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BELOPP I MILJONER KRONOR NOT 2018 2017

1, 24

3 537 453

Summa intäkter 453

4 – 127 – 94

4 – 33 – 24

4 – 15 – 13

4 – 7 – 6

Driftnetto 355 316

5, 6 – 51 – 51

7 1 1

8 – 131 – 105

Finansnetto – 130 – 104

FÖRVALTNINGSRESULTAT 161

326 353

– 12 9

Resultat före skatt 488 523

9 – 68 – 123

9 – 1 – 4

Årets resultat 419 396

– – 

 –       – 

Summa totalresultat för året 419    396

419 396

16 15,00 14,32

16 14,92 14,23

27,95 27,62

 28,09 27,80

RAPPORT ÖVER KONCERNENS  
TOTALRESULTAT

 
 

RESULTAT

Jämfört med 2017 redovisar Sten dörren för januari 
till december 2018 19 % högre hyresintäkter och 
driftnettot steg med ca 13 %. Årets resultat uppgår 
till 419 miljoner kronor (396) motsvarande 15,00 
kronor per aktie (14,32). 

HYRESINTÄKTER

Intäkterna ökade under året med ca 19 % till 537 
miljoner kronor (453). De ökade intäkterna drivs av 
en ökning av hyrorna i beståndet (ca 4 % ökning i 
jämförbart bestånd jämfört med samma period 2017) 
samt intäkter från de fastigheter som förvärvats och 
tillträtts under rapportperioden.

FASTIGHETSKOSTNADER

Fastighetskostnaderna steg med 33 % till 182 miljo-
ner kronor (138). Hälften av kostnadsökningen avser 
fastigheter som förvärvats under perioden medan 
hälften avser jämförbart bestånd. 

Ökningen av fastighetskostnader i jämförbart 
bestånd uppgår till 22 miljoner kronor (22 % ökning 
mot 2017). Ca 17 miljoner kronor av ökningen i 
jämförbart bestånd utgörs av två större takomlägg-
ningar, en omföring av elcertifikatskostnad från 2017 
i en fastighet samt en större reservering för osäker 
hyresfordran. Rensat för dessa större poster motsva-
rar ökningstakten i fastighetskostnader i jämförbart 
bestånd ökningstakten av hyresintäkter.

CENTRAL ADMINISTRATION

Kostnaderna för central administration uppgick 
under perioden till 51 miljoner kronor (51) och utgörs 
av kostnader för central förvaltning och adminis-
tration samt kostnader för bolagsled ning, styrelse 
och revisorer. Under perioden har ca 4 miljoner 
kronor kostnadsförts avseende processen för listbyte 
till börsens huvudlista. Därtill uppstod kostnader i 
samband med processen kring EQT’s uppköpserbju-
dande under det fjärde kvartalet uppgående till ca 3 
miljoner kronor.

FINANSNETTO

Nettot mellan finansiella intäkter och finansiella 
kostnader (Finansnettot) ökade under perioden med 
25 % till – 130 miljoner kronor (– 104) medan den 
totala räntebärande skulden ökade med 42 % per 
rapportdatumet jämfört med året innan (varav större 
delen av ökningen inträffade under årets tredje och 
fjärde kvartal). Därtill belastas finansnettot under 
fjärde kvartalet 2018 av en engångspost om 13 miljo-
ner kronor avseende en kortfristig kreditgaranti om 
1,4 miljarder kronor som upphandlades i samband 
med den ägarförändring som inträffade i Stendörren 
under kvartalet.

FÖRVALTNINGSRESULTAT

Förvaltningsresultatet steg under rapportperioden 
med drygt 8 % till 174 miljoner kronor (161). Rensat 
för de extra kostnader som uppstod i samband med 
uppköpserbjudandet under november och december 
(3 miljoner under central administration samt 13 
miljoner ökad kreditkostnad enligt ovan) uppgår 
ökningen i förvaltningsresultatet till ca 18 %.

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

För året redovisar bolaget en värde uppgång av för-
valtningsfastigheterna om 326 miljoner kronor (353) 
vilket motsvarar 5,0 % av fastighetsportföljens totala 
marknadsvärde vid årets ingång.

Värdeförändringen under året härleds huvudsak-
ligen till förändrade kassaflöden och något justerade 
avkastningskrav. Se även avsnittet om fastighetsvär-
dering på sid 100–103 för uppgifter om värderings-
antaganden.

Räntederivaten marknadsvärderades per rapport-
datumet med en värdeförändring om – 12 (9) miljoner 
kronor. 

SKATT

Skattekostnaden i resultaträkningen utgörs av aktuell 
skatt om – 1 miljoner kronor (– 4) och uppskjuten skatt 
om – 68 miljoner kronor (– 123).

Under det andra kvartalet beslutade Riksdagen om 
sänkning av bolagsskattesatsen i två steg från 22,0 % 
till 20,6 % från och med 1 januari 2021. Då Stendör-
rens investeringshorisont sträcker sig bortom detta 
datum har beräkningen av den uppskjutna skatten 
till övervägande delen justerats till 20,6 %. Denna 
justering medförde en positiv resultatpåverkan under 
perioden om totalt 23 miljoner kronor.
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