på värdering av varje enskild 
fastighet. För att säkerställa värderingen inhämtas 
varje år, marknadsvärderingar på minst halva 
beståndet från extern certifierad fastighetsvärderare. 
Värderingar fastställs till verkligt värde i enlighet med 
IFRS 13, nivå 3, dvs baserat på icke noterade priser, med 
användning av kassaflödesmodeller och ortsprisanalys. 
För mer information om värdering, se not 13. 

Tillkommande utgifter vars belopp kan beräknas 
tillförlitligt läggs till det redovisade värdet om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som 
är förknippade med tillgången kommer att komma 
företaget tillhanda. Alla andra tillkommande utgifter, 
inklusive utgifter för reparationer och underhåll, 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
Inga avskrivningar redovisas avseende fastigheterna. 

LEASINGAVTAL DÄR KONCERNEN ÄR LEASETAGARE 
Koncernen redovisar samtliga leasingavtal (med 
några undantag som anges nedan) i rapporten över 
finansiell ställning som en leasingskuld för skyldigheten 
att betala framtida fasta leasingavgifter och en 
nyttjanderättstillgång som ett uttryck för rättigheten 
att få använda en underliggande tillgång.  

Vid identifiering av leasingavtal har koncernen valt 
att tillämpa den praktiska lösningen som innebär att 
icke-leasingkomponenter inte behöver särskiljas från 
leasingkomponenter, utan varje leasingkomponent och 
alla tillhörande icke-leasingkomponenter redovisas 
som en enda leasingkomponent. 
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Leasingskulden värderas till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden varför leasingbetalningar 
fördelas mellan amortering av leasingskulden och 
räntekostnad. Leasingskulder redovisas som nuvärdet 
av återstående leasingavgifter i rapport över finansiell 
ställning och inkluderar följande leasingbetalningar:

• Fasta avgifter 

• Variabla leasingavgifter som beror på ett index 
eller ett pris, initialt värderade med hjälp av index 
eller pris vid inledningsdatumet 

• Belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren 
enligt restvärdesgarantier eller vid nyttjande av 
köpoption 

Leasingbetalningar som kommer att göras för rimligtvis 
säkra förlängningsoptioner ingår också i värderingen 
av skulden. För att beräkna leasingskulden diskonteras 
leasingbetalningarna med leasingavtalets implicita 
ränta. Om denna räntesats inte kan fastställas enkelt 
används leasetagarens marginella låneränta.  

Nyttjanderättstillgången värderas till 
anskaffningsvärde och redovisas till ett belopp 
motsvarande det leasingskulden ursprungligen 
värderades till efter justering för förutbetalda 
leasingavgifter och initiala direkta utgifter, samt 
utgifter för att återställa tillgången till det skick som 
föreskrivs i leasingavtalets villkor. Nyttjanderätter skrivs 
av linjärt i efterföljande perioder över det kortare av 
nyttjandeperioden och leasingperioden. Om koncernen 
är rimligt säker på att utnyttja en köpoption skrivs 
nyttjanderätten av över den underliggande tillgångens 
nyttjandeperiod.  

Koncernen har valt att i rapporten över finansiell 
ställning inte redovisa leasingavtal för vilka den 
underliggande tillgången är av lågt värde eller med 
en leasingperiod (inklusive förlängningsperiod som 
koncernen är rimligt säker på att förväntas utnyttja) 
som understiger 12 månader. Koncernen redovisar 
leasingavgifter som omfattas av undantagsreglerna 
som en leasingkostnad linjärt över leasingperioden.  

Leasingperioden för bilar uppgår ofta till tre år med 
option på lösen vid periodens slut. Avtalsvillkoren 
innehåller inga särskilda begränsningar. Koncernen 
är inte exponerad för restvärderisk i de leasade 
tillgångarna. 

TOMTRÄTTSAVTAL 
Leasingskulden beräknas genom att diskontera 
de framtida tomträttsavgälderna för ett evigt 
kontrakt, med Ankarhagens marginella låneränta. Då 
Ankarhagen värderar sina fastigheter till verkligt värde 
i enlighet med IAS 40, och tomträtten utgör en del av 
fastigheten kommer den efterföljande värderingen 
också att göras till verkligt värde. Marknadsvärdet 
bedöms uppgå till det värde som skulden uppgår till, 

dvs ett diskonterat nuvärde av framtida avgälder 
med den marknadsmässiga avgäldsräntan. Värdet 
på nyttjanderättstillgången kvarstår till nästa 
omförhandling av respektive tomträttsavgäld. 
Nyttjanderätten är en tillgång med obestämbar 
nyttjandeperiod och skrivs således inte av. Inte heller 
sker någon amortering av skulden. Den tomträttsavgäld 
som betalas klassificeras i sin helhet som räntekostnad. 

LEASINGAVTAL DÄR KONCERNEN ÄR LEASEGIVARE 
Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut under 
operationella leasingavtal. För beskrivning av 
redovisning av hyresintäkt, se avsnittet ”Intäkter” ovan. 

NEDSKRIVNINGAR 
De redovisade värdena för koncernens tillgångar - 
med undantag för förvaltningsfastigheter, finansiella 
tillgångar samt uppskjutna skattefordringar - prövas 
vid varje balansdag för att bedöma om det finns 
indikation på att det redovisade värdet inte kan 
återvinnas. Om någon sådan indikation finns beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned till 
återvinningsvärdet om det redovisade värdet överstiger 
återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högsta 
av verkligt värde minus försäljningskostnader och 
tillgångens nyttjandevärde. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Koncernens finansiella instrument består av finansiella 
tillgångar samt finansiella skulder. 

Koncernen har inte några derivat och 
säkringsredovisning förekommer ej. 

FINANSIELLA TILLGÅNGAR 
Koncernens finansiella tillgångar består av 
kundfordringar, övriga fordringar och likvida medel. 

Kundfordringarna redovisas initialt till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
effektivräntemetoden. Nedskrivningsbehov för 
kundfordringar utvärderas vid varje balansdag. 
Nedskrivningsprövning görs baserat på förväntade 
kreditförluster enligt den förenklade modellen i 
IFRS 9. Detta innebär att förlustreserv beräknas för 
tillgångens förväntade återstående löptid. Det görs 
löpande bedömning av kreditreserveringar baserat på 
historik samt nuvarande och framåtblickande faktorer. 
Koncernen har historiskt endast redovisat några få 
kundförluster. Bokföring av kundförluster påverkar 
den aktuella perioden som intäkten avser. När det 
inte längre finns en rimlig förväntan om att erhålla 
betalning skrivs tillgången bort. Kreditrisken bedöms 
som låg. Likvida medel inkluderar kontanter, inlåning i 
banker, andra kortfristiga höglikvida investeringar med 
ursprungliga löptider om tre månader eller mindre. 
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FINANSIELLA SKULDER 
Koncernens finansiella skulder består av upplåning 
(banklån), leverantörsskulder samt övriga skulder. De 
finansiella skulderna klassificeras och värderas som 
skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. 

Banklån redovisas initialt till verkligt värde med 
avdrag för transaktionskostnader direkt hänförliga 
till upptagning av lånet. Dessa räntebärande skulder 
mäts därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med effektivräntemetoden, vilken säkerställer 
att räntekostnaden beräknas baserat på en fast 
ränta på det redovisade beloppet av skulden i 
balansräkningen. I den redovisade effektiva räntan 
ingår initiala transaktionskostnader och eventuella 
premier som ska betalas vid inlösen samt ränta eller 
kupong som betalas medan skulden är utestående. 
Leverantörsskulder redovisas till verkligt värde och 
därefter redovisas till upplupet anskaffningsvärde med 
effektivräntemetoden. 

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 
Skatter redovisas i årets resultat utom då 
underliggande transaktion redovisas i övrigt 
totalresultat eller i eget kapital, varvid tillhörande 
skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital.  

Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas 
avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell 
skatt hänförlig till tidigare perioder. Aktuell skatt 
beräknas utifrån skattesatser som är beslutade eller 
aviserade per balansdagen.  

Uppskjuten skatt redovisas, enligt 
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och deras redovisade värden 
i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten 
redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av 
en transaktion som utgör den första redovisningen 
av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv 
och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken 
påverkar redovisat eller skatte mässigt resultat. 
Således redovisas inte någon uppskjuten skatt vid 
förvärvstillfället vid förvärv av fastigheter. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen 
och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras. 

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

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det 
finns legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar 
och skatteskulder och när de uppskjutna 
skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till 
skatter debiterade av en och samma skattemyndighet 
och avser antingen samma skattesubjekt eller olika 

skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar. 

SKULD FÖR FASTIGHETSSKATT 
Fastighetsskatten skuldförs i sin helhet då förpliktelsen 
uppstår. Då förpliktelsen uppstår årsvis per den 1 
januari redovisar koncernen hela årets skuld för 
fastighetsskatt vid räkenskapsårets ingång. Vid samma 
tidpunkt redovisas en förutbetald kostnad avseende 
fastighetsskatten vilken sedan periodiseras linjärt över 
räkenskapsåret. 

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Ersättningar till anställda såsom löner och sociala 
kostnader, semester och betald sjukfrånvaro redovisas 
i takt med att de anställda utför tjänster. Åtaganden för 
de anställda tryggas genom avtalade avgiftsbestämda 
pensionsplaner. Som avgiftsbestämda pensionsplaner 
klassificeras de planer där företagets förpliktelse 
är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att 
betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes 
pension på de avgifter som företaget betalar till planen 
eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning 
som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde 
som bär den aktuariella risken och investeringsrisken. 
Företaget förpliktelser avseende avgifter till 
avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad 
i årets resultat i den takt de intjänas genom att de 
anställda utfört tjänster åt företaget under en period. 

AVSÄTTNINGAR 
En avsättning redovisas i balansräkningen när 
koncernen har en befintlig legal eller informell 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och 
det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att 
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

KASSAFLÖDESANALYS 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. 
Metoden innebär att rörelseresultatet justeras för 
transaktioner som inte medfört in eller utbetalningar 
under perioden samt för eventuella intäkter och 
kostnader som hänförs till investerings- eller 
finansieringsverksamhetens kassaflöden. 

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
Moderbolaget tillämpar de principer som presenteras 
i koncernredovisningen, med de undantag som anges 
nedan. 

Årsredovisningen för moderbolaget är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen, Rådet för 
Finansiell Rapporterings rekommendation RFR 2, 
Redovisning för juridiska personer samt uttalanden 
från Rådet för Finansiell Rapportering. RFR 2 innebär 
att årsredovisningen för den juridiska personen ska 
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS standarder 
och uttalanden så långt det är möjligt inom ramen 
för årsredovisningslagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och beskattning. 
Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg 
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som ska göras från IFRS. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade jämfört med föregående år. 

AKTIER OCH ANDELAR I DOTTERFÖRETAG 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar. Erhållna utdelningar redovisas 
som finansiella intäkter. Utdelningar som överstiger 
dotterföretagets totalresultat för perioden eller 
som innebär att det bokförda värdet på innehavets 
nettotillgångar i koncernredovisningen understiger det 
bokförda värdet på andelarna, är en indikation på att 
det föreligger ett nedskrivningsbehov. 

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Moderbolaget tillämpar undantaget till IFRS 9 i 
RFR 2 och värderar således finansiella instrument 
till upplupet anskaffningsvärde med reservering 
för osäkra fordringar. Fordringar på dotterbolag 
analyseras i den generella metoden och de förväntade 
kreditreserveringarna beräknas utifrån kontrakten 
med justeringar för framåtblickande faktorer och med 
hänsyn tagen till värdet av säkerheter. För fordringar 
utan förhöjd kreditrisk görs reservering för förväntade 
kreditförluster inom 12 månader. För fordringar med 
förhöjd kreditrisk görs reservering för förväntade 
kreditförluster under fordrans återstående löptid.  

Moderbolaget tillämpar undantaget till IFRS 9 i 
RFR 2 och värderar således finansiella instrument 
till anskaffningsvärde med reservering för osäkra 
fordringar. Fordringar på dotterbolag analyseras 
i den generella metoden och de förväntade 
kreditreserveringarna beräknas utifrån kontrakten 
med justeringar för framåtblickande faktorer och med 
hänsyn tagen till värdet av säkerheter. För fordringar 
utan förhöjd kreditrisk görs reservering för förväntade 
kreditförluster inom 12 månader. För fordringar med 
förhöjd kreditrisk görs reservering för förväntade 
kreditförluster under fordrans återstående löptid. 

KONCERNBIDRAG 
Såväl erhållna som lämnade koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner (alternativregeln tillämpas). 

OBESKATTADE RESERVER 
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp 
i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförligt till reserverna. 
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som 
bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

LEASINGAVTAL 
Moderbolaget tillämpar undantaget till IFRS 16 i RFR 2 
och redovisar samtliga leasingavtal som operationella 
leasingavtal.

NOT 3. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
KONCERNEN 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål 
som blir följden av dessa kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. Denna not ger en översikt 
över de områden som ofta innebär en högre grad av 
komplexitet vid bedömningar och över poster där en 
justering på grund av ändrade uppskattningar och 
bedömningar i efterföljande perioder kan bli väsentlig.  

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som 
anses rimliga under rådande förhållanden. 

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 
Inom området värdering av förvaltningsfastigheter 
kan bedömningar och antaganden ge en betydande 
påverkan på koncernens resultat och finansiella 
ställning. Värderingen kräver bedömning av och 
antaganden om det framtida kassaflödet samt 
fastställelse av diskonteringsfaktor (avkastningskrav). 
Bedömningar av kassaflödet för drifts-, underhålls- och 
administrationskostnader är baserade på faktiska 
kostnader men också erfarenheter av jämförbara 
fastigheter. Framtida investeringar har bedömts utifrån 
det faktiska behov som föreligger. Finansieringsvillkor, 
räntenivåer och en fungerande finansmarknad 

påverkar också prissättningen och de avkastningskrav 
som används. Information om de antaganden och 
bedömningar som har gjorts framgår av not 13. 

INKOMSTSKATT 
Regelverken för beskattning vad avser inkomstskatt 
och mervärdesskatt för fastighetssektorn är relativt 
komplex. Domstolarnas tolkning och tillämpning 
av dessa regelverk förändras också över tid. 
Även reglerna för redovisning av löpande skatt 
att betala, underskottsavdrag och uppskjutna 
skatter på temporära skillnader mellan bokförda 
och skattemässiga värden är komplexa och kräver 
bedömningar och uppskattningar. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas när det är sannolikt att 
de kan användas gentemot redovisade uppskjutna 
skatteskulder eller mot genererade överskott under 
kommande perioder. Då samtliga bolag inom 
koncernen finns inom Sverige förekommer inga 
tidsbegränsningar för nyttjande av underskotten. För 
mer information om uppskjutna skattefordringar och 
skulder se not 12.   
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NOT 4. FINANSIELL RISKHANTERING 

KONCERNEN 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika 
finansiella risker: marknadsrisk (bestående ränterisk), 
likviditetsrisk, kreditrisk och kapitalrisk. Dessa 
risker hanteras i enlighet med koncernens riktlinjer. 
Under februari 2022 fastställde bolagets styrelse en 
vidareutveckling av riktlinjerna som numera benämns 
som koncernens finanspolicy. Koncernens övergripande 
finansstrategi fokuserar på att eftersträva en för 
koncernen optimal kapitalstruktur och minska 
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat och ställning. 

MARKNADSRISK 
Ränterisk 
Ränterisk avser den resultateffekt som förändringar 
i marknadsräntan har på koncernens finansnetto. 
Ankarhagens finansieringskällor utgörs i huvudsak 
av upplåning, eget kapital, samt kassaflöde från 
den löpande verksamheten. Upplåningen, som är 
räntebärande, medför att koncernen exponeras för 
ränterisk. Den största delen av upplåningen sker 
med kort räntebindningstid, normalt 3 månader. 
Koncernens långsiktiga ambition är att eftersträva en 
harmonisering av ränte- och kapitalbindningstiden 
med fastighetsportföljens genomsnittliga 
hyresduration. 

En förändring av marknadsräntan med + 1 procentenhet 
samt antagande om oförändrad lånevolym skulle öka 
koncernens räntekostnad 2021 med 5,2 Mkr. 

Valutarisk 
Koncernen har inte någon exponering mot valutarisk. 
Samtliga dotterbolag och moderbolaget använder 
svenska kronor som funktionell valuta, vilket också är 
koncernens rapporteringsvaluta. 

LIKVIDITETSRISK 
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida 
medel för betalning av sina åtaganden avseende 
finansiella skulder. Målsättningen med koncernens 
likviditetshantering är att minimera risken för att 
koncernen inte har tillräckliga likvida medel för att klara 
sina kommersiella åtaganden. Kassaflödesprognoser 
upprättas regelbundet. Ledningen följer, i enlighet 
med koncernens finanspolicy, löpande prognoser 

för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att 
koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta 
behovet i den löpande verksamheten. 
Per den 31 december 2021 uppgår koncernens likvida 
medel till 25,3 Mkr (14,3). Framtida likviditetsbelastning 
i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder samt amortering av lån. 
Tabellen nedan visar de avtalsenliga ej diskonterade 
kassaflödena inklusive ränta från koncernens 
finansiella skulder som utgör finansiella skulder, 
uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår 
fram till den avtalsenliga förfallodagen.
I leasingskulden ingår skuld för framtida kassaflöden 
avseende tomträttsavgälder för eviga kontrakt. För 
mer information om löptidsanalys av koncernens 
leasingskulder se not 15, leasing.

KREDITRISK 
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten 
i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser 
på förfallodagen. Ankarhagens kreditrisk innefattar 
likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar. 
För att begränsa koncernens kreditrisk görs en 
kreditbedömning av varje ny kund.

Den kommersiella kreditrisken inom koncernen är 
begränsad då det inte föreligger någon betydande 
kreditriskkoncentration i förhållande till någon viss 
hyresgäst eller annan motpart. Koncernen bevakar 
kundernas kreditvärdighet och omprövar efter givna 
riktlinjer kreditvillkoren vid behov. Ankarhagen har 
historiskt endast redovisat några få kundförluster och 
koncernen har relativt få obetalda utestående förfallna 
kundfordringar. Kreditrisken bedöms som låg. 
För information om koncernens kund/hyresfordringar 
samt reserv för osäkra fordringar, se Not 19. 

HANTERING AV REFINANSIERINGSRISK 
Finansierings- och refinansieringsrisk är risken för 
att finansiering för förvärv eller utveckling inte kan 
behållas, förlängas, utökas, refinansieras eller att 
sådan finansiering endast kan ske på villkor som är 
oförmånliga för koncernen. 

KLASSIFICERING AV FÖRVÄRV 
När ett bolag förvärvas utgör det antingen ett förvärv 
av rörelse eller ett förvärv av tillgångar. Ett förvärv av 
tillgångar föreligger om förvärvet avser fastigheter, 
med eller utan hyreskontrakt, men innefattar inte 
organisationen och de processer som krävs för att 
bedriva förvaltningsverksamhet. Företagsledningen 
bedömer vid varje enskilt förvärv vilka kriterier som 
är uppfyllda. Samtliga genomförda förvärv har hittills 
bedömts vara tillgångsförvärv. 

MODERBOLAGET 
I moderbolaget tillkommer väsentliga bedömningar 
avseende eventuella nedskrivningsbehov av aktier 
och andelar i dotterbolag. Några indikationer på 
nedskrivningsbehov har under året eller tidigare år inte 
funnits.
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Per 31 december 2021 (Mkr) Mindre än 1 år Mellan 1 och 5 år Mer än 5 år Summa

Skulder till kreditinstitut 303,6 154,4 - 458,0

Övriga långfristiga skulder - 0,9 - 0,9

Leasingskuld 1,8 5,4 31,9 39,1

Leverantörsskulder 13,5 - - 13,5

Övriga kortfristiga skulder 40,3 - - 40,3

Summa 359,2 160,8 31,9 551,8

Per 31 december 2020 (Mkr) Mindre än 1 år Mellan 1 och 5 år Mer än 5 år Summa

Skulder till kreditinstitut 202,0 195,7 - 397,7

Skulder till koncernföretag 0,5 12,5 - 13,1

Övriga långfristiga skulder 0,3 10,0 - 10,3

Leasingskuld 1,7 5,4 32,2 39,3

Leverantörsskulder 13,8 - - 13,8

Övriga kortfristiga skulder 37,3 - - 37,3

Summa 255,8 223,6 32,2 511,5

Tabellen nedan visar de avtalsenliga ej diskonterade kassaflödena inklusive ränta från koncernens finansiella 
skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den 
avtalsenliga förfallodagen. 

MODERBOLAGET    
I koncernen tillämpas gemensam riskhantering för alla 
enheter. Beskrivningen ovan är därför i allt väsentligt 
tillämpligt även för moderbolaget.

Belåningsgrad 2021-12-31 2020-12-31

Nettoskuld 458,9 424,1

Fastigheternas marknadsvärde 989,9 743,2

Nettobelåningsgrad, % 46,4 57,1

Soliditet 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 417,4 245,1

Balansomslutning 1 080,7 811,6

Soliditet, % 38,6 30,2

Refinansieringsrisken minskas genom att strukturerat 
och i god tid starta refinansieringsprocessen och 
säkerställa optimal kapitalbindningstid. Ankarhagen 
arbetar kontinuerligt med att ta upp nya lån och 
omförhandla befintliga lån. Över tid ska koncernens 
genomsnittliga kapitalbindning inte understiga 2 år och 
högst 25 procent av låneskulden ska förfalla inom ett år 
i enlighet med styrelsens nya finanspolicy.

HANTERING AV KAPITALRISK 
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är 

att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin 
verksamhet så att den kan fortsätta att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra 
intressenter samt upprätthålla en optimal 
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet 
nere. 

Koncernen följer på löpande basis upp kapital-
strukturen genom nyckeltalen nettobelåningsgrad 
och soliditet.
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Koncernen 2021 2020

El- och värmekostnader -5,8 -4,7 

Vatten och avlopp -0,7 -0,6 

Fastighetsskatt -1,5 -1,4 

Reparation och underhåll -5,0 -7,7 

Övriga driftkostnader -0,9 -0,4 

Fastighetsförsäkringspreimier -0,7 -0,6 

Fastighetsskötsel och förvaltning -0,7 -0,6 

Övriga fastighetskostnader -0,0 -0,0 

Summa -15,4 -16,1 

Koncernen 2021 2020

Konsultarvoden -6,3 -4,9 

Revisionsarvoden (se not 8) -0,8 -1,1 

Personalkostnader (se not 9) -4,8 -3,5 

Övriga förvaltningskostnader -2,5 -4,1 

Summa -14,4 -13,6 

NOT 6. FASTIGHETSKOSTNADER 

NOT 7. FÖRVALTNINGS- OCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER 

Koncernen 2021 2020

Hyresintäkter 58,6 42,6

Serviceintäkter (el, värme, VA, renhållning, snöröjning och övrigt) 5,8 6,2

Summa 64,4 48,9

Koncernens hyresduration uppgick till 4,8 år per den 31 december 2021.

Moderbolaget 2021 2020

Försäljning av tjänster 1,2 1,4

Summa 1,2 1,4

Samtlig nettoomsättning är hänförlig till försäljning till dotterföretag.

NOT 5. HYRESINTÄKTER 
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Koncernen 2021 2020

Ernst & Young 

Revisionsuppdrag -0,8 -1,1 

Övriga tjänster  -    -   

Summa -0,8 -1,1 

Moderbolaget 2021 2020

Ernst & Young 

Revisionsuppdrag -0,2 -0,1 

Övriga tjänster  -    -   

Summa -0,2 -0,1 

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika 
typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet 
eller skatterådgivning.

NOT 8. REVISIONSARVODEN 

Koncernen och moderbolaget 2021 2020

Antalet anställda 6 4

varav kvinnor 1 1

varav män 5 3

Löner och andra ersättningar

Ersättningar och förmåner till verkställande direktör -0,7 -0,7

Ersättningar och förmåner till övriga anställda -2,7 -1,7

Sociala kostnader inklusive löneskatt

Verkställande direktör -0,2 -0,3

Övriga anställda -0,9 -0,6

Pensionskostnader

Verkställande direktör 0,0 0,0

Övriga anställda 0,0 0,0

Övriga personalrelaterade kostnader -0,2 -0,2

Summa -4,8 -3,5

NOT 9. PERSONAL 

Inget arvode har utgått till styrelsen i dess egenskap av styrelseledamot. Samtliga är anställda i moderbolaget. 
Vid utgången av 2021 bestod styrelsen i moderbolaget av 4 personer (3) varav 1 kvinna (0). Under 2021 har bolagets 
ledningsgrupp inkl. VD bestått av 2 personer (1) varav 0 kvinnor (0). Ledningsgruppen utgör koncernens ledande 
befattningshavare.
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Koncernen 2021 2020

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter (beräknade enligt effektivräntemetoden) 0,0 0,0

Summa 0,0 0,0

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader för leasingavtal, arrende och tomträttsavgäld -1,2 -1,2

Övriga räntekostnader -11,5 -9,1

Summa -12,7 -10,3

Moderbolaget 2021 2020

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter (beräknade enligt effektivräntemetoden)  1,4  1,3 

Varav avseende koncernföretag  1,4  1,3 

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader -2,9 -2,8 

Varav avser koncernföretag -0,6 -0,3

NOT 10. RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER 

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader för koncernen och för moderbolaget härrör från finansiella tillgångar 
och finansiella skulder som redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Koncernen 2021 2020

Orealiserade värdeförändringar 195,6 55,2

Realiserade värdeförändringar - -

Summa 195,6 55,2

NOT 11. VÄRDEFÖRÄNDRING FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
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Koncernen 2021 2020

Aktuell skattekostnad

Aktuell skatt -2,1 -0,5

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 -0,3

Uppskjuten skattekostnad

Skillnad mellan skattemässig och bokföringsmässig avskrivning på fastigheter -1,9 -2,1

Orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter -40,6 -11,4

Effekt avsättning obeskattade reserver -0,6 -0,1

Under året uppkomna underskott 0,0 0,0

Periodisering uppläggningskostnader 0,0 0,0

Leasing 0,0 0,0

Skatt på årets resultat -45,2 -14,4

Avstämning av effektiv skatt

Skillnad mellan redovisad skatt och en beräknad skatt baserad på gällande 
skattesats: 

Redovisat resultat före skatt 217,5 64,1

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (21,4) -44,8 -13,7

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -0,3 -1,0

Ej skattepliktiga intäkter - 0,3

Ändrade skattesatser - 0,4

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0 -0,3

Skatt på årets resultat -45,2 -14,4

NOT 12. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
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Moderbolaget 2021 2020

Aktuell skatt -0,4 -0,4

Uppskjuten skatt - -

Skatt hänförlig till tidigare år - -

Skatt på årets resultat -0,4 -0,4

Avstämning av effektiv skatt

Skillnad mellan redovisad skatt och en beräknad skatt baserad på gällande 
skattesats: 

Resultat före skatt  1,6  1,2 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%) -0,3 -0,3 

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -0,1 -0,1 

Ej skattepliktiga intäkter  -  -   

Skatteeffekt av ej värderade underskott  -    0,0 

Skatt på årets resultat -0,4 -0,4 

NOT 12. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT FORTS.

NOT 13. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Ingående redovisat värde 743,2 535,8

Förvärv - 112,4

Investeringar i befintliga fastigheter 51,1 39,8

Värdeförändringar 195,6 55,2

Utgående redovisat värde 989,9 743,2

Taxeringsvärden

Byggnader  172,1  172,1 

Mark  93,5  93,5 

Varav mark tomträtter  27,9  27,9 

I Värdeförändringar ingår orealiserade och realiserade värdeförändringar, se not 11.

Koncernens fastigheter innehas i syfte att generera 
hyresintäkter och värdestegring. Samtliga fastigheter 
klassificeras som förvaltningsfastigheter. Fastighetsbe-
ståndet utgörs av 32 fastigheter, varav en fastighet står 

på ofri grund via ett arrende från Stockholms kommun, 
som alla hyrs ut till externa hyresgäster. Fastigheterna 
är primärt industri-, lager- och handelsfastigheter och 
belägna i Mälardalen och övriga Mellansverige.
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Geografisk fördelning av fastighetsvärde, Kommun
Värde

2021-12-31
Värde

2020-12-31
Värde

2019-12-31

Karlstad  474,1  353,8  277,4 

Västerås  112,9  97,0  96,5 

Eskilstuna  92,9  70,9  36,4 

Stockholm  110,4  61,5  61,5 

Övriga Mellansverige  199,6  160,0  64,0 

Totalt  989,9  743,2  535,8 

NOT 13. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER, FORTS.

Samtliga fastigheter i bolagets bestånd värderas av 
externa oberoende värderingsinstitut. Enligt avtal om 
särskilda villkor med bolagets kreditgivare skall minst 
hälften av fastighetsbeståndet marknadsvärderas 
varje år. I det fall extern värdering ej sker under inne-
varande år så internvärderas fastigheten. Under 2021 
har samtliga fastigheter marknadsvärderats av CBRE 
Sweden AB. Värderingarna har utförts genom analys 
av varje fastighets status, hyres- och marknadssitua-
tion. Värderingen har som huvudmetod utförts genom 
s.k. kassaflödeskalkyl av varje fastighet, vilket innebär 
nuvärdesberäkning av bedömda framtida driftnetto 
och investeringar. För beräkning av framtida kassaflö-
den har hänsyn tagits till marknaden och närområdets 

Följande antaganden och bedömningar har använts i genomsnitt för värdering av koncernens fastigheter :  
        

framtida utveckling, fastigheternas marknadsförutsätt-
ningar och marknadsposition, marknadsmässiga hy-
resvillkor samt drift- och underhållskostnader i likartade 
fastigheter. 

Till detta kommer nuvärde av ett bedömt marknadsvär-
de vid kalkylperiodens slut. För större delen av värde-
ringarna har en tioårig kalkylperiod använts. Jämförel-
se och analys har även gjorts av genomförda köp av 
fastigheter inom respektive delmarknad s.k. ortspris-
värdering. Värderingar till verkligt värde är för samtliga 
förvaltningsfastigheter klassificerade i nivå 3 i verkligt 
värde hierarkin.      
  

Fördelning värderingar 2021 2020

Extern värdering  989,9  592,3 

Antal fastigheter  32  25 

Intern värdering  -    150,9 

Antal fastigheter  -    7 

Utgående redovisat värde  989,9  743,2 

Antal fastigheter  32  32 

Värderingsantaganden

Kalkylränta driftnetto 8,4%

Kalkylränta för restvärde 8,4%

Direktavkastningskrav 6,2%

Förväntad vakansgrad 5,3%

Tillväxt hyresintäkter 2,0%
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Marknadsvärdesbedömningar innehåller alltid osäkerhet beroende på gjorda antaganden. För att åskådliggöra 
effekterna kring förändrade antaganden redovisas nedanstående tabell. 

Känslighetsanalys Förändring Påverkan på värde

Marknadshyresnivå +/- 10% 124,7 / - 124,7

Långsiktig vakansgrad +/- 2% - 20,8 / 20,8

Drift och underhållskostnader +/- 10% - 22,5 / 22,5

Direktavkastningskrav +/- 0,5% - 74,7 / 87,8

Hyreskontraktens löptider 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- Total

Framtida hyresintäkter per 2021-12-31  63,1  56,4  45,9  32,9  130,0 328,3

Framtida hyresintäkter per 2020-12-31  48,1  40,5  32,5  26,3  21,2  66,3 235,0

Framtida hyresintäkter per 2019-12-31  37,6  22,4  16,1  9,4  7,7  5,8  4,0 103,0

Framtida hyresintäkter i tabellen är redovisade exkl. indexregleringen.
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Hyreskontraktens löptider 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026- Total

Framtida hyresintäkter per 2021-12-31  63,1  56,4  45,9  32,9  130,0 328,3

Framtida hyresintäkter per 2020-12-31  48,1  40,5  32,5  26,3  21,2  66,3 235,0

Framtida hyresintäkter per 2019-12-31  37,6  22,4  16,1  9,4  7,7  5,8  4,0 103,0

Framtida hyresintäkter i tabellen är redovisade exkl. indexregleringen.

Moderföretagets, Ankarhagen Fastigheter AB, innehav i direkta och indirekta dotterföretag som omfattas av kon-
cernredovisningen framgår av nedanstående tabell. Endast direkt ägda dotterbolag specificeras. Antalet indirekt 
ägda dotterbolag uppgår till 12 (12) stycken.

Andelar innehas i 
följande dotterbolag:

Kapital
-andel %

Rösträtts
-andel %

Redovisat 
värde

2021-12-31

Redovisat 
värde

2020-12-31

Ankarhagen BP AB 556923-0302 100 100  16,2  16,2 

Ankarhagen Telefonen AB 556714-2681 100 100  9,3  9,3 

Ankarhagen BP3 AB 556983-6579 100 100  0,7  0,7 

Ankarhagen Swuk AB 559000-3942 100 100  1,1  1,1 

Ankarhagen TL4 AB 559018-2258 100 100  2,7  1,9 

Ankarhagen Jordbromalm AB 559018-2290 100 100  1,5  0,1 

Ankarhagen Likströmmen AB 559057-8703 100 100  3,0  3,0 

Ankarhagen Tunbytorp AB 559065-3530 100 100  22,7  22,7 

Ankarhagen Vintergatan AB 559125-6523 100 100  12,6  12,6 

Ankarhagen Östanvinden 4 AB 559125-6531 100 100  5,8  5,8 

Ankarhagen Östanvindstorpet AB 559115-8919 100 100  0,1  0,1 

Ankarhagen Karlstadfastigheter AB 559190-2696 100 100 1,2 1,2

Summa  76,7  74,5 

NOT 14. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden  74,5  54,1 

Förvärv -  - 

Avyttringar -  - 

Kapitaltillskott  2,2  20,4 

Utgående redovisat värde  76,7  74,5 



52 Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021

NOT 15. LEASING

Koncernen som leasetagare 2021-12-31 2020-12-31

Nyttjanderättstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 40,1 36,2

Tillkommande 0,4 4,7

Årets avskrivningar -0,8 -0,7

Utgående anskaffningsvärde 39,7 40,1

Leasingskulder

Leasingskuld vid årets början 38,7 34,6

Tillkommande 0,3 4,7

Räntekostnader 1,2 1,2

Amortering av leasingskuld -1,7 -1,8

Leasingskuld vid årets slut 38,5 38,7

Variabla avgifter som ej ingår i beräkning av leasingskuld - -

Kostnad som avser korttidsleasingavtal - -

Kostnad som avser leasing av tillgångar av lågt värde (exklusive 
korttidsleasingavtal med tillgångar av lågt värde) - -

Totalt kassaflöde för leasingavtal 1,9 1,8

Nyttjanderättstillgångar per tillgångsslag

Tomträtter och arrenden 39,5 39,8

Lokaler 0,2 0,2

Bilar 0,1 0,1

Summa 39,7 40,1

Leasingskuld per tillgångsslag

Tomträtter och arrenden -38,3 -38,4

Lokaler -0,1 -0,2

Bilar -0,1 -0,1

Summa -38,5 -38,7

Löptidsanalys över koncernens leasingskulder

Inom 1 år  1,8  1,7 

Mellan 1 och 5 år  5,4  5,4 

Mer än 5 år  31,9  32,2 
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KONCERNEN SOM LEASEGIVARE
Koncernen utgör leasegivare för hyresavtal avseende 
av koncernen ägda fastigheter. Hyresavtalen är att 
betrakta som operationella leasingavtal. För ytterligare 
upplysningar om leasingavtal där koncernen är lease-
givare, se not 13. 

KONCERNEN SOM LEASETAGARE
Koncernen innehar tomträttsavtal som bedöms som 
eviga hyresavtal och redovisas till verkligt värde. 

Operationell leasing, Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Kostnadsförda leasingavgifter 0,5 0,6

Varav variabla avgifter - -

Summa 0,5 0,6

Framtida avgifter för ej uppsägningsbara kontrakt förfaller enligt följande:

Inom ett år 0,2 0,5

1-5 år 0,1 0,2

Senare än fem år efter balansdagen - -

Summa 0,3 0,7

Avtalen redovisas i form av nyttjanderättstillgång 
samt en leasingskuld till motsvarande värde. Ingen 
avskrivning sker därmed av tomträtterna utan värdet 
på nyttjanderättstillgången kvarstår till nästa omför-
handling av respektive tomträttsavgäld. En långfristig 
leasingskuld redovisas motsvarande värdet på nyttjan-
derättstillgången. 

Koncernen leasar även ett antal bilar där leasingperio-
den vanligtvis uppgår till tre år.



54 Ankarhagen Fastigheter AB - Årsredovisning 2021

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Uppskjutna skattefordringar

Vid årets ingång 0,0 0,0

Redovisat i årets resultat 0,0 0,0

Vid årets utgång 0,0 0,0

Uppskjutna skatteskulder

Vid årets ingång -49,6 -35,7

Redovisat i årets resultat -43,1 -13,6

Förvärvade och avyttrade tillgångar - -0,3

Vid årets utgång -92,7 -49,6

Uppskjuten skattefordran är hänförlig till: 

Underskottsavdrag 0,0 0,0

Övriga temporära skillnader - -

Summa 0,0 0,0

Uppskjuten skatteskuld är hänförlig till: 

Temporära skillnader fastigheter 90,2 47,7

Övriga temporära skillnader 2,5 1,9

Summa 92,7 49,6

Netto uppskjuten skatt: 92,7 49,6

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är san-
nolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.      
 

NOT 16. UPPSKJUTEN SKATT

NOT 17. UPPLYSNINGAR OM AKTIEKAPITAL
Antal aktier

Kvotvärde 
per aktie, kr

Antal aktier vid årets ingång 1 000 100

Antal aktier vid årets utgång 1 000 100

I bolaget finns endast ett aktieslag.
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NOT 18. FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI
Finansiella tillgångar 

värderade till upplupet 
anskaffningsvärde

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar 11,4 7,5

Övriga kortfristiga fordringar 7,8 5,5

Likvida medel 25,3 14,3

Redovisat värde 44,5 27,2

Finansiella tillgångar 
värderade till upplupet  

anskaffningsvärde 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Fordringar hos koncernföretag 80,9 76,8

Övriga kortfristiga fordringar 4,4 0,4

Kassa och bank 1,2 0,3

Redovisat värde 86,5 77,5

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

2021-12-31 2020-12-31

Skulder till koncernföretag (långfristiga) 37,6 13,3

Övriga skulder (långfristiga) - 12,0

Skulder till koncernföretag 0,2 0,5

Leverantörsskulder 1,0 0,9

Övriga skulder 26,3 30,6

Redovisat värde 65,1 57,2

Finansiella skulder 
värderade till upplupet 

anskaffningsvärde

2021-12-31 2020-12-31

Skulder till kreditinstitut (långfristiga) 153,7 192,4

Skulder till koncernföretag - 12,0

Leasingskulder 38,5 38,7

Övriga långfristiga skulder 0,9 9,7

Skulder till kreditinstitut (kortfristiga) 295,5 195,0

Leverantörsskulder 13,5 13,8

Övriga skulder 40,0 35,5

Redovisat värde 542,1 497,1

Redovisade värden på finansiella instrument utgör en god approximation av dess verkliga värde.
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NOT 19. KUNDFORDRINGAR

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Kundfordringar 11,4 7,5

Reservering för osäkra kundfordringar - -

Kundfordringar netto 11,4 7,5

Åldersanalys av förfallna icke reserverade kundfordringar

1-30 dagar 6,8 4,4

31-60 dagar - 0,1

>61 dagar 0,3 0,1

Summa förfallna kundfordringar (ej reserverade) 7,1 4,6

Moderbolaget

Kundfordringar - -

Reservering för osäkra kundfordringar - -

Kundfordringar netto: - -

För ytterligare upplysningar om kreditrisk, se not 4.

NOT 20. FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

NOT 21. ÖVRIGA SKULDER

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans  76,8  94,4

Lån som utbetalats under året  53,7  62,1

Återbetalda fordringar (erhållna amorteringar) -49,7 -79,7

Utgående redovisat värde  80,9  76,8

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Moms  4,0  3,5 

Personalrelaterade skulder  0,3  0,1 

Skulder till säljare av fastighet  9,0  - 

Kortfristig del av övrig upplåning  26,0  30,0 

Övrigt  0,7  1,8 

Summa  40,0  35,5 

För ytterligare upplysningar om kreditrisk, se not 4.
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NOT 22. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

NOT 23. UPPLÅNING

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Övriga förutbetalda kostnader  3,7  0,7

Summa  3,7  0,7

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Övriga förutbetalda kostnader  0,2  0,2

Summa  0,2  0,2

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Skulder som redovisas i flera poster:

Långfristiga skulder till kreditinstitut 153,7 192,4

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 295,5 195,0

Summa 449,3 387,4

Den del av långfristiga skulder som förfaller till 
betalning senare än fem år efter balansdagen  0 0

Skulder till kreditinstitut är hänförliga till lån i Swedbank. 
Säkerhet för banklån utgörs av fastighetsinteckningar i 
koncernens förvaltningsfastigheter. 

Ankarhagen har fullföljt sina åtaganden enligt avtalet 
om särskilda villkor som bolaget har med Swedbank. 

Moderbolaget åtar sig att 
- koncernens soliditet mätt vid varje kalenderhalvår inte 
skall understiga 20 procent
- LTV i koncernen på bankens utestående räntebäran-
de krediter inte överstiger 65 procent 
- DSCR i koncernen mätt varje kalenderhalvår som ett 
rullande 12-månadersvärde, inte ska understiga 1x  
       
 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Skulder som redovisas i flera poster:

Långfristiga skulder till kreditinstitut - -

Kortfristiga skulder till kreditinstitut - -

Övriga skulder (långfristiga) 37,8 25,3

Övriga skulder (kortfristiga) 26,3 30,6

Summa 64,0 55,9
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Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader  1,7  1,3 

Övriga upplupna kostnader  3,1  2,0 

Förutbetalda hyresintäkter  16,8  13,4 

Summa  21,6  16,8 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans  13,7  8,5

Upptagna lån under året  42,8  21,7

Återbetalda skulder (amorteringar) -18,4 -16,4

Utgående redovisat värde  38,2  13,7

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna räntekostnader  0,3   0,3 

Övriga upplupna kostnader  1,3  0,4 

Summa  1,6  0,7 

NOT 24. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 25. SKULDER HOS KONCERNFÖRETAG
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NOT 26. NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

Avskrivningar 0,9 0,9

Summa 0,9 0,9

2021-12-31 2020-12-31

Totalt erlagd ersättning - 112,4

 - varav fastigheter - 112,4

Kassaflöden vid förvärv av andelar i koncernföretag:

Erlagd likvid aktier - -55,5

Erlagd likvid lösen lån - -60,6

Avgår: likvida medel i den förvärvade verksamheten - 2,7

Avgår: reglerade fordringar i den förvärvade verksamheten - 11,4

Summa kassaflöden - -102,0

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 

Avskrivningar - -

Belopp med avseende på erhållande av bestämmande inflytande 
över dotterföretag under perioden

Utöver kassaflödena ovan har även 0 Mkr (8) erlagts mot revers vid förvärv av andelar i koncernföretag. 
Koncernen har klassificerat förvärv av andelar i dotterföretag som tillgångsförvärv.    

NOT 27. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning  531,3  434,3

Generell borgen  438,2  453,9 

Moderbolaget 2021-12-31 2020-12-31

Fastighetsinteckning - -

Generell borgen 437,2 387,5
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NOT 28. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

KONCERNEN
Överenskommelse om tjänster med närstående sker på 
marknadsmässiga villkor. För beskrivning av löner och 
andra ersättningar till ledande befattningshavare - se 
not 9 Personal.
     
Koncernens närstående omfattar samtliga styrelseleda-
möter och medlemmar i företagsledning samt till dessa 
närstående personer och bolag. Aktier i dotterföretag 
samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen 
elimineras i koncernredovisning varför någon närmare 
redogörelse ej lämnas kring dessa belopp.

Koncernen hade under 2021 kostnader för konsulttjäns-
ter från Tripeta AB som ägs av styrelseledamoten och 
huvudägaren Markus Sjövall. Dessa uppgick under året 
till 0,1 Mkr (0,1).

Utestående skulder till Tripeta AB och Altira AB uppgick 
per 2021-12-31 till 0 kr (15 Mkr).   
 
MODERBOLAGET
Moderbolaget har närstående relationer med övriga 
bolag inom koncernen. Per balansdagen finns fordring-
ar om 80,9 Mkr på koncernbolag (76,8) och skulder om 
38,0 Mkr till andra koncernbolag (13,7).   
   
Av moderbolagets försäljning avser 98,9% (94,0) försälj-
ning till andra bolag inom koncernen.   
   
Av moderbolagets inköp avser 0% (0) inköp från andra 
bolag inom koncernen.     
 

NOT 29. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Ankarhagen har under första kvartalet 2022 tillträtt tre 
fastigheter i enlighet med ingångna överlåtelseavtal 
under fjärde kvartalet 2021. Ytterligare ett avtal om 
fastighetsförvärv har tecknats under första kvartalet 
avseende Ilanda 1:13 i Karlstad, med en uthyrningsbar 
area om 4 090 kvm. 

Under första kvartalet 2022 har Ankarhagen förlängt 
befintliga fastighetslån om motsvarande 40,6 Mkr och 
tagit upp nya lån om motsvarande 109,8 Mkr. I samband 
med refinansieringen har koncernen förlängt kapital-
bindningstiden på låneportföljen.

NOT 30. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITIONSLUT

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i 
moderbolaget:    

Styrelsen föreslår att beloppet disponeras enligt 
följande:    

Kr

Balanserat resultat 93 159 318

Årets resultat 1 180 728

Summa 94 340 046

Kr

Utdelning 2 500 000

I ny räkning balanseras 91 840 046

Summa 94 340 046

Med anledning av den av styrelsen föreslagna vinstut-
delningen får styrelsen och den verkställande direk-
tören härmed avge följande yttrande enligt aktiebo-
lagslagen 18 kap 4 §. Föreslagen vinstutdelning om 2 
500 kr per aktie grundar sig på 2021 års årsredovisning 
som framläggs för fastställelse vid årsstämman den 28 
april 2022 och beaktande av bolagets investerings- och 
likviditetsbehov. Soliditeten bedöms efter utdelningen     
vara betryggande mot bakgrund av att moderbolagets     
och koncernens verksamhet bedrivs med fortsatt    
lönsamhet. Tillgången till likviditet i moderbolaget och    
koncernen bedöms vara fortsatt god. Styrelsens upp-
fattning är att den föreslagna utdelningen inte hindrar 
bolaget och övriga i koncernen ingående bolag från 
att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt  
inte heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den 
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med 
hänsyntill vad som anförs i aktiebolagslagen 17 kap 3 § 
2–3 st. (försiktighetsregeln).  
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STYRELSENS GODKÄNNANDE

Årsredovisningen och koncernredovisningen kommer 
att föreläggas årsstämman den 28 april 2022 för 
fastställande.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med god re-
dovisningssed i Sverige och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med de internationella redovis-
ningsstandarder som avses i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
om tillämpning av internationella redovisningsstandar-
der. Årsredovisningen respektive koncernredovisningen 
ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncer-
nens ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för moderbolaget respektive 
koncernen ger en rättvisande översikt över utveck-
lingen av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de före-
tag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den dagen som framgår av 
vår elektroniska underskrift

Fredrik Tibell
Ordförande

Fredrik Holmström                                             Julia Mejegård
Styrelseledamot                                             Styrelseledamot

Markus Sjövall
Verkställande direktör 
och styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den dagen som 
framgår av vår elektroniska underskrift
Ernst & Young AB

Jonas Svensson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Ankarhagen Fastigheter AB,  
org.nr 559103-4664

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Ankarhagen Fastigheter AB 
för räkenskapsåret 2021. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 25-65 i 
detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets finansiella ställning per den 31 december 2021 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningsla-
gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-
visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.  

Annan information än årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information 
än årsredovisningen och koncernredovisningen och 
återfinns på sidorna 1-24. Det är styrelsen och verkstäl-
lande direktören som har ansvaret för denna andra 
information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt in-
hämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapporte-
ra i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncern-
redovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktö-
ren för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt 
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvi-
dera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
att årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.  

REVISIONSBERÄTTELSE
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:  

•  identifierar och bedömer vi riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att 
styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga 
revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi 

ansvarar för styrning, övervakning och utförande 
av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för 
våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunk-
ten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi iden-
tifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av Ankar-
hagen Fastigheter AB för räkenskapsår 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören an-
svarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-
den.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hän-
syn till de krav som bolagets och koncernens verksam-
hetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoli-
deringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och för-
valtningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmel-
se med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säker-
het kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig 

till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säker-
het bedöma om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda er-
sättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revision-
en. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen 
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-
ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den dagen som framgår 
av vår elektroniska underskrift 
Ernst & Young AB

Jonas Svensson 
Auktoriserad revisor 
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DEFINITIONER

Belåningsgrad, % Räntebärande skulder från kreditinstitut i relation till fastighetsvärde.

Driftnetto Hyresintäkter reducerade med fastighetskostnader.

Eget kapital Skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Ekonomisk uthyrningsgrad, % Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis direkt efter periodens utgång i relation 
till hyresvärdet direkt efter periodens utgång.

Fastighetskostnader Direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, media, underhåll och 
fastighetsskatt.

Fastighetslån Alla räntebärande lån och andra lån som avser fastigheterna.

Fastighetsvärde Fastigheternas marknadsvärde.

Förvaltningsfastigheter Fastigheter i löpande och aktiv förvaltning.

Förvaltningsresultat Hyresintäkter minus fastighetskostnader, central administration och finansnetto.

Genomsnittlig ränta, % Volymvägt snitt av gällande räntor för lån, ränteswappar, certifikat, obligationer 
samt räntetak vars taknivå uppnåtts.

Hyresduration, år Den vägda genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen.

Hyresintäkter Debiterade hyror inklusive rabatter och tillägg, så som ersättning för mediakost-
nader och fastighetsskatt.

Hyresvärde Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis samt bedömd marknadshyra för vakan-
ta ytor.

Kapitalbindningstid, år Volymvägt snitt av återstående tid fram till förfallotidpunkt för lån, certifikat och 
obligationer.

Kontrakterad årshyra Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis räknat som lokalhyra inkl. index.

Kontraktsvärde Lokalhyra och index enligt hyresavtal.

Nettobelåningsgrad, % Räntebärande nettoskulder i relation till fastighetsvärde. 

Nettoskuld Summan av fastighetslån minskat med likvida medel, i fastighetslån inräknas 
alla räntebärande och andra lån som avser fastigheterna.

Räntetäckningsgrad, ggr Förvaltningsresultat ökat med räntekostnader i relation till räntekostnader.  
Räntekostnader för leasingavtal, arrende och tomträttsavgäld exkluderas  
från beräkningen.

Skuld till kreditinstitut Summan av räntebärande lån utställda av kreditinstitut.

Soliditet, % Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens slut.

Överskottsgrad, % Driftnetto i relation till hyresintäkterna.
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