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Sammanfattning

Bakgrund och problem: Finanskrisen 2008-2009 hade sitt ursprung i överoptimistisk
långivning med anknytning till fastigheter. Bostadsbubblan som hade uppstått mellan 2001-
2006 i USA fick störst betydelse och kom att beskrivas som den främsta utlösande faktorn till
finanskrisen. Bostadsbubblan sprack och huspriserna började falla under 2007. Krisen
intensifierades och utvecklades till en global finanskris under 2008 då den amerikanska
investmentbanken Lehman Brothers tilläts gå i konkurrs. Botten nåddes sannolikt under 2009
som präglades av en global recession. Men samtidigt ser vi fortfarande under 2012 efterspelet
av finanskrisen i form av svag tillväxt, osäkerhet på de finansiella marknaderna och
stadsfinansiella kriser i euroområdet. Finanskrisens utbrott resulterade bland annat i att banker
och andra finansiella institut ströp utlåningen, penningmarknaden total frös och tecken på en
totallåsning av banksystemet blev snabbt tydliga. Fastighetsbranschen karaktäriseras av
speciella finansiella förutsättningar som gör att den urskiljer sig från andra branscher.
Fastighetsbolag har generellt sett en hög belåning för att möjliggöra de kapitalkrävande
investeringar som fastigheter innebär. Fastighetsbolagen har därför vanligtvis en
kapitalstruktur med stor andel främmande kapital, vilket medför att tillgång till externt kapital
och en fungerande finansiell marknad är närmast ett livsvillkor bolagen. Utifrån den
bakgrunden ansåg jag att det borde vara intressant att undersöka hur den finansiella
situationen i börsnoterade fastighetsbolag har påverkats och utvecklats under finanskrisen.

Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara hur den finansiella situationen i
börsnoterade fastighetsbolag har påverkats och utvecklats under den senaste finanskrisen.
Vidare syftar studien till att förklara hur finanskrisen har påverkat bolagens finansiella
ställning. Studien syftar även till att bidra med i någon mån ökad förståelse för hur
börsnoterade fastighetsbolag påverkas av en finansiell kris.

Teori: Den teoretiska referensramen behandlar fyra olika temaområden bestående av teori
som förklarar kapitalstruktur, finansiella nyckeltal, värderingsteori samt redovisning i
fastighetsbolag. Teoriområdet kring kapitalstruktur belyser dels kapitalstruktur som begrepp,
men även de teorier som traditionellt förknippas med kapitalstruktur. Redovisning i
fastighetsbolag fokuseras på den internationella standarden IAS 40, som tillämpas vid
redovisning och värdering förvaltningsfastigheter.

Metod: För uppsatsen har en kvantitativ metod använts där 17 fastighetsbolag noterade på
NASDAQ OMX Stockholm har studerats. Analysen grundar sig på insamlad data från
fastighetsbolagens årsredovisningar för år 2006 till 2010.

Resultat och slutsatser:
Studiens resultat visar att fastighetsbolagens soliditet minskade och var lägre under 2008-
2010. Studien visade även att belåningsgraden hos fastighetsbolagen ökade under perioden
2007-2010. I undersökningen kunde även en stigande lönsamhet i form av förvaltningsresultat
och driftöverskott noteras sedan 2006. Studien visade att bolagen gjorde nettoupptag av lån
under samtliga år, med en tydlig minskning 2008-2010. En ökande total skuldsättning kunde
även påvisas under hela perioden. Avslutningsvis visade studien att samtliga fastighetsbolag
redovisade positiva värdeförändringar på sina förvaltningsfastigheter 2006-2007 och 2010.
För främst 2008 men även 2009 redovisade stora flertalet av bolagen en markant negativ
värdeförändring på förvaltningsfastigheter.
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Abstract

Title: The financial situation and capital structure in listed real estate companies before and
after the financial crisis.

Background and problem: The financial crisis of 2008-2009 originated from overoptimistic
lending and projections of asset prices in real estate and residential markets. The housing
bubble that developed during 2001-2006 and the sub-prime lending in the US became known
as the main cause and trigger of the financial crisis. The bursting of the housing bubble during
2007 followed by decreased housing prices was the first sign of the upcoming turmoil in the
US. The financial crisis was intensified and spread to a global financial crisis and recession
when the bank Lehman Brothers declared bankruptcy on September 14th 2008. The financial
crisis most likely reached its bottom during 2009, a year that was characterised by halting
global credit markets and a synchronised recession among advanced economies. But in 2012
we can still see the affects of the financial crisis with weak growth in the global economy,
uncertainty in the finical markets and sovereign debt crisis in the eurozone.
The financial crisis made the banks and other lending institutions reluctant to lend money
both among themselves and to others, this triggered a credit crunch and halt in the credit
markets. Real estate business and real estate firms are characterised by special financial
conditions that separates it from other sectors. Real estate firms generally have a high
leverage ratio, to enable profitable investments in capital intensive real estate business. Hence
real estate firms are known to have a capital structure with a large proportion of debt; as a
consequence real estate companies are highly dependent on the supply of external capital, and
functioning capital and debt markets are the lifeblood of real estate firms. This unique
characteristic of the real estate industry and the companies makes them an interesting area of
study, especially during a time with a credit crunch and financial crisis.

Purpose: The purpose of this bachelor thesis is to describe and explain how the financial
situation in listed real estate companies was affected and developed during the last financial
crisis. Furthermore the purpose of the study is to explain how the financial crisis has affected
the financial position of real estate companies. The study also aims to contribute to more
knowledge about how listed real estate companies can be affected by a financial crisis.

Theory: The theoretical framework for the thesis is constituted by four main areas that
explains and describes capital structure, financial ratios, asset pricing models and investment
property accounting.

Methodology: The thesis is based on a quantitative method and approach, where 17 real
estate companies listed on NASDAQ OMX Stockholm has been studied. The empirical
analysis was based on data collected from annual reports for the years 2006-2010.

Empirical results and conclusions:
The study showed a decrease in solidity (equity ratio) during the studied period, and a lower
solidity 2008-2010. The study also showed that the real estate companies increased their
leverage (debt to real estate value) between 2007 and 2010. The essay also indicated a higher
and increased underlying profitability among the companies since 2006. Another result was
that the companies increased the total debt, and took up new external debt each year during
2006-2010. Finally the study showed that all companies in the study reported significant gains
from fair value of investment property 2006-2007, and losses during 2008 and 2009.
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1 Inledning

Kapitlet inleds med en kortfattad introduktion till finansiella förutsättningar i fastighetsbolag
och finanskrisen. Detta leder vidare till en diskussion kring det valda problemområdet,
därefter redogörs syftet med uppsatsen. Slutligen belyses studiens avgränsningar och de
centrala begreppen för studien definieras.

1.1 Problembakgrund
Fastighetsbranschen karaktäriseras av vissa finansiella förutsättningar som gör att den
urskiljer sig från andra branscher. Fastighetsbolag har generellt sätt en hög belåning för att
möjliggöra de kapitalkrävande investeringar som fastigheter innebär. Vidare har
fastighetsbolagen relativt små intäkter vilket gör det svårt att finansiera investeringarna med
internt tillförda medel. Sammantaget gör detta att fastighetsbolagens kapitalstruktur består till
stor del av skulder. Riddiough (2004) beskriver externt kapital som ett livsvillkor för de
kapitalintensiva fastighetsbolagen. Fastighetsbolagens begränsade likviditet innebär att
tillgången till de finansiella marknaderna får stor betydelse för möjligheten göra
framgångsrika investeringar (ibid.). Det ger branschen en naturligt tät koppling till de
finansiella marknaderna, vilket innebär att de kan påverkas ordentligt vid
konjunktursvängningar och finansiella kriser. Kapitalstrukturen brukar beskrivas som
relationen mellan främmande och eget kapital i ett företags finansieringsmix. Företagets
kapitalstruktur bestämmer soliditeten, andelen eget kapital vilket återger hur företaget är
finansierat (Hallgren, 2002). Andelen eget kapital reflekterar också företagets förmåga att stå
emot förluster och andra ekonomiska svårigheter (ibid.). ”Finansiella risker uppstår genom att
företaget inte enbart är finansierat med eget kapital. Andelen främmande kapital inverkar
därför starkt på riskexponeringen genom den finansiella utväxlingen” (Hallgren, 2002, s.16).
Att studera kapitalstrukturen i fastighetsbolag under finansiellt ansträngd period skulle därför
kunna vara intressant.

Finanskrisen 2008-2009 har sitt ursprung i överoptimistisk långgivning med anknytning till
fastigheter (Riksbanken, 2008). Finanskrisen utlöstes av problem på bostadsmarknader i
länder som USA, Storbritannien, Spanien och Irland (Lybeck, 2009). Bostadsbubblan som
hade uppstått mellan 2001-2006 i USA fick störst betydelse och kom att beskrivas som den
främsta utlösande faktorn till finanskrisen. De amerikanska villapriserna hade stigit ända
sedan depressionen på 1930-talet, med undantag av 1971 och 1991, vilket hade skapat en
allmän uppfattning om att priserna inte kunde vända nedåt (Lybeck, 2009). Prisstegringen tog
fart i slutet av 1999 och till toppnoteringen i mitten av 2006 mer än fördubblades
småhuspriserna (Bergkvist, 2009). De stigande bostadspriserna och låga räntorna lockade allt
fler till bostadsmarknaden. Specifikt för den amerikanska villamarknaden var de vanliga
hushållens spekulation för att tjäna stora pengar på bostadsaffärer. Beräkningar visar att 28 %
av alla husköp 2005, respektive 22 % 2006 var en ren spekulationsaffär där personerna aldrig
haft för avsikt att använda huset som bostad (Greenspan, 2007,2008 s.231 se Lybeck, 2009
s.55). Bergkvist (2009) bekräftar bilden och beskriver en spekulationsmani bland amerikanska
hushåll. Lybeck (2009) förklarar hur spekulationen innebar att det var lättare för ägaren att
överge fastigheten då den inte köpts för att utgöra permanentbostad. I USA har låntagaren
heller inga kvarvarande skulder till banken om panten återlämnas.

Låga priser på risk och god tillgång på kapital gjorde att upplåningen ökade i snabb takt. De
amerikanska hushållen utnyttjade flitigt möjligheten att öka belåningen i takt med de stigande
fastighetspriserna. Hälften av nyutlåningen under åren 1996-2007 utnyttjades av de hushåll
som redan ägde en bostad (Lybeck, 2009).
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Bergkvist (2009) beskiver fenomenet som en amerikansk köpfest, där hushållen använde det
egna hemmet som bankomat för att finansiera varaktiga konsumtionsvaror. Hushållen
konsumerade mer än sin disponibla inkomst, konsekvensen blev ett negativt sparande och
snabbt ökande skulder (Lybeck, 2009). En viktig komponent i den ökade utlåningen var
andelen ”subprime-lån”, en låneform till amerikanska hushåll med dålig eller okänd
kreditvärdighet.  Lånen anses extra riskfyllda eftersom låntagaren har låga inkomster och
betalningsanmärkningar, lånebeloppet i relation till villans värde överstiger också 80 %. Ett
typiskt subprime-lån som togs upp under 2006 hade en belåningsgrad på 88 %, vilket innebar
att låntagaren blev otroligt känslig för förändringar i tillgångsvärden och för
ränteförändringar.

Under samma period som utvecklingen på den amerikanska bostadsmarknaden genomfördes
också stora förändringar på finansmarknaden, vilket bidrog ytterligare till att öka tillgången
på lån. Finansieringen av bostäder flyttade till stor del ut från banksystemet till andra
institutioner. Det berodde främst på finansiella innovationer som värdepapperisering,
strukturerade produkter och kreditderivat (Riksbanken, 2008). Wissén (2011) beskriver hur ett
skuggbankssystem bestående av ett nätverk av olika organisationer, företag och banker över
hela världen utvecklades. Skuggbankssystemet kan beskrivas som ett system för att
värdepapperisera lån. Värdepapperiseringen av bostadslån innebär förenklat att den lokala
banken säljer bostadslånen till ett fristående investeringsbolag. Investeringsbolaget förpackar
sedan bostadslånen och emitterar värdepapper med lånen som säkerhet (Wissén, 2011).
Genom att värdepapperisera tillgångar kunde bankerna kringgå kapitaltäckningsreglerna,
vilket även innebar att kreditriskerna flyttades till skuggbankssystemet (Riksbanken, 2008).
Dessa värdepapper kreditbedömdes sedan av ett kreditvärderingsinstitut och fick ett
kreditbetyg som sedan utgjorde grund för investerarnas riskbedömning (Bergkvist, 2009).

Bostadsbubblan sprack och huspriserna började falla under 2007, denna utveckling hade sin
grund i en generellt sämre konjunktur och stigande räntor på den amerikanska marknaden.
Detta framkallade stora kreditförluster när låntagarna tvingades till betalningsinställelse
(Riksbanken, 2008). Wissén (2011) beskriver hur de första tydliga indikatorerna på att krisen
hade inletts kom i juni 2007. Två stora hedgefonder specialiserade på subprimesektorn, som
förvaltades av Bear Sterns kollapsade till följd av stora förluster som ökade i snabb takt. En
panik började sprida sig när marknaden insåg att kreditförlusterna skulle bli långt större än
vad som hade väntats, och att antalet institutioner med exponering mot subprimesektorn var
långt fler än vad som först antagits. Finansmarknaderna tappade förtroendet för allt som
kunde tänkas innehålla subprime-lån, eftersom kreditvärderingsinstituten sänkte betygen för
instrumenten. Konsekvensen blev att priserna på produkter med subprime-lån som
underliggande tillgång föll och likviditeten i marknaden för dessa försvann nästan helt och
hållet (Riksbanken, 2008).

Under sommaren 2007 globaliserades krisen och effekterna av subprime-problematiken
började synas även i Europa. Tre tyska banker rapporterade stora förluster till följd av en
aggressiv investeringsstrategi inom den amerikanska bostadssektorn (Wissén, 2011).
Franskrikes största bank BNP Paribas tvingades att stänga uttag ur tre av sina fonder som
innehöll stora investeringar i subprime-lån (ibid.) I detta läge uppstod en förtroendechock som
spred sig genom hela banksystemet. Osäkerheten om var i banksystemet kreditriskerna fanns
ledde till att bankerna började efterfråga säkra och likvida placeringar (Riksbanken, 2008).
Resultatet blev att banker och andra finansiella institut ströp utlåningen, penningmarknaden
total frös och tecken på en totallåsning av banksystemet blev snabbt tydliga.
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Bergkvist (2009) beskriver scenariot som att hela världsekonomin drabbades av en
”kreditinfarkt. Som följd steg räntorna på interbankmarknaden kraftigt, vilket slog hårt mot
institut som var beroende av att finansiera sig med kortfristigt kapital på marknaden
(Riksbanken, 2008). När man talar om startskottet för den internationella finanskrisen brukar
september 2008 vara det datum som nämns, datumet då investmentbanken Lehman Brothers
kraschade och ansökte om konkursskydd. Investmentbanken var en av de ledande spelarna på
bostadspappersmarknaden med stora investeringar i subprimepapper och var mycket nära att
dra med sig hela det finansiella systemet i sin kollaps (Wissén, 2011). Effekterna på
marknaderna blev dramatiska och kollapsen skapade spridningseffekter i det globala
finansiella systemet (Riksbanken, 2008).

1.2 Problemdiskussion
Fastighetsbolagens kapitalstruktur med stor andel främmande kapital gör dem väldigt
beroende av en fungerande finansiell marknad. Därför bör det vara intressant att se hur
fastighetsbolagens finansiella situation och finansiella ställning påverkades under
finanskrisen, en period som bekant resulterade i en finansiell härdsmälta med frysta
upplåningsmarknader (Wissén, 2011). Förutom en illikvid kreditmarknad påverkade
finanskrisen realekonomin vilket bland annat resulterade i låg tillväxt, lägre sysselsättning och
minskad konsumtion. Vilket i sin tur påverkar fastighetsmarknaden genom förändrade
vakansnivåer till följd av förändrad efterfrågan på lokaler samt genom förändrade hyresnivåer
(Newsec, 2010). Hur de börsnoterade fastighetsbolagen påverkas av en finanskris och
lågkonjunktur beror bland annat på bolagens ekonomiska struktur och hur bolagen har
finansierat sina fastighetsinvesteringar. Larson och Lennartsson (2008) behandlar i en
intressant studie styrande faktorer för kapitalstrukturen i fastighetsbolag. Där nämns
förändringar i tillgångsvärden och förutsättningar för finansiering som några av de främsta
externa faktorerna som styr fastighetsbolagens kapitalstruktur. Eftersom båda dessa faktorer
förändrades under finanskrisen borde det således vara intressant att se hur kapitalstrukturen
har utvecklats under tiden för finanskrisen. Studien beskriver också hur fastighetsbolagen har
varit offensiva och investerat med högre andel främmande kapital under perioden som
föregick finanskrisen, vilket skulle kunna innebära större risker vid förändrad lönsamhet
under en finansiellt ansträngd period.

Finansieringen av fastighetsköp sker med eget kapital, lånat kapital eller en kombination
därav, vilket bland annat för med sig olika avkastningskrav. Det lånade kapitalet har förutom
ett annat avkastningskrav än eget kapital även olika löptider som kan ge upphov till
förändrade räntekostnader när lånen förhandlas om. Tillföljd av finanskrisen sänkte
riksbanken reporäntan kraftigt till historiskt låga nivåer, vilket direkt inverkade på
dagslåneräntan på interbankmarknaden och därigenom spreds ränteförändringen till de
finansiella institut som lånar ut till företagen (Riksbanken, 2012). Löptiderna på
fastighetsbolagens lånade kapital avgör om och när de förändrade räntenivåerna får
genomslag i bolagens resultaträkningar (Fastighetsnytt, 2008), vilket kan ge upphov till en
eftersläpning i hur fastighetsbolagens finansiella kostnader och kapitalstruktur påverkas av
förändringarna under krisen. De finansiella nyckeltal som är närmast förknippade med ett
företags finansiella ställning och kapitalstruktur, och som används för att beskriva densamma,
är vanligtvis soliditet, skuldsättningsgrad samt belåningsgrad. Förutom de finansiella
nyckeltalen finns det antal klassiska teorier som möjliggör en förklaring och förståelse för de
bakomliggande mekanismerna som påverkar hur olika företags kapitalstruktur utformas och
förändras.
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Enligt Myers (2001) är Modigliani och Millers teorem, trade-off och pecking-order teorierna
några av de vanligaste och mest accepterade för att förklara och beskriva företags olika
kapitalstruktur. Således bör de ovan nämnda finansiella nyckeltalen och teorierna vara
intressanta att studera och följa upp även under en finansiellt ansträngd period som
finanskrisen.

Finanskrisen var den första lågkonjunkturen som de börsnoterade fastighetsbolagen följde den
internationella redovisningsstandarden IFRS och IAS 40, eftersom den infördes 2005. De nya
reglerna innebär bland annat att orealiserade värdeförändringar utgör en del av årets resultat
och fastigheterna redovisas till verkligt värde direkt i balansräkningen (Fastighetsnytt, 2008).
Zaudy (2009) beskrev hur fastighetsbolagen under finanskrisen riskerade att tvingas till stora
nedskrivningar av värdet på bolagens fastighetsbestånd, tillföljd av de sjunkande
fastighetspriserna och högt ingående bokfört värde. För att värdera fastighetsbeståndet utgår
man från flödet i form av transaktioner på marknaden (Riksbanken, 2011). Under finanskrisen
minskade mängden fastighetsaffärer dramatiskt, exempelvis sjönk transaktionsvolymen med
76 % 2009 jämfört med 2008 (Newsec, 2010). Den låga transaktionsvolymen tillsammans
med osäkra avkastningsberäkningar bör ha ökat problematiken med att värdera
fastighetsbeståndet, då det blir svårare att hitta representativa fastigheter i transaktioner på
marknaden. En bidragande orsak till de låga transaktionsvolymerna under finanskrisen var att
aktiviteten från de utländska investerarna minskade markant och de tog en avsevärt mindre
andel i transaktionsvolymen (Newsec, 2010). Fastighetsföretagen har stora lån som förfaller
och kommer att behöva refinansieras de kommande åren. Mellan 2011 och 2013 har
fastighetsbolagen lån för ca 500 miljarder som skall läggas om (Den svenska
obeståndsmarknaden, Mars 2010 se Leimdörfer, 2011). Enligt Leimdörfer (2011) finns det en
stor andel syndikerade lån upptagna under 2006-2007 med hög belåningsgrad utgiva av
utländska banker, som riskerar att inte refinansieras eftersom de utländska bankerna förväntas
minska sina låneportföljer tillföljd av strängare kapitaltäckningsregler. Med den bakgrunden
är det intressant att se närmare på hur fastighetsbolagens orealiserade värdeförändringar
utvecklades och vilken effekt det hade på bolagens lönsamhet och kapitalstruktur under den
senaste finanskrisen. Särskilt om de kommande åren innebär stigande räntor från dagens
nivåer i kombination med stor andel lån som förfaller och skall refinansieras.

I en kandidatuppsats från Högskolan i Halmstad (2011) redogör Bengtsson och Hjertkvist för
allmännyttiga fastighetsbolags kapitalstruktur och investeringsvilja under finanskrisen. I sina
förslag till vidare forskning och slutdiskussion pekar författarna på att en studie av
finanskrisens påverkan på privata fastighetsbolag och bolagens kapitalstruktur torde vara
intressant. Författarna menar att ett en anledning kan vara att de privata fastighetsbolagen har
ett större risktagande samt större beroende av extern kapital. Författarnas tips tillsammans
med den bakgrund och diskussion som förts ovan väckte ett intresse hos mig för att
genomföra en studie av börsnoterade fastighetsbolag under en period som innefattar den
senaste finanskrisen. Vilket sammantaget styrde mig till att välja följande
problemformulering:

1.3 Problemformulering
Hur har den finansiella situationen i börsnoterade fastighetsbolag påverkats och utvecklats
under tiden för finanskrisen?
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1.4 Syfte
Syftet med den här studien är att beskriva och förklara hur den finansiella situationen i
börsnoterade fastighetsbolag har påverkats och förändrats under den senaste finanskrisen.
Med den finansiella situationen åsyftas främst fastighetsbolagens finansiella ställning och
kapitalstruktur men även bolagens lönsamhet. Vidare syftar studien till att förklara hur
finanskrisen har påverkat bolagens finansiella ställning.
Studien syftar även till att bidra med i någon mån ökad förståelse för hur börsnoterade
fastighetsbolag påverkas av en finansiell kris.

1.5 Problemavgränsning
Studien är avgränsad både teoretisk och empirsikt för att uppfylla sitt syfte och skapa
möjligheten att undersöka det valda problemområdet, inom den tidsram som avsatts för
arbetet.

1.5.1 Teoretiska avgränsningar
Den för studien valda teoretiska referensramen är avgränsad till fyra huvudsakliga
temaområden. Teorierna är utvalda med fokus på relevans och tydlig koppling till studiens
syfte och problem, för att skapa förutsättningar för en effektiv och väl genomförd empirisk
analys. De fyra temaområdena som har studerats och presenteras i den teoretiska
referensramen är kapitalstruktur, finansiella nyckeltal, värderingsteori samt redovisning i
fastighetsbolag. Teoriområdet kring kapitalstruktur belyser dels kapitalstruktur som begrepp,
men även de teorier som traditionellt förknippas med kapitalstruktur. Nästa område är
finansiella nyckeltal, där fokus ligger på de nyckeltal som är nära sammankopplade med ett
bolags kapitalstruktur och finansiella ställning. Området som behandlar värderingsteori
belyser grundläggande företagsvärderingsmodeller som är relevanta när den finansiella
situationen i fastighetsbolag studeras. Teorin som behandlar redovisning i fastighetsbolag
syftar till att ge en förståelse för vad som är specifikt för redovisningen i fastighetsbranschen
och således även de bolag som studien har för avsikt att behandla. Jag har valt att inte
behandla teori kring bakomliggande faktorer som påverkar kapitalstrukturen och den
finansiella ställningen i bolagen; exempelvis styrelsens och ägarnas affärsidé, målsättning,
drivkrafter och strategi för bolaget och dess utveckling.

1.5.2 Empiriska avgränsningar
Studien är empiriskt avgränsad till att undersöka börsnoterade fastighetsbolag som är listade
på marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm, med sektor kod 8600 (Real Estate).
Populationen som uppfyller kriterierna består idag av 18 bolag. Genom den empiriska
avgränsningen begränsas datamängden, så att det finns tid att analysera den insamlade
empirin inom den utsatta tidsram som är avsedd för genomförandet av studien.
Studien är även avgränsad till att undersöka årsredovisningar mellan åren 2006 och 2010.
Detta för att täcka in perioden före och under finanskrisen, men samtidigt ta hänsyn till
redovisningsstandarden IAS 40 som infördes 2005. Avgränsningen till börsnoterade
fastighetsbolag innebär att privata onoterade fastighetsbolag samt allmännyttiga
fastighetsbolag exkluderas från studien.
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1.6 Uppsatsens disposition

Kapitel 2: Teoretisk referensram
Kapitel nummer två består av den teoretiska referensramen som behandlar fyra olika
temaområden bestående av teori om kapitalstruktur, finansiella nyckeltal, värderingsteori
samt redovisning i fastighetsbolag. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de
behandlade teorierna samt utveckling av hypoteser för den empiriska undersökningen.

Kapitel 3: Metod
I tredje kapitlet redogör jag för uppsatsens metod och den vetenskapliga utgångspunkt som
jag har valt att anamma för att genomföra uppsatsarbetet. I kapitlet motiveras också varför jag
har valt en kvantitativ metod med deduktiv ansats och ett positivistiskt synsätt. Här redogörs
även för den valda analysmetoden som använts för den empiriska analysen.

Kapitel 4: Empirisk analys
Kapitel nummer fyra innehåller den empiriska analysen som på ett överskådligt och
informativt sätt beskriver det insamlade datamaterialet och resultatet av de statistiska test som
utförts, för att på så vis besvara de hypoteser som ställts upp i den avslutande delen av
teorikapitlet. Här tydliggörs vilka hypoteser som accepterats respektive förkastats.

Kapitel 5: Slutsats
I detta kapitel presenteras resultat och de slutsatser jag som författare och undersökare har valt
att dra utifrån den teori och empiri som behandlats i uppsatsen. Kapitlet innehåller även en
återkoppling till uppsatsens problemområde och möjligheten att ge svar på den
problemställning som valts ut för uppsatsen. Det femte och sista kapitlet innehåller slutligen
förslag till fortsatta studier och forskning.
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1.7 Centrala begrepp
Nedan presenteras definitionen av de centrala begrepp som är återkommande i studien.

Finanskrisen: Avser den finansiella kris som inleddes under andra halvan av 2007 på den
amerikanska bolånemarknaden, som sedan intensifierades och utvecklades till en global
finanskris under 2008 då den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers tilläts gå i
konkurrs. Botten nåddes under 2009 som präglades av en global recession. En viss
återhämtning började skönjas under slutet av 2009. Men samtidigt ser vi fortfarande under
2012 efterspelet av finanskrisen i form av svag tillväxt, osäkerhet på de finansiella
marknaderna och stadsfinansiella kriser i euroområdet (Riksbanken, 2012; Wissén, 2011).

Förvaltningsfastigheter: ”Fastigheter som innehas för att generera hyresintäkter eller
värdestegring eller en kombination av dessa” (Fastighetsnytt, 2008 s.555).

Kapitalstruktur: Kapitalstrukturen är ett företags finansiella struktur bestående av eget kapital
och främmande kapital som används för att finansiera verksamheten.

Soliditet: Nyckeltalet soliditet beskriver andelen eget kapital av totalt kapital (Hallgren,
2002). Soliditeten är ett uttryck som beskriver företagets långsiktiga överlevnadsförmåga
(Fastighetsnytt, 2008).

Belåningsgrad: ”Andel lånat kapital i procent av totalt kapital” (Fastighetsnytt, 2008 s.548).
Fastighetsbolaget Balders (2010) alternativa definition ”Räntebärande skulder i förhållande
till fastigheternas verkliga värde”.

NASDAQ OMX Stockholm: Stockholms fondbörs som är en del av NASDAQ OMX Groupe
Inc. världens största börsbolag. NASDAQ OMX Groupe Inc. levererar handel, börsteknologi
och tjänster till listade bolag på sex kontinenter. (Ne, 2012b). Från och med februari 2012
klassificeras de företag som är listade på Stockholmsbörsen efter klassificeringsstandarden
ICB (Industry Classification Benchmark). Aktier klassificeras efter fyra nivåer (industry,
supersectors, sectors and subsectors) (NASDAQ OMX, 2012). De börsnoterade
fastighetsbolag som är listade på marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm tillhör sektor
kod 8600 (Real Estate).

Obeståndskostnader: Kapitalförstöring som uppstår tillföljd av finansiell osäkerhet
(Leimdörfer, 1997). Kan även benämnas konkursriskkostnader eller kostnader för finansiell
stress som kan leda till konkurs (Brealey, Stewart & Allen, 2011).



Publika fastighetsbolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

8

2 Teoretisk referensram

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som behandlar sekundärdata i form av
teori och litteratur som är relevant för att förstå studien. Kapitalstruktur, finansiella nyckeltal,
värderingsteori samt redovisning i fastighetsbolag är de fyra huvudsakliga teoriområden som
presenteras. Dessa ligger sedan till grund för analysen av det insamlade empiriska materialet.
Jag har valt att först presentera kapitalstruktur och grundläggande teorier kring kapitalstruktur
för att ge en allmän bakgrund och förståelse till ämnet. Därefter har jag valt att beskriva ett
flertal finansiella nyckeltal som kan kopplas till kapitalstruktur och har betydelse för bolagens
finansiella situation. Hävstångsformeln presenteras främst för att knyta an till Modgiliani och
Millers teorem. CAPM-modellen och IAS 40 har valts för att belysa hur fastighetsbolagen
redovisar orealiserade värdeförändringar när värdet på förvaltningsfastigheterna skrivs upp
respektive ner, bland annat till följd av förändrade avkastningskrav i bolagens
värderingantaganden.

2.1 Kapitalstruktur
Ett företags kapitalstruktur brukar beskrivas som relationen mellan främmande och eget
kapital i ett företags finansieringsmix (Brealey et al., 2011). Företagets kapitalstruktur
bestämmer soliditeten, andelen eget kapital vilket återger hur företaget är finansierat
(Hallgren, 2002). Företagets finansieringsmix kan givetvis innehålla flera varianter av
främmande kapital och eget kapital. Brealey et al. (2011) belyser att det finns en mängd
varianter av främmande kapital och minst två vanligt förekommande typer av eget kapital,
samt hybrider av de båda. Företaget kan påverka och optimera kapitalstrukturen genom att
utfärda en mängd värdepapper i otaliga kombinationer, vilket har som främsta syfte att
maximera företagets marknadsvärde (ibid.). Valet av kapitalstruktur har stor betydelse för
företaget eftersom det påverkar exempelvis företagets kapitalkostnad, bolagsvärde och
förväntad avkastning samt vilka risker som företaget utsätts för (Brealey et al., 2011).

Vad som är den optimala kapitalstrukturen och hur den kan uppnås är ett omdebatterat ämne.
Riddiough (2004) beskriver hur valet mellan främmade och eget kapital i jakten på den
optimala kapitalstrukturen har såväl skapat som förstört många förmögenheter. För stor andel
främmande kapital eller felaktig typ av kapital kan resultera i både skenande kapitalkostnader
och stora förluster. För mycket eget kapital kan å andra sidan innebära att företaget går miste
om värdefulla investeringsmöjligheter, på grund av att det saknas kapital (ibid.). Det finns
många teorier om vad som är de avgörande faktorerna för hur kapitalstrukturen utformas.
Morri och Cristianziani (2009) undersökte europeiska fastighetsbolag under perioden 2002 till
2006, för att förklara vad som styrde deras val av kapitalstruktur. I studien ingick 37
fastighetsinvestmentbolag (REIT) och 60 fastighetsbolag i tillhörande FTSE EPRA NAREIT
Europe Index. Deras studie kommer kortfattat fram till följande slutsatser:
Fastighetsbolagen har en påtagligt högre belåningsgrad än fastighetsinvestmentbolagen.
Vilket förklaras av fastighetsinvestmentbolagens skattefördel, som innebär att de inte behöver
betala någon bolagsskatt (under förutsättningen att de delar ut 95 % av resultatet efter
finansnetto till sina ägare) (Affärsvärlden, 1998). Därav ges att skatten är en betydande faktor
vid valet av kapitalstruktur. Vidare konstaterar Morri och Cristianziani (2009) att företag med
hög operativ risk har en lägre belåningsgrad, vilket förklaras av att företagen strävar efter att
behålla en måttlig total riskprofil och undviker att öka den finansiella risken. Nivån på den
operativa risken för verksamheten är alltså en avgörande faktor för valet av kapitalstruktur.
Lönsamheten konstateras också vara en styrande faktor för fastighetsbolagens kapitalstruktur.
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De mer lönsamma företagen använder sig i större utsträckning av internt tillförda medel och
undviker dyr lånefinansiering. Sammantaget visar studiens slutsatser på att trade-off teorin
samt Modigliani och Millers (1958) teorem, är de teorier som tydligast kan förklara valet av
kapitalstruktur i fastighetsbolag.

2.2 Teori om kapitalstruktur

2.2.1 Modigliani och Millers teorem
Modigliani och Millers (1958) artikel ”The Cost Of Capital, Corporation Finance And the
Theory of Investment” är en av de mest refererade och inflytelserika på området
kapitalstruktur. Teoremet och dess två propositioner skapade en utgångspunkt för många
efterföljande studier och teorier som kretsar kring området kapitalstruktur (Morri &
Cristanziani, 2009). Proposition nummer ett menar att valet av kapitalstruktur inte har någon
effekt på ett företags värde (Brealey et al., 2011). Proposition nummer två menar att den
förväntade avkastningen på eget kapital ökar proportionerligt i förhållande till en ökad
skuldsättningsgrad (ibid.). De två propositionerna bygger på antagande om en perfekt
kapitalmarknad, där varken transaktionskostnader, skatter eller konkurskostnader existerar
(Brealey et al., 2011). Vidare antas även att intressenter på marknaden har samma tillgång till
information (Riddiough, 2004). Man antar även att det inte finns några intressekonflikter
mellan aktieägare, företagsledning och långivare.

Dessa antagande som låg till grund för Modigliani och Millers teorem (1958) var en
förenkling av verkligheten vilket isolerade faktorer som under normala förhållanden kunde
peka på att kapitalstrukturen har betydelse för företagsvärdet (Braunen & Eichholtz, 2001).
Fem år efter den första artikeln publicerade Modigliani och Miller Corporate income taxes
and the cost of capital: a correction (1963) där de reviderade sin syn på antagandet om
avsaknad av skatt och dess inverkan på företagets kapitalstruktur. Den reviderade versionen
tar hänsyn till skattens betydelse för valet av kapitalstruktur. Genom att räntekostnaderna är
avdragsgilla minskar kostnaden för det lånade kapitalet, vilket ger upphov till en s.k.
skattesköld (Hallgren, 2002). Skatteskölden ger det belånade företaget ett högre värde än om
det varit obelånat (Brealey et al., 2011).

Proposition nummer ett innebär att ett företags marknadsvärde är oberoende av dess
kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 1958). Uttryckt med andra ord, ett företags värde utgörs
av vänster sida på balansräkningen, det vill säga dess tillgångar och värdet är därför
oberoende av kapitalet som finansierar tillgångarna (Myers, 2001).
En förutsättning för att proposition nummer ett skall gälla är att investerare som förser
företaget med externt kapital kan låna och låna ut pengar till samma villkor som företaget. På
så vis kan de neutralisera förändringarna i företagets kapitalstruktur (Brealey et al., 2011).

Den andra propositionen i Modigliani och Millers (1958) teorem innebär att ett företags
viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) är konstant. Detta förklaras av att den
förväntade avkastningen på eget kapital stiger i takt med ökningen i skuldsättningsgrad
(Myers, 2001). Den ökade skuldsättningsgraden innebär en större risk för aktieägarna som då
ökar sitt avkastningskrav (Brealey et al., 2011). Myers (2001) beskriver hur proposition
nummer två visar på att alla försök att ersätta eget kapital med främmande kapital inte
förändrar den totala kapitalkostnaden, då den lägre räntekostnaden för främmande kapital
neutraliseras av ökat avkastningskrav på det befintliga egna kapitalet.
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Ovanstående bygger på ett antagande om att kostnaden för främmande kapital alltid är lägre
än kostnaden för eget kapital. Vilket förklaras av att fordringsägarna har företräde till
företagets tillgångar och intäkter, den lägre risken detta innebär resulterar i ett lägre
avkastningskrav än aktieägarnas krav (ibid.).

2.2.2 Modigliani och Millers teorem med skatt
Som tidigare nämnts lättade Modigliani och Miller (1963) på ett av de antaganden som låg till
grund för deras propositioner, nämligen skattens inverkan på kapitalstrukturen.
Det nya synsättet som tog hänsyn till skattens betydelse för valet av kapitalstruktur, förklarar
hur skatteeffekten minskar kostnaden för lånat kapital genom att räntorna är avdragsgilla
(Hallgren, 2002). Avdragsrätten för räntor minskar företagets beskattningsbara vinst, vilket i
sin tur resulterar i en lägre skatt och därmed blir kostnaden för det lånade kapitalet lägre.
Värdet av skattereduktionen som uppstår brukar benämnas skattesköld (Leimdörfer, 1997).
Den lägre skattekostnaden ger det belånade företaget ett högre värde efter skatt, eftersom en
större del av vinsten blir kvar till aktieägare och långivare (Brealey et al., 2011).
Implikationerna när skatter förs in i beräkningen för proposition nummer två, blir att
företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) inte längre är konstant. Detta
förklaras av att värdet på skatteskölden ökar när företaget ökar sin belåning, vilket sänker
kostnaden för det lånade kapitalet och därmed företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad
(Brealey et al., 2011). Den lägre kostnaden för det lånade kapitalet neutraliseras inte längre till
fullo av den ökade kostnaden för eget kapital.

2.2.3 The trade-off theory
Kraus och Litzenberger (1973) utvecklade Modigliani och Millers teorier genom att visa på att det
finns en avvägning mellan lånefinansieringens skattemässiga fördelar och kostnaden för den
ökade finansiella stressen som högre skuldsättning medför. Resultatet blev trade-off teorin som
pekar på att det finns en teoretisk optimal kapitalstruktur, när skatter och kostnader för ökad
finansiell stress tas i beaktande. Trade-off teorin beskriver hur ett företag kan maximera sitt
värde genom att utnyttja skattefördelarna med lånefinansiering till en viss gräns för att uppnå
en optimal kapitalstruktur. Ökad skuldsättning leder till ett ökat värde på skatteskölden vilket
resulterar i högre värde på företaget (Morri & Cristanziani, 2009). Enligt sambandet i
Modigliani och Millers proposition nummer ett skulle bolagets värde vara som störst när
skatteskölden utnyttjas maximalt. Vilket sker när företagets tillgångar är helt och hållet
lånefinansierade (Brealey et al., 2011). Trade-off teorin belyser att den ökade
lånefinansieringen även resulterar i högre risk för obeståndskostnader, vilket fungerar som en
motvikt till skatteskölden (ibid.). Detta innebär att ökad skuldsättning är bra till en viss grad,
därutöver blir de ökade obeståndskostnaderna för höga i jämförelse med skatteföredelen som
erhålls. Enligt trade-off teorin uppnås den optimala teoretiska kapitalstrukturen när en ökning
av nuvärdet på skatteskölden uppvägs av nuvärdet på de ökade obeståndskostnaderna
(Brealey et al., 2011). Trade-off teorin föreslår också att vad som är den optimala
kapitalstrukturen är olika för olika företag. Företag med säkra materiella tillgångar och stor
beskattningsbar vinst torde ha högre belåningsgrad, jämfört med mindre lönsamma företag
med mer riskfyllda immateriella tillångar (Brealey et al., 2011).
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Med trade-off teorin och dess två faktorer skatteföredelar och obeståndskostnader som
utgångspunkt, skulle kapitalstrukturen i fastighetsbolag med hög andel främmande kapital i
vissa fall kunna anses ha långt ifrån en optimal kapitalstruktur. Fastighetsbolagen har en stor
del säkra materiella tillgångar men samtidigt relativt låga beskattningsbara vinster och trots
det en hög belåningsgrad. Vilket kan ses som att trade-off teorin inte fullt ut kan förklara
fastighetsbolagens kapitalstruktur. Det finns även andra motsättningar mot trade-off teorin,
exempelvis det faktum att många väldigt lönsamma företag har hög soliditet. Enligt trade-off
teorin borde de utnyttja skattefördelen som högre belåning innebär och ha en optimal
kapitalstruktur med låg soliditet (Brealey et al., 2011). Trots motsättningarna ger trade-off
teorin ett viktigt bidrag för att få en förståelse för hur fastighetsbolagens finansiella ställning
påverkas av obeståndskostnader och skatter. Detta är något som Morri och Cristanziani
(2009) bekräftar, där främst variablerna operativ risk och storlek men även tillväxt går i linje
med trade-off teorin som förklarande faktorer till bolagens kapitalstruktur.

Leimdörfer (1997) beskriver i en analysartikel teoretisk optimal soliditet och faktiskt soliditet
för ett flertal fastighetsbolag. I enlighet med trade-off teorin beaktas faktorerna skattesköld
och obeståndskostnader, därutöver vägs transaktionskostnader och placerarens preferens för
bolag med hög hävstång in i valet av kapitalstruktur (ibid.). Genom att bygga vidare på
tankesättet kring vad som motiverar en högre respektive lägre teoretisk optimal soliditet,
skapar Leimdörfer (1997) ett för fastighetsbranschen mer specifikt resonemang. Leimdörfer
(1997) antar i sina beräkningar att en lägre teoretisk optimal soliditet motiveras av att
fastighetsbolaget har en hög andel bostadsfastigheter, eller en hög andel centralt belägna
fastigheter i större städer. Vidare är förlustavdrag, hög andel icke generella fastigheter, litet
företag och investeringsbehov faktorer som motiverar en högre soliditet (ibid.).

Figur 1: Teoretiskt optimal soliditet

Leimdörfer (1997)
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2.2.4 The pecking-order theory
Den klassiska pecking-order teorin vidareutvecklades av Myers (1984) och Myers och Majluf
(1984) (Myers, 2001). Pecking-order teorin bygger på antagandet om en perfekt
kapitalmarknad, med undantaget att asymmetrisk information föreligger mellan
företagsledning och investerare (Brealey et al., 2011). Den asymmetriska informationen
innebär att företagsledningen antas ha bättre tillgång på information kring företagets värde,
framtidsutsikter och riskprofil gentemot yttre investerare (ibid.). Pecking-order teorin menar
att valet av hur kapitalstrukturen skall utformas påverkas av företagsledningens
informationsövertag, eftersom de antas vilja minimera ansträngningen samt kostnaderna för
de befintliga ägarna (Morri & Cristanziani, 2009). Företagen antas enligt teorin att använda
sig av en hierarkisk ordning vid valet av finansieringsalternativ, där det minst riskfyllda
alternativet prioriteras i första hand (Hubbard, 2009). Vilket leder till följande
prioriteringsordning för valet av finansieringsalternativ vid investering: i första hand internt
tillförda medel, i andra hand nya lån och som sista utväg emitteras nytt eget kapital (Brealey
et al., 2011). Myers (1984) modifierade pecking-order teori tar hänsyn till både asymmetrisk
information och kostnaderna för finansiell stress. Enligt Myers (1984) innebär det att
företagen står inför två ökade kostnader när de rör sig längs pecking-orders hierarkiska
ordning. Den första kostnaden är kopplad till att ökad skuldsättning innebär högre risk för
finansiell stress, vilket leder till ökade obeståndskostnader. Den andra kostnaden antas uppstå
då företagets ovilja att finansiera investeringar via ökning av det egna kapitalet, kan resultera i
att projekt med positiva framtida nuvärde inte genomförs (ibid.).

Pecking-order teorin ger en förklaring till varför merparten av företagens externa finansiering
kommer från lånefinansiering. Vidare förklarar teorin också varför de mest lönsamma
företagen har en tendens att generellt ha lägre belåning än mindre lönsamma företag. Detta
beror helt enkelt på att de mest lönsamma företagen har större tillgång till internt tillförda
medel och har således ett minde behov av extern finansiering. De mindre lönsamma företagen
tvingas söka extern finansiering och konsekvensen av detta blir att de har en tendens att ha en
hög belåningsgrad (Myers, 2001).

I det specifika fallet när man studerar finansiell struktur i fatighetsbolag, kan man se
indikationer på att rangordningen som pecking-order teorin föreslår inte följs fullt ut av
fastighetsbolagen. Fastighetsbolagen har en tendens att välja lånefinansiering före internt
tillförda medel. Kombinationen av en kapitalintensiv verksamhet med höga initiala kostnader
vid investering, samt relativt låga interna kassaflöden begränsar fastighetsbolagens möjlighet
att välja internt tillförda medel som första källa till finansiering. Samtidigt visar en studie av
Morri och Cristanziani (2009) att de mest lönsamma fastighetsbolagen har en preferens för
internt tillförda medel. Bond och Scott (2006) konstaterar att asymmetrisk information tvingar
noterade fastighetsbolag att särskilt beakta signalerna som ny finansiering via externt kapital
eller eget kapital innebär, vilket styr valet av finansiering. Detta borde indikera att trots
motsättningarna är det klassiska resonemang som pecking-order tillför ändå relevant att
beskriva och ta i beaktande när man skall undersöka fastighetsbolags finansiella ställning.
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2.3 Finansiella nyckeltal

2.3.1 Soliditet% = / 100
Ett centralt begrepp när man ser på företagets finansiella ställning är soliditet. Enligt Hallgren
(2002) är soliditetsmåttet ovan vanligast förekommande, men även Andel eget kapital är en
definition som används för att beskriva det egna kapitalets utveckling.
”Andel eget kapital = (beskattat + fullt obeskattat eget kapital + ev. minoritetsintressen), satt i
relation till totala tillgångarna. Andel eget kapital med denna definition kallas ibland
riskbärande kapital” (Hallgren, 2002 s.51).

En soliditet på 100 % innebär att företaget har finansierat sina tillgångar fullt ut med eget
kapital. På samma sätt har ett företag med 0 % soliditet en finansieringsmix som endast består
av främmande kapital. Soliditeten kan beskrivas som ett statiskt mått på företagets finansiella
styrka och ger en indikation på den finansiella risken i företaget. Tillgången på det egna
kapitalet, vars främsta uppgift är att fånga upp förluster under sämre perioder bestämmer
företagets förmåga att överleva på lång sikt. Därav ges att soliditeten som mäter storleken på
egna kapitalet i förhållande till det totala kapitalet, är ett avgörande mått för att belysa
företagets överlevnadsförmåga på lång sikt (Hallgren, 2002). Företagets soliditet får därför
även stor betydelse vid bedömning av företagets kreditvärdighet (Ne, 2012a).

Fastighetsbolagens kapitalstruktur består till stor del av främmande kapital som följd av
verksamhetens natur. Vidare är fastighetsbranschen ansedd att normalt vara en bransch med
låg operativ riskexponering, vilket förklarar möjligheten att tåla en väsentligt högre finansiell
risk och lägre soliditet än andra branscher (Hallgren, 2002). Morri och Cristanziani (2009)
bekräftar att sambandet mellan fastighetsbranschens låga operativa risk och
fastighetsbolagens låga soliditet, respektive höga skuldsättningsgrad är i linje med vad man
kan förvänta sig enligt de teorier som finns.

Det finns både möjligheter och risker kopplat till valet av kapitalstruktur och således olika
faktorer som talar för en hög respektive låg soliditet. Förekomsten av obeståndskostnader och
transaktionskostnader är faktorer som talar för en hög soliditet (Leimdörfer, 1997 s.4). En låg
soliditet ökar risken för obeståndskostnader som framkallas av finansiell osäkerhet, vilket kan
begränsa företagets handlingsfrihet genom att exempelvis försvårad kreditgivning men även
genom en svagare förhandlingsposition gentemot intressenter (ibid.). Transaktionskostnader
driver upp kostnaderna för anskaffningen av eget kapital. Internt arbete, konsultarvoden och
risken för en misslyckad emission är exempel på sådana kostnader. En hög soliditet gör det
möjligt för företaget att utnyttja sina finansiella reserver när ett kapitalbehov uppstår och på så
sätt hantera och undvika transaktionskostnader. Vidare kan ett företag med hög soliditet
utnyttja sina finansiella reserver för att ta tillvara på intressanta affärs- och
investeringsmöjligheter (Leimdörfer, 1997). En låg soliditet ger en hög finansiell utväxling,
vilket ger en hög räntabilitet på det egna kapitalet när företaget förräntar de lånade pengarna
med bättre avkastning än låneräntan (Hallgren, 2002).
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En hög finansiell hävstång är något som vissa investerare föredrar när de väljer placering.
Dessa investerare kan vara privata investerare som inte kan låna till lika fördelaktiga villkor
som stora börsnoterade företag. En annan grupp investerare som kan föredra en hög hävstång
är institutionella kapitalförvaltare vars handlingsfrihet begränsas av placeringsregler och
kapitaltäckningskrav (Leimdörfer, 1997).

2.3.2 Skuldsättningsgradä = /
Skuldsättningsgrad är ett nyckeltal som används för att mäta hur företaget har fördelat
finansieringen av sina tillgångar mellan skulder och eget kapital. Skuldsättningsgraden är ett
annat sätt att uttrycka soliditeten E / (E+S), (Hallgren, 2002). Nyckeltalet kan härledas genom
att soliditeten ger skuldandelen som i sin tur används för att beräkna skuldsättningsgraden.
Soliditet = 70 % ger totala skulder (skuldandel) = 30 %, Skuldsättningsgraden blir då
30 % / 70 % = 0,43. Skuldsättningsgrad kallas även debt to equity ratio (D/E) eller financial
leverage ratio (Brealey et al, 2011). Modigliani och Miller använde i sitt klassiska teorem en
skuldsättningsgrad som beräknades genom att dividera företagets skuld till marknadsvärde
med det egna kapitalet värderat till marknadsvärde (Modigilani & Miller, 1958). Istället för
att använda sig av skulder och eget kapital till marknadsvärde, kan man använda sig av
bokfört värde. Eftersom det finns flera sätt att beräkna nyckeltalet är det av stor vikt att vara
konsekvent i valet för att jämförelser skall bli relevanta.

2.3.3 Belåningsgrad
Morri och Cristianziani (2009) valde att använda sig av en hybrid där både marknadsvärde
och bokfört värde utnyttjas i beräkningen av belåningsgrad:

å = ö ää + ö ä
Fastighetsnytt (2008) definierar belåningsgrad som andel lånat kapital i procent av totalt
kapital. Belåningsgrad motsvaras av engelskans Total debt ratio, vilket beräknas genom att
dividera totala skulder med totalt kapital (Brealey et al., 2011). Brealey et al. (2011)
poängterar att det är vanligt att belåningsgraden utgörs av skulder till bokfört värde i
proportion till det totala marknadsvärdet av skulder och eget kapital. Detta eftersom ett
företagets marknadsvärde avgör vad långivarna kan få tillbaka.

Castellum (2011) skriver att fastighetsbranschen vanligen använder belåningsgrad som
nyckeltal för att beskriva kapitalstrukturen istället för soliditet. Anledningen anges vara att
balansräkningen innehåller skulder som till stor del kan ses som eget kapital, då de är i princip
ränte- och amorteringsfria. Belåningsgraden definieras som ”Räntebärande skulder i
förhållande till fastigheternas redovisade värde” (Castellum, 2010). Även Balder (2010)
definierar belåningsgrad på ett likande sätt: ”räntebärande skulder i förhållande till
fastigheternas verkliga värde”. Sveriges Finansanalytikers Förening (2006) rekommenderar
en liknande definition av belåningsgrad; summa fastighetslån enligt balansräkningen i procent
av fastigheternas värde.
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2.3.4 Lönsamhet
Morri och Cristanziani (2009) använder i sin studie följande mått för lönsamhet:=
Vilket motiveras med att detta nyckeltal bättre visar på fastighetsbolagens faktiska lönsamhet,
eftersom finansiella kostnader inte dras av vid beräkningen samt att beräkningarna inte
påverkas av oförutsedda kostnader. Svenska motsvarigheten blir:

å ä % = ö å × 100
Enligt Hallgren (2002) är nyckeltalet totala tillgångarnas räntabilitet det viktigaste måttet för
att mäta ett företags lönsamhet. Nyckeltalet brukar även benämnas avkastning på totalt kapital
(Fastighetsnytt, 2008).ä å % =ä ℎ × 100 × 100 −100
(Hallgren, 2002)

Räntabilitet på eget kapital har central betydelse i större företag, vilket det finns främst två
skäl till. Nyckeltalet ger dels en analys av utvecklingen hos räntebärande skulder och räntefria
skulder, men räntabilitet på eget kapital avgör även på längre sikt utdelningen till ägarna
(Hallgren, 2002). I mindre företag och dotterbolag kan räntabilitet på eget kapital på kort sikt,
vara tveksamt som mått på lönsamheten. Detta eftersom ägarens och företagets ekonomi är
tätt sammanknutna genom borgensåtaganden, vilket kan innebära att det egna kapitalet är
obetydligt trots en betydande verksamhet (ibid.). Hallgren (2002) belyser även några av
anledningarna till varför avkastningen på det egna kapitalet på längre sikt är viktigt för både
stora och små företag. En hög avkastning på det egna kapitalet ger företaget möjlighet att
använda räntabiliteten till att stärka soliditeten och den långsiktiga överlevnadsförmågan,
genom intern tillförda medel. En annan anledning är att en god avkastning på eget kapital
även kan utgöra en förutsättning för att kunna ta in nytt kapital genom nyemission.

2.3.5 Räntetäckningsgradä ä = ä ℎ +
(Hallgren, 2002)

Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som indikerar både lönsamhet och de risker som en låg
soliditet för med sig (Hallgren, 2002).
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Castellum (2010) definierar räntetäckningsgraden som det finansiella mått som beskriver
företagets risknivå och motståndskraft för eventuella förändringar i räntenettot. I
fastighetsbranschen är räntetäckningsgraden ett finansiellt mått som har stor betydelse vid
upptagning av nya krediter. Då kreditgivarna kan kräva att en viss räntetäckningsgrad
garanteras som komplement till andra säkerheter.

2.3.6 Driftöverskott
Sveriges Finansanalytikers Förening (2006 s.67) definierar driftöverskott som ”Hyresintäkter
minus driftkostnader enligt redovisningen för perioden”. Fastighetsnytt (2008) belyser att
justering för under året köpta och sålda fastigheter ska göras så att ett representativt överskott
ställs mot fastighetsinnehavet per balansdagen. Vidare skriver Fastighetsnytt (2008) att
kostnader för central administration inte skall ingå i driftöverskottet.

2.3.7 Förvaltningsresultat
Fastighetsnytt (2008) definierar förvaltningsresultat som driftöverskott minus avskrivningar
på fastigheterna, central administration och räntekostnader plus ränteintäkter och räntebidrag.
Vinster och förluster vid avyttring av fastigheter och övriga jämförelsestörande poster
exkluderas. Vidare belyser Fastighetsnytt (2008) att förvaltningsresultatet visar på
fastighetsbolagets underliggande intjäningsförmåga och företagets förmåga att skapa
lönsamhet då möjligheterna att genererar vinst från fastighetsförsäljningar begränsas.

2.3.8 Finansiella hävstångsformeln= + ( − ) × 100 −100
E = Totalt eget kapital
S = Totala skulder

= Skuldsättningsgrad, andelen skulder i förhållande till eget kapital

vilket även är ett annat sätt att uttrycka soliditeten E / (E+S)
Z = Schablonskatt, i regel 30 %

= Räntabilitet på eget kapital
= Räntabilitet på totalt kapital
= Genomsnittliga skuldräntan på totala skulder uttryckt i procent

(Hallgren, 2002)

Förenklat kan man säga att den finansiella hävstångsformeln beskriver sambandet mellan
lönsamhet och finansiell struktur, vilket har visat sig väldigt användbart vid analys av ett
företags finansiella struktur. Hävstångsformeln syftar på att skuldsättningsgraden fungerar
som utväxling av företagets räntabilitet utöver skuldräntan (Hallgren, 2002).
Annorlunda formulerat ger den finansiella hävstångsformeln även uttryck för kopplingen
mellan det egna kapitalets räntabilitet, soliditet och totala tillgångarnas räntabilitet.
Räntabiliteten på det egna kapitalet beror av tre huvudsakliga faktorer; räntabilitet på totalt
kapital, överskottet på det totala kapitalets räntabilitet utöver skuldräntan multiplicerat med
skuldsättningsgraden och skattefaktorn (ibid.)
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Det finns både möjligheter och risker med finansiell hävstångseffekt. Möjligheten utgörs
främst av att företaget kan öka det egna kapitalets räntabilitet genom att man ökar andelen
främmande kapital och investerar kapitalet på ett sätt som ger högre förräntning än
skuldräntan. Vid ett givet eget kapital kan man enkelt uttryckt säga att ett företags lönsamhet
sjunker när soliditeten ökas. På samma sätt ger en låg soliditet större finansiell hävstång vilket
innebär att lönsamheten stiger när det främmande kapitalet ökas (Hallgren, 2002).
Risken med högre finansiell utväxling är främst den ökade känsligheten för förändringar av
lönsamheten. Enligt Fastighetsnytt (2008) har det blivit allt vanligare att fastighetsbolag väljer
att öka hävstångseffekten vid större fastighetsinvesteringar genom att ersätta en del av den
egna insatsen med ett topplån som utgörs av ett obligationslån. Genom att addera
obligationslånet ovan på det vanliga bottenlånet kan fastigheten belånas upp till exempelvis
95 % av fastighetsvärdet och endast 5 % utgörs av eget kapital i investeringen.

2.4 Värderingsteori

2.4.1 CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Model)
CAPM-modellen används för att beräkna avkastningskravet på en viss investering
(Leimdörfer, 1998). CAPM-formeln belyser hur avkastningskravet för en given investering
bestäms av tre delkomponenter; den riskfria räntan, marknadens riskpremie och β-värdet som
representerar den specifika placeringens avvikelse från marknaden (benämns även som
marknadsrisken) (Hallgren, 2002). Innebörden är att investerare kräver högre avkastning av
en riskfylld investering, således fordras en högre riskpremie för att rättfärdiga investeringen
(ibid.).= + −

= räntabilitetskrav hos tillgång x
= riskfri ränta
= marknadens krav på förräntning i den riskklass där investeringen/placeringen befinner sig
= investeringens/placeringens β-värde med avseende på marknaden− = riskpremien som utgörs av skillnaden mellan marknadens avkastningskrav och

den riskfria räntan.

β-värde 0 = En riskfri investering som saknar marknadsrisk
β-värde 1 = Investeringen följer helt marknaden

(Hallgren, 2002; Leimdörfer, 1998)

CAPM-modellen utvecklades på 1960-talet av tre ekonomer för att besvara vad den
förväntade riskpremien för en investering är vid ett annat β-värde än 0 eller 1. Enligt modellen
varierar den förväntade riskpremien i direkt proportion till β-värdet för investeringen. Detta
innebär att en investering med β-värde 0,5 ger en halvering i förväntad riskpremie och på
motsvarade sätt ger β-värde 2,0 dubbelt så stor riskpremie i förhållande till marknaden
(Brealey et al., 2011). Betavärdet som används för att mäta risken för investeringen bygger
vanligen på historiska data, vilket sedan används som en prognos för framtida variation i
förhållande till marknaden (Sveriges Finansanalytikers Förening, 2006).
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2.5 Redovisning i börsnoterade fastighetsbolag, IAS 40
I september 2002 beslutade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att anta
förordning (EG) nr 1606/2002 med syftet att harmonisera redovisningen inom EU
(Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002). Vidare angavs syftet vara att
tillämpa internationella redovisningsstandarder inom EU och på så vis garantera en hög grad
av insyn i redovisningarna, och att öka jämförelsemöjligheterna av redovisningarna (ibid.).
Konsekvensen av beslutet blev att företag vars värdepapper är noterade på en reglerad
marknad inom EU, från och med 1 januari 2005 skall upprätta sin koncernredovisning i
enlighet med standarder IAS/IFRS utfärdade av IASB och antagna av EG-kommissionen
(Fastighetsnytt, 2008).

Den nya redovisningsstandard som innebar störst förändring i koncernredovisningen för de
noterade fastighetsbolagen är IAS 40 – Investment property (Förvaltningsfastigheter)
(Fastighetsnytt, 2008).

Den internationella standarden IAS 40 tillämpas vid redovisning och värdering av samt
upplysningar om förvaltningsfastigheter (IAS 40, p2). Förvaltningsfastigheter definieras som
fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter/och eller värdestegring
(Fastighetsnytt, 2008). Standarden IAS 40 har som syfte att ange hur förvaltningsfastigheter
ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs (IAS 40, p1).
Vid förvärv av en förvaltningsfastighet redovisas anskaffningsvärdet, som utgör av
inköpspriset med även av de kostnader som är direkt förknippade med köpet (IAS 40, p20-
21).

IAS 40 innehåller två alternativa metoder för att redovisa värdet på förvaltningsfastigheter;
verkligt värde eller anskaffningsvärde, vilka gäller för redovisning efter det första
redovisningstillfället (IAS 40, p5). Viktigt att notera är att IAS 40 ger företagen själva
möjligheten att välja vilken redovisningsmetod som de vill tillämpa, dock måste den valda
metoden användas för samtliga av företagets förvaltningsfastigheter (IAS 40, p.5).
Har företaget valt att värdera en förvaltningsfastighet till verkligt värde måste företaget
fortsätta att använda samma redovisningsprincip fram till avyttring eller utrangering (IAS 40,
p.55). Detta gäller även om jämförbara transaktioner blir mindre vanliga eller om tillgången
på marknadspriser minskar (Ibid.). Samtliga börsnoterade fastighetsbolag har valt att utnyttja
alternativet att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde (Sveriges Finansanalytikers
Förening, 2006).

Definitionen på verklig värde är i IAS 40 ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att
transaktionen genomförs.”(IAS 40, p5). Fastighetsbolagen skall även enligt
redovisningsstandarden lämna flera olika upplysningar för hur det verkliga värdet har
fastställts. Bland annat består dessa upplysningar av information beträffande vilka metoder
som använts och vilka antaganden som gjorts när företaget har fastställt verkligt värde för en
fastighet (IAS 40, p75). Ett uttalande avseende om det verkliga värdet har fastställts med stöd
av transaktioner på marknaden eller baseras på andra faktorer skall inkluderas i dessa
upplysningar. Vidare skall företagen ange i vilken utsträckning det verkliga värdet baseras på
värderingar av oberoende värderingsmän, och om en sådan värdering inte är gjord skall detta
anges i upplysningarna (ibid.).
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Enligt IAS 40 hämtas det bästa uttrycket för verkligt värde från aktuella priser på en aktiv
marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick samt med likartade
hyresavtal (IAS 40, p45). Saknas dessa aktuella uppgifter från en aktiv marknad anger
redovisningsstandarden att företagen skall beakta andra uppgifter av skilda slag, på så vis
uppstår en hierarki för hur värdering skall göras (IAS 40, p46):

a. ”aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick och
med annat läge (eller som omfattas av avvikande hyresavtal eller andra avtal), vilka
justerats med hänsyn till dessa skillnader.

b. senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter det att
justeringar gjorts för att beakta eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar,
som skett sedan de senaste transaktionerna, och

c. nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Sådana uppskattningar baseras
på villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal och (om möjligt) på externa
faktorer såsom aktuella marknadshyror för liknande fastigheter med samma läge och i
samma skick. Som diskonteringssats används en räntesats som återspeglar marknadens
bedömning av osäkerheten i storleken på, och tidpunkten för, framtida betalningar.”
(IAS 40, p46)

Redovisning enligt verkligt värde innebär att en vinst eller förlust som uppkommer vid en
värdeförändring på förvaltningsfastigheter skall redovisas direkt i balansräkningen, och
förändringen utgör en del av årets resultat och förs över resultaträkning (Fastighetsnytt, 2008).
Detta har stor betydelse för fastighetsbolagens finansiella ställning, då värdeförändringen
påverkar balansräkningen och resultaträkningen utan att ha effekt på bolagets kassaflöde. På
så vis kan soliditeten påverkas av företagets ledning utan att något kapital har tillförts eller
fråntagits bolaget (Fastighetsnytt, 2008).
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2.6 Sammanfattning av teori och utveckling av hypoteser

2.6.1 De börsnoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur före och efter
finanskrisen
Ett företags kapitalstruktur brukar identifieras som relationen mellan främmande och eget
kapital i ett företags finansieringsmix (Brealey et al., 2011). Kapitalstrukturen har stor
betydelse för företaget eftersom det påverkar exempelvis företagets kapitalkostnad,
bolagsvärde och förväntad avkastning samt vilka risker som företaget utsätts för. (Brealey et
al., 2011). Fastighetsbolagen karaktäriseras av speciella finansiella förutsättningar som gör att
de urskiljer sig från företag i andra branscher. Fastighetsbolag har generellt sätt en hög
belåning för att möjliggöra de kapitalkrävande investeringar som fastigheter innebär. Vidare
har fastighetsbolagen relativt små intäkter vilket gör det svårt att finansiera investeringarna
med internt tillförda medel. Sammantaget gör detta att fastighetsbolagens kapitalstruktur
består till stor del av skulder. Riddiough (2004) beskriver externt kapital som ett livsvillkor
för de kapitalintensiva fastighetsbolagen. Fastighetsbolagens begränsade likviditet innebär att
tillgången till de finansiella marknaderna får stor betydelse för möjligheten göra
framgångsrika investeringar (ibid.). Det stora beroendet av externt kapital gör därför
fastighetsbolagen väldigt beroende av reporäntan och marknadsräntornas nivåer
(Newsec, 2012). Varför fastighetsbolagen har en naturligt tät koppling till de finansiella
marknaderna.

Soliditet är det mest centrala begreppet när man ser på företagets kapitalstruktur. Soliditeten
beskriver fördelning mellan främmade kapital och eget kapital i företagets finansieringsmix.
Soliditeten kan beskrivas som ett statiskt mått på företagets finansiella styrka och ger en
indikation på den finansiella risken i företaget. En soliditet på 100 % innebär att företaget har
finansierat sina tillgångar fullt ut med eget kapital. På samma sätt har ett företag med 0 %
soliditet en finansieringsmix som endast består av främmande kapital. Finanskrisen
resulterade i en finansiell härdsmälta med frysta upplåningsmarknader och
kreditåtstramningar som följd. Kreditmarknaderna präglades under perioden av en stor
osäkerhet och instabilitet vilket bör haft viss påverkan på utvecklingen av fastighetsbolagens
soliditet. Till följd av minskad tillgång på krediter, ökade refinansieringsrisker och större
osäkerhet kring tillgångspriserna kan det vara ett rimligt antagande att fastighetsbolagen har
ökat sin soliditet under perioden. Även ökade krav från långivare på eget kapital för att
erbjuda finansiering talar för en ökad soliditet respektive minskad belåningsgrad och
skuldsättningsgrad.1: Soliditeten i de börsnoterade fastighetsbolagen har ökat under perioden 2006-2010.2: De börsnoterade fastighetsbolagens belåningsgrad har minskat under perioden 2006-
2010.3: Skuldsättningsgraden i de börsnoterade fastighetsbolagen har minskat sedan 2006.

Fastighetsbranschen använder vanligen belåningsgrad som alternativt mått för att beskriva
företagets finansiella ställning. Belåningsgraden definieras som ”Räntebärande skulder i
förhållande till fastigheternas redovisade värde” (Castellum, 2010).
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Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som indikerar både lönsamhet och de risker som en låg
soliditet för med sig (Hallgren, 2002). I fastighetsbranschen är räntetäckningsgraden ett
finansiellt mått som har stor betydelse vid upptagning av nya krediter. Då kreditgivarna kan
kräva att en viss räntetäckningsgrad garanteras som komplement till andra säkerheter. Den
finansiella oron som har präglat finanskrisen har gjort bankerna mer ovilliga att bevilja
krediter och de ställer högre krav på såväl lägre belåningsgrad som högre marginaler (NAI
Svefa, 2011). Genom att i operationaliseringen välja ut räntetäckningsgrad som variabel
kompletteras undersökningen av kapitalstruktur och lönsamhet, då räntetäckningsgrad knyter
samman dessa.4: De börsnoterade fastighetsbolagen uppvisar ökande räntetäckningsgrad från 2006.

Den finansiella hävstångsformeln beskriver sambandet mellan lönsamhet och kapitalstruktur,
vilket har visat sig väldigt användbart vid analys av ett företags finansiella struktur.
Hävstångsformeln syftar på att skuldsättningsgraden fungerar som utväxling av företagets
räntabilitet utöver skuldräntan (Hallgren, 2002). Risken med högre finansiell utväxling är
främst den ökade känsligheten för förändringar av lönsamheten.

Modigliani och Millers (1958) teorem med de tillhörande två propositionerna skapade en
utgångspunkt för många efterföljande studier och teorier som kretsar kring området
kapitalstruktur (Morri & Cristanziani, 2009). Propositionerna är därför betydelsefulla för att
ge förståelse och en bakgrund till uppsatsens problemområde som behandlar
fastighetsbolagens finansiella situation och ställning. Proposition nummer ett innebär att ett
företags marknadsvärde är oberoende av dess kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 1958).
Den andra propositionen i Modigliani och Millers (1958) teorem innebär att ett företags
viktade genomsnittliga kapitalkostnad (WACC) är konstant. Detta förklaras av att den
förväntade avkastningen på eget kapital stiger i takt med ökningen i skuldsättningsgrad
(Myers, 2001). De två propositionerna bygger på antagande om en perfekt kapitalmarknad,
där varken transaktionskostnader, skatter eller konkurskostnader existerar (Brealey et al.,
2011). Kraus och Litzenberger (1973) utvecklade Modigliani och Millers teorier genom att visa
på att det finns en avvägning mellan lånefinansieringens skattemässiga fördelar och kostnaden för
den ökade finansiella stressen som högre skuldsättning medför. Resultatet blev trade-off teorin
som pekar på att det finns en teoretisk optimal kapitalstruktur, när skatter och kostnader för
ökad finansiell stress tas i beaktande. Trade-off teorin beskriver hur ett företag kan maximera
sitt värde genom att utnyttja skattefördelarna med lånefinansiering till en viss gräns för att
uppnå en optimal kapitalstruktur. Ökad skuldsättning leder till ett ökat värde på skatteskölden
vilket resulterar i högre värde på företaget (Morri & Cristanziani, 2009).

Pecking-order teorin menar att valet av hur kapitalstrukturen skall utformas påverkas av
företagsledningens informationsövertag, eftersom de antas vilja minimera ansträngningen
samt kostnaderna för de befintliga ägarna (Morri & Cristanziani, 2009). Företagen antas enligt
teorin att använda sig av en hierarkisk ordning vid valet av finansieringsalternativ, där det
minst riskfyllda alternativet prioriteras i första hand (Hubbard, 2009). Detta leder till följande
prioriteringsordning för valet av finansieringsalternativ: i första hand internt tillförda medel, i
andra hand nya lån och som sista utväg emitteras nytt eget kapital (Brealey et al., 2011).
Pecking-order teorin ger en förklaring till varför merparten av företagens externa finansiering
kommer från lånefinansiering. Vidare förklarar teorin också varför de mest lönsamma
företagen har en tendens att generellt ha lägre belåning än mindre lönsamma företag. (Myers,
2001).
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2.6.2 De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet före och efter finanskrisen
De två vanligaste nyckeltalen för att mäta lönsamhet är totala tillgångarnas räntabilitet samt
räntabilitet på eget kapital. Räntabilitet på eget kapital har central betydelse i större företag,
vilket det finns främst två skäl till. Nyckeltalet ger dels en analys av utvecklingen hos
räntebärande skulder och räntefria skulder, men räntabilitet på eget kapital avgör även på
längre sikt utdelningen till ägarna. Enligt Hallgren (2002) är nyckeltalet totala tillgångarnas
räntabilitet eller avkastnings på totalt kapital det viktigaste måttet för att mäta ett företags
lönsamhet. Morri och Cristanziani (2009) använder i sin studie av fastighetsbolag ett
lönsamhetsmått som ger avkastning på totalt kapital, genom sätta rörelseresultat i relation till
bokfört värde av den totala tillgångsmassan. Detta nyckeltal visar på fastighetsbolagens
faktiska lönsamhet, eftersom finansiella kostnader inte dras av från beräkningarna samt att
beräkningarna inte påverkas av oförutsedda kostnader. Då ovan nämnda räntabilitetsmått
påverkas markant av fastighetsbolagens orealiserade värdeförändringar så skapas en stor
fluktuation och volatilitet i lönsamheten när den beskrivs utifrån de klassiska definitionerna.
Därför studeras i denna uppsats räntabilitetsmåtten inklusive, respektive exklusive
orealiserade värdeförändringar. Under operationalisering gjordes valet att inte utforma några
hypoteser beträffande lönsamhet i form av räntabilitet, men trots detta har data samlats in för
att möjliggöra en uppföljning av utvecklingen av fastighetsbolagens räntabilitet för att kunna
presentera som komplement till de lönsamhetsmått som beskrivs nedan.

Nära kopplat till de klassiska lönsamhetsmåtten och mer specifikt för fastighetsbolagen är
nyckeltalen förvaltningsresultat och driftöverskott. Sveriges Finansanalytikers Förening (2006
s.67) definierar driftöverskott som ”Hyresintäkter minus driftkostnader enligt redovisningen
för perioden”. Fastighetsnytt (2008) definierar förvaltningsresultat som driftöverskott minus
avskrivningar på fastigheterna, central administration och räntekostnader plus ränteintäkter
och räntebidrag. Vinster och förluster vid avyttring av fastigheter och övriga
jämförelsestörande poster exkluderas. Vidare belyser Fastighetsnytt (2008) att
förvaltningsresultatet visar på fastighetsbolagets underliggande intjäningsförmåga och
företagets förmåga att skapa lönsamhet då möjligheterna att genererar vinst från
fastighetsförsäljningar begränsas. Finanskrisen gav som bekant upphov till drastiskt
sjunkande transaktionsvolym på fastighetsmarknaden, bland annat till följd av
kreditåtstramningar (Newsec, 2012). Detta begränsade fastighetsbolagens möjligheter att
generera vinst genom att sälja fastigheter, därför blir förvaltningsresultat och driftöverskott
viktiga parametra för att beskriva fastighetsbolagens underliggande lönsamhet.5: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens driftöverskott sedan 2006.6: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens förvaltningsresultat sedan 2006.
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2.6.3 Övriga finansiella förutsättningar
Till följd av finanskrisen sänkte riksbanken reporäntan kraftigt till historiskt låga nivåer,
vilket direkt inverkade på dagslåneräntan på interbankmarknaden och därigenom sprids
ränteförändringen till de finansiella institut som lånar ut till företagen (Riksbanken, 2012).
De sänkta utlåningsräntorna ger fastighetsbolagen lägre finansiella kostnader och kostnader
för att finansiera belånade investeringar (Leimdörfer, 2009). Allt annat lika blir även
kostnaden för eget kapital lägre när den riskfria räntan sjunker då institutionella placerare
jämför avkastningen från fastighetsinvesteringar med andra tillgångsklasser som exempelvis
obligationer (ibid.). Enligt resonemanget ovan har en hypotes ställts upp för att undersöka hur
de sänkta räntenivåerna har fått genomslag i fastighetsbolagens resultaträkning efter
finanskrisens utbrott.7: Fastighetsbolagens räntekostnader är i en sjunkande trend sedan 2007.

Riksbanken (2012) menar att riskpremier på finansiella tillgångar har stigit sedan 2008 och
ligger på högre nivå än före finanskrisen startade. Att riskpremierna har stigit beror bland
annat på den ökade oron kring eurosamarbetet (ibid.). Ökade riskpremier innebär i sin tur att
skillnaden mellan riskfria räntor och räntor som innehåller kredit- och likviditetsrisk har ökat
(Riksbanken, 2012). Detta har varit en bidragande del till högre finansieringskostnader för
bankerna. Riskpremien är en variabel i värderingsmodellen CAPM (Capital Asset Pricing
Model), viken används för att förklara och beräkna avkastningskravet på olika
kapitaltillgångar. De övriga två delkomponenterna i modellen är den riskfria räntan samt β-
värdet vilket representerar den specifika placeringens avvikelse från marknaden (benämns
även som marknadsrisken) (Hallgren, 2002). Innebörden är att investerare kräver högre
avkastning av en riskfylld investering, således fordras en högre riskpremie för att rättfärdiga
investeringen (ibid.).

Fastighetsnytt (2008) poängterar vikten av att gå igenom och bedöma företagets
lånekontraktsstrukturer vid analys av fastighetsbolag. Genom att analysera fastighetsbolagens
genomsnittliga låneränta och andel av kreditstocken som skall räntejusteras eller omsättas vid
olika tidpunkter kan man som undersökare bedöma när en lägre eller högre räntekostnad kan
få genomslag i fastighetsbolagens resultaträkning (ibid.). Således kan förfallostrukturen på
lånen skapa en eftersläpning i förändring av fastighetsbolagens kapitalstruktur.
Fastighetsföretagen har stora lån som förfaller och kommer att behöva refinansieras de
kommande åren. Mellan 2011 och 2013 har fastighetsbolagen lån för ca 500 miljarder som
skall läggas om (Den svenska obeståndsmarknaden, Mars 2010 se Leimdörfer, 2011). Enligt
Leimdörfer (2011) finns det en stor andel syndikerade lån upptagna under 2006-2007 med
hög belåningsgrad utgiva av utländska banker, som riskerar att inte refinansieras eftersom de
utländska bankerna förväntas minska sina låneportföljer tillföljd av strängare
kapitaltäckningsregler. Denna information indikerar att det är högst intressant att följa upp de
börsnoterade fastighetsbolagens upptag av nya lån och amorteringar, samt den totala andelen
främmande kapital under finanskrisen.8: Fastighetsbolagens nettoupptag av nya lån var lägre 2008-2010 än 2006-2007.9: Fastighetsbolagens totala skuld har minskat sedan 2007.
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En motivering till en lägre total skuld i fastighetsbolagen är kreditåtstramningen och
bankernas restriktiva utlåning under och efter finanskrisen, i kombination med den låga
transaktionsvolymen. Det kan vara ett rimlig antagande att fastighetsbolagen har valt att
amortera och avstå nya investeringar, för att istället investera i befintligt fastighetsbestånd till
följd av den osäkerhet som har präglat finanskrisen. Samtidigt talar bolagens ambition att
växa, ta vara på affärsmöjligheter och utveckling emot en minskad skuld.

Den internationella standarden IAS 40 tillämpas sedan 2005 av de börsnoterade
fastighetsbolagen vid redovisning och värdering av samt upplysningar om
förvaltningsfastigheter (IAS 40, p2). IAS 40 innehåller två alternativa metoder för att redovisa
värdet på förvaltningsfastigheter; verkligt värde eller anskaffningsvärde (IAS 40, p5).
Redovisning enligt verkligt värde innebär att en vinst eller förlust som uppkommer vid en
värdeförändring på förvaltningsfastigheter skall redovisas direkt i balansräkningen, och
förändringen utgör en del av årets resultat (Fastighetsnytt, 2008). Detta har stor betydelse för
fastighetsbolagens kapitalstruktur, då värdeförändringen påverkar balansräkningen och
resultaträkningen utan att ha effekt på bolagets kassaflöde. På så vis kan soliditeten påverkas
av företagets ledning utan att något kapital har tillförts eller fråntagits bolaget (Fastighetsnytt,
2008). Som nämnts redan i uppsatsen inledning förändrades transaktionsvolymen på
fastighetsmarknaden markant under finanskrisen, bland annat tillföljd av att tillgången till
finansiering var begränsad. Eftersom fastighetsbolagens värdering av det befintliga
fastighetsbeståndet baseras på information från flödet av fastighetstransaktioner på
marknaden, skapar den låga omsättningen problem att finna referensobjekt vilket innebär en
större osäkerhet i fastighetsvärderingarna (Riksbanken, 2011). Ett rimligt antagande kan vara
att osäkra värderingar i kombination med förändringar i fastighetsbolagens
värderingsmodeller ger stor variation i bedömningen av verkligt värde av fastighetsbeståndet,
vilket bör ha resulterat i stora variationer av orealiserade värdeförändringar.10: Fastighetsbolagen redovisar stor variation i orealiserade värdeförändringar 2006-2010.
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3 Metod

I följande avsnitt presenteras uppsatsens arbetssätt, de metodval som gjorts och dess
betydelse. Här diskuteras även vilken metod som använts för insamling av data och urval av
enheter. Vidare redogör författaren för den litteratur som används i den teoretiska
referensramen. Avslutningsvis diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet.

3.1 Strategi för metod
Den metod som lämpar sig bäst för undersökningens uppläggning bör styras av och anpassas
till den valda problemformuleringen (Jacobsen, 2002). Uppsatsens problemformulering styr i
detta fall den empiriska undersökningen mot en kvantitativ metod. Nedan förklaras valet av
metod för denna studie.

3.1.1 Den kvantitativa metoden
Jacobsen (2002) menar att det finns två metoder för att kartlägga verkligheten, den kvalitativa
eller den kvantitativa metoden. Det som skiljer metoderna åt är vilken typ av information som
vi samlar in, antingen siffror (kvantitativt) eller ord (kvalitativt). Utgångspunkten för den
kvantitativa metoden är att verkligheten kan mätas med hjälp av metoder och instrument som
ger information i form av siffror (ibid.). Den kvalitativa metoden innebär att verkligheten
kartläggs genom att samla in data i form av ord och meningar, där syftet ofta är att beskriva
hur människor tolkar och förstår en given situation (Jacobsen, 2002). Problemformuleringen
för denna uppsats har styrt mig till att välja metod för den empiriska undersökningen till
insamling av siffror och mätbara data, där den kvantitativa metoden lämpar sig bäst.

Enligt Jacobsen (2002) finns två huvudsakliga ansatser för undersökningens uppläggning.
Den intensiva uppläggningen där forskaren går på djupet för att få fram nyanser och detaljer i
fenomenet, och den extensiva där fokus ligger på att gå på bredden genom att undersöka
många enheter men få variabler. En intensiv uppläggning gör det möjligt att ta fram data med
många variabler, vilket ger högre relevans i den specifika kontexten. En extensiv utformning
ger ytligare information i form av data med få variabler, vilket ökar möjligheten att
generalisera studiens resultat men minskar relevansen (ibid.). Jag har valt att göra den
övergripande utformningen för uppsatsen extensiv för att göra det möjligt att i någon mån
kunna generalisera resultatet till en större population. Samtidigt har jag valt att undersöka ett
flertal variabler knutna till den finansiella situationen i de börsnoterade fastighetsbolagen, för
att på så vis bibehålla möjligheterna till att ta fram data med relevans för det specifika område
som undersöks.

Med utgångspunkt från Jacobsens (2002) dimensioner anser jag att min utvalda
problemformulering för denna uppsats är beskrivande och klar (väl förstådd). Jacobsen (2002)
delar in problemställningar efter två dimensioner; beskrivande/förklarande samt klara/oklara,
vilket påverkar hur undersökningen bör utformas. Den beskrivande problemformuleringen
syftar ofta till att beskriva ett tillstånd med avseende på skillnader och likheter med
information från en viss tidsperiod (ibid.). Detta stämmer väl överens med hur jag har
formulerat problemformuleringen för denna uppsats, då den syftar till att beskriva hur
situationen i börsnoterade fastighetsbolag påverkats och utvecklats under en specifik
tidsperiod.
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Att problemställningen kan beskrivas som klar motiverar jag med att den kan konkretiseras
eftersom det finns relativt god kunskap och teori kring fastighetsbolagens finansiella
förutsättningar och finansiella situation sedan tidigare.

3.1.2 Positivistisk metod
Det finns två vetenskapliga attityder till hur vi kan förstå hur världen fungerar och i vilken
grad det är möjligt att samla in kunskap om världen, de är positivism och hermeneutik
(Jacobsen, 2002). Positivism är en vetenskaplig riktning som menar att den objektiva
verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt, genom att mäta objektiva förhållanden. Genom
att kartlägga den objektiva verkligheten med objektiva metoder och mått menar positivismen
att det är möjligt att bygga upp kumulativ kunskap (ibid.). Den positivistiska metoden
fokuserar på siffror och en distans till undersökningsobjekten för att kunna kartlägga generella
lagbundenheter och möjliggöra generalisering av resultat från studier (Jacobsen, 2002). Fokus
på siffror och distans gör positivismen förknippad med den kvantitativa metoden, och
kommer därför vara det synsätt som jag som författare tydligast anammar i denna uppsats.
Hermeneutik är en tolkningsbaserad inriktning vars synsätt menar att vekligheten endast kan
kartläggas genom att undersöka hur människor tolkar och förstå fenomen i specifika kontexter
(Jacobsen, 2002). Den tolkningsbaserade ansatsen är därför förknippad med data i form av
ord och meningar, vilket kräver en närhet till det som skall undersökas. Eftersom jag har valt
att behandla den finansiella situationen i flera noterade fastighetsbolag styrdes jag till att söka
information ur företagens årsredovisningar. Detta då det var den tillgängligaste informationen
för mig som extern undersökare med en naturlig distans till de tilltänkta
undersökningsobjekten. Därför föll valet på ett positivistiskt angreppssätt i metodvalet.

3.1.3 Deduktiv ansats
Det finns två strategiska ansatser för vilket arbetssätt som lämpar sig bäst för att samla in
information om verkligheten (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen som innebär att
forskaren går från teori till empiri, samt den induktiva ansatsen som innebär att forskaren
väljer en motsatt strategi där man går från empiri till teori (ibid.) För denna uppsats har jag
valt att använda den deduktiva ansatsen, där arbetssättet innebär att tidigare empiriska studier
och teorier har använts för att bygga upp en viss förkunskap och förväntningar kring det som
skall undersökas. Den kvantitativa metoden är i stor utsträckning deduktiv av naturen,
eftersom den bygger på att undersökaren kategoriserar informationen innan den samlas in
(Jacobsen, 2002). Därför blev det naturligt för mig att välja en deduktiv mer sluten ansats för
den här uppsatsen, då den bygger på en kvantitativ metod. Motivet för att välja en deduktiv
ansats är även att det finns god tillgång på teorier och tidigare empiriska studier kring ämnet
kapitalstruktur och finansiella förutsättningar i företag, vilket gjorde det möjligt för mig som
författare att skaffa en god förkunskap från befintlig teori för att sedan analysera insamlad
data. Jag har även valt att utifrån inhämtad teori utforma hypoteser för att skapa ett underlag
till vad som skall undersökas och vilken data som ska hämtas in.

Jacobsen (2002) beskriver att den deduktiva ansatsen kan kritiseras för att oundvikligen styra
undersökaren till att söka information som denne finner relevant. På så vis tenderar
undersökaren att välja information som stödjer de förväntningar som fanns när
undersökningen inleddes, vilket kan resultera i att viktig information missas eller väljs bort.
Den induktiva ansatsen innebär en öppen ansats utan begränsningar där undersökaren samlar
in all relevant information, i princip helt utan förväntningar.
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Efter att sedan ha systematiserat de data som samlats in formuleras sedan teorierna (Jacobsen,
2002). Därför är den induktiva ansatsen oftare förenad med kvalitativa metoder, då de är mer
öppna för ny information. Alternativet att använda den induktiva ansatsen och själv forma
teorierna för uppsatsen har jag valt bort, då jag inte ansåg att det var rimligt att genomföra
under den tidsperiod som finns avsatt för uppsatsen. Jag ansåg även att det inte fanns någon
rimlig anledning att inte använda den befintliga teori som existerar inom ämnet. Samtidigt har
jag varit medveten om att mitt val av metod oundvikligen har styrt mig i hur jag har sökt
information och samlat i data.

3.2 Val av undersökningsobjekt

Atrium Ljungberg Fastighets AB Balder
Brinova Fastigheter HEBA
Castellum Hufvudstaden
Catena Klövern
Corem Property Group Kungsleden
Dagon Sagax
Diös Fastigheter Wallenstam
Fabege Wihlborgs
FastPartner

Figur 2: Undersökningsobjekt

De valda undersökningsobjekten för studien är börsnoterade fastighetsbolag som är listade på
marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm, med sektorkod 8600 (Real Estate).
Populationen som uppfyller kriterierna består idag av 18 bolag. Kriterierna för de företag som
delas in under sektorkod 8600 är att de investerar direkt eller indirekt i fastigheter genom
utveckling, investeringar eller ägarskap. Vilket innebär att fastighetsfonder och aktörer som
klassificeras på liknande sätt exkluderas (ICB, 2012). Vidare bortser studien från vilken av
NASDAQ OMX Stockholms listor som bolagen är noterade vid. Det finns relativt få
börsnoterade fastighetsbolag på stockholmsbörsen vilket innebär att det blir praktiskt möjligt
att genomföra en totalundersökning, där samtliga relevanta analysenheter inkluderas i
undersökningen (Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2012). Genom att hela
populationen kan studeras blir urvalsproblematiken irrelevant. På så vis undviks problemet att
det inte går att undersöka samtliga enheter, vilket är ett vanligt fenomen i många
undersökningar (Jacobsen, 2002). Genom att välja börsnoterade fastighetsföretag som
undersökningsobjekt blir det möjligt att få tillgång till en stor mängd offentlig kvalitativ
information via företagens årsredovisningar. Bolagens årsredovisningar är kontrollerade av
oberoende revisorer vilket säkerställer att de redovisar en så korrekt bild av företaget som
möjligt. Redovisningsstandarder och lagar säkerställer också att informationen från bolagen
kan jämföras på ett tillförlitligt sätt.

Jacobsen (2002) menar att den teoretiska populationen normalt avgränsas i tid och rum. I
denna uppsats har populationen avgränsats i tiden till årsredovisningar för perioden 2006 till
2010. Detta för att täcka in perioden före och under finanskrisen, men samtidigt ta hänsyn till
redovisningsstandarden IAS 40 som infördes 2005. Avgränsningen med avseende på rummet,
som kan beskrivas som den geografiska avgränsningen vilken styrs precis som avgränsningen
i tid av uppsatsens problemformulering och problemavgränsning.
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Vilket innebär att den geografiska avgränsningen är en följd av mitt val att undersöka
fastighetsbolag noterade på marknadsplatsen NASDAQ OMX Stockholm.
Avgränsningen till börsnoterade fastighetsbolag innebär att privata onoterade fastighetsbolag
samt allmännyttiga fastighetsbolag exkluderas från undersökningen. Motivet till att privata
onoterade fastighetsbolag exkluderas från undersökningen beror främst på att de kan välja
mellan två redovisningsmetoder för att redovisa värdet av sina förvaltningsfastigheter. De
onoterade fastighetsbolagen är inte tvungna att upprätta koncernredovisning enligt IAS/IFRS,
vilket ger bolagen möjligheten att följa antingen den internationella redovisningsstandarden
IAS 40 eller Redovisningsrådets rekommendation 24 (RR 24). De företag som inte tillämpar
IAS/IFRS följer istället Redovisningsrådets rekommendationer, med konsekvensen att de
värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella ned- eller uppskrivningar (RR 24 Förvaltningsfastigheter). Att inkludera både
onoterade och noterade fastighetsbolag skulle därför försvåra datainsamlingen och skapa
problem vid analys av det empiriska materialet. De allmännyttiga fastighetsbolagen
exkluderas från undersökningen då de till skillnad från privata fastighetsbolag inte drivs med
lönsamhetskrav och i syfte att generera vinst. De allmännyttiga fastighetsbolagen arbetar
istället enligt självkostnadsprincipen utan enskilt vinstintresse och har som övergripande
uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunerna.

Vid urvalet av undersökningsobjekt har jag inte gjort någon avgränsning med avseende på
respektive företags fastighetsportföljer. Vilket innebär att de valda fastighetsbolagen äger och
förvaltar flera olika typer av fastigheter, där kommersiella lokaler och bostadsfastigheter är de
stora kategorierna. Som en ytterligare avgränsning har jag valt att utesluta JM från urvalet
trots att de tillhör sektor 8600, detta då de urskiljer sig från de övriga fastighetsbolagen främst
genom att JM:s verksamhet är inriktad på projektutveckling och nyproduktion av bostäder.
Vilket innebär att de inte har några förvaltningsfastigheter i sina tillgångar på balansräkningen
som redovisas enligt IAS 40 och skiljer sig därför markant från övriga bolag i urvalet.

3.3 Strategi för insamling av sekundärdata
Data som samlats in för uppsatsen är av sekundär typ och kommer från de valda
fastighetsbolagens årsredovisningar. Sekundärdata är information som inte är insamlad av
undersökaren direkt från källan, ofta är den insamlade informationen också avsedd för ett
annat ändamål (Jacobsen, 2002). Primärdata är information insamlad av forskaren för första
gången direkt från den primära informationskällan, vilket anses ha bättre tillförlitlighet än
sekundärdata (ibid.). Fastighetsbolagens årsredovisningar är framtagen direkt av respektive
företag och har granskats av oberoende revisorer, vilket innebär att den bör kunna användas
för undersökningen utan att vålla problem för uppsatsens trovärdighet.
Samtliga årsredovisningar från 2006 till 2010 är hämtade från respektive fastighetsbolags
hemsida. Operationaliseringen innebar att jag i Microsoft Excel skapade en mall för vilka
variabler som skulle undersökas och vilken data som behövdes samlas in (Bilaga 1). Därefter
valde jag att skapa en matris i Microsoft Excel för samtliga bolag och verksamhetsår där all
insamlad data kunde sparas och samtliga variabler beräknas. När jag hade färdigställt matrisen
kunde jag sedan börja datainsamlingen från respektive fastighetsbolags årsredovisning inför
den empiriska analysen (data återfinns i bilaga 4). I första hand använde jag mig av den
flerårsöversikt som bolagen presenterar i årsredovisningen och vid behov kompletterades och
kontrollerades insamlingen från enskilda årsredovisningar. När vissa poster inte kunde avläsas
direkt i resultaträkning respektive balansräkning, fick jag gå vidare för att inhämta
information i noterna.
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Jag valde att inte använda mig av data från delårsrapporter, bokslutskommunikéer och
pressmeddelanden då dessa ej är utsatta för samma granskning som årsredovisningar.

3.3.1 Litteraturområde
Den insamlade teorin kommer främst från kurslitteratur och vetenskapliga tidsskriftsartiklar.
Artiklarna är i huvudsak hämtade från databaserna JSTOR, Emerald, ABI/INFORM Global
och ProQuest med åtkomst via Högskolebiblioteket i Halmstad. Artiklarna som har använts
för uppsatsens teoretiska referensram är publicerade i vetenskapliga tidsskrifter, de vanligast
förekommande är tidsskrifterna The Journal of Finance, The American Economic Review,
The Journal of Economic Perspectives, Real Estate Economics och Real Estate Finance.
Sökord som har använts vid sökning av böcker och vetenskapliga artiklar har i huvudsak varit
” real estate”, ”capital structure”, ”financial crisis”, ”debt ratio”, ”leverage”, ”Real estate
finance”, ”kapitalstruktur”, ”soliditet”, ”skuldsättningsgrad” samt ”börsnoterade
fastighetsbolag”. Sökmotorn Google Scholar men även Summon som är en så kallad
”Discoverytjänst”, har utnyttjats mest vid litteratursökning. De böcker som har använts för
uppsatsen har lånats på högskolebiblioteket i Halmstad men också via fjärrlån från andra
bibliotek i Sverige. Litteraturen som har använts för bygga upp uppsatsens teoretiska
referensram utgörs av både internationell och svensk litteratur.

Analysartiklar och rapporter från fastighetsrådgivande företag så som Newsec och Leimdörfer
har använts som komplement till böcker och vetenskapliga artiklar. Även rapporter
publicerade av Riksbanken samt artiklar i dagspressen från exempelvis Dagens Industri och
Affärsvärlden har utnyttjats för att få information kring finanskrisen och den svenska
fastighetsmarknaden.

3.4 Analys metod
När operationaliseringsprocessen hade slutförts och insamlingen av empirin hade
sammanställts i form av en matris i ett exceldokument, kunde jag sedan gå vidare för att
utföra den empirsiska analysen. Det sammanställda materialet som antecknats i
exceldokumentet överfördes till statistikprogrammet SPSS, för att skapa förutsättning för att
göra en statistisk analys. I den empiriska analysen presenterar jag nyckeltal och data från
empirin genom att åskådliggöra dessa i form av tabeller och grafer skapade i Microsoft Excel
samt SPSS. Återkoppling till teori sker genom att jag utnyttjar uppställda hypoteser från
sammanfattningen av den teoretiska referensramen, som jag sedan testar i den empiriska
analysen för att knyta an till uppsatsens frågeställning.

Jag har valt att genomföra vad som kan betraktas som en longitudinell studie genom att
analysera fastighetsbolagens utveckling över en specificerad tidsperiod med avseende på olika
enskilda variabler. Den dominerande metoden som jag har valt ut för att analysera insamlad
empiri i denna uppsats är univariat analys. Univariat analys är en enklare form av analys som
behandlar en variabel i taget med hjälp av olika statistiska mått (Jacobsen, 2002). Det finns
två undertyper av univariat analys, dels enkla fördelningar för separata frågor, dels analys av
det mest typiska svaret och hur stor variationen i svaret är (ibid.). Den mest grundläggande
typen av beskrivande mått för ett datamaterial är mått på materialets centraltendens, som
beskriver var tyngdpunkten i data materialet ligger (Lantz, 2011). De vanligaste måtten på
centraltendens som beskriver datamaterialets fördelning är typvärde (kallas även modalvärde),
medianvärde samt medelvärde (ibid.). Analys av spridningen i materialet brukar beskrivas
genom måttet standardavvikelse, som anger hur stor den genomsnittliga spridningen kring
medelvärdet är i datamaterialet (Lantz, 2011). För ytterligare beskrivning av spridningen i
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datamaterialet används även minimivärde, maximivärde samt skillnaden mellan dessa som
kallas variationsvidd (Jacobsen, 2002). Jag har valt att i den empiriska analysen använda ovan
nämnda deskriptiva statistik för att analysera och beskriva undersökningsobjektens olika
finansiella nyckeltal och dess utveckling för den avsedda perioden. Lantz (2011) menar att det
ofta inte är tillräckligt att presentera sin mer eller mindre obearbetade data endast i tabell-
eller grafform. För att kunna ge läsaren högre kvalitet och lägga grunden till analysen har jag
därför använt mig av olika mått som beskriver datamaterialet.

För att pröva de hypoteser jag ställt upp efter att ha utarbetat den teoretiska referensramen har
jag använt mig av statistisk hypotesprövning. Statistisk hypotesprövning innebär att man med
hjälp av urval bedömer trovärdigheten i antaganden angående populationen (Körner &
Wahlgren, 2000). Vid all hypotesprövning formuleras en nollhypotes och ett alternativ som
brukar kallas mothypotes eller alternativhypotes (ibid.). Prövningen skall sedan leda till att
undersökaren förkastar eller accepterar nollhypotesen (Körner & Wahlgren, 2000).
Nollhypotesen är ett slags ”förutfattad mening” som generellt sätt säger att det inte finns
något som behöver förklaras (Lantz, 2011). Vid hypotesprövning fastställer man själv som
undersökare testets signifikansnivå. Signifikansnivån anger hur stor risken är att förkasta
nollhypotesen när den själva verket är sann (Körner & Wahlgren, 2005). Vanliga värden för
signifikansnivån är 5 %, 1 % och 0,1 %. Körner och Wahlgren (2005) skriver att man idag
ofta väljer bort att ange en signifikansnivå, istället beräknar man nollhypotesens p-värde.
Nollhypotesens p-värde anger sannolikheten att få minst en så stor skillnad som den man fått
mellan stickprovets värde och värdet enligt nollhypotesen (Ibid.). Låg sannolikhet resulterar i
att man förkastar nollhypotesen och ju mindre p-värdet är desto större blir stödet för
mothypotesen. Enligt Körner och Wahlgren (2005) kan detta ses som ett sätt att beräkna
signifikansnivån i efterhand. Enligt Körner och Wahlgren (2005) används en skala från noll
till tre stjärnor för att ange olika intervall för sannolikhetsvärdet:

 Trestjärnig signifikans, p-värde mindre än 0,1 procent
 Tvåstjärnig signifikans, p-värde mindre än 1 procent
 Enstjärnig signifikans, p-värde mindre än 5 procent

I denna studie har jag val att använda mig av signifikansnivån 5 % eller 0,05 vilket innebär att
både två- och trestjärnig signifikans godkänns. Den valda signifikansnivån motsvarar en
konfidensgrad på 95 %. I praktiken är detta den vanligast förekommande signifikansnivån och
kan anses rimligt att använda. Vidare har jag att använda mig av tvåsidiga mothypoteser, då
syftet är att se om de uppmätta medelvärdena skiljer sig från varandra (Körner & Wahlgren,
2000). Tvåsidiga mothypoteser innebär ett det finns två kritiska områden utanför
acceptansområdet där nollhypotesen ska förkastas (Körner och Wahlgren, 2005). Wahlgren
(2005) skriver att det värde som i statistikprogrammet kalls Sig. (2-tailed), även kallat p-värde
är det som används när man testar tvåsidiga hypoteser.
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 Prövning av hypotes 1-4 soliditet, belåningsgrad och skuldsättningsgrad samt 5-6
driftöverskott och förvaltningsresultat, samt hypotes 7 & 9 räntekostnader och total
skuldsättning.

För att göra en statistisk analys kopplat till hypotes 1-7 samt 9 har jag valt att använda mig av
det statistiska testet som kallas t-test. T-test används för att undersöka skillnaden mellan två
medelvärde och sannolikheten för att skillnaden är ett resultat av slumpens inverkan. Jag har
valt att använda varianten paired samples t-test, som även kallas t-test för parvisa
observationer, vilket används när man har två mätningar för analysvariabler från samma urval
(Wahlgren, 2005).

 Samband mellan orealiserade värdeförändringar, soliditet och belåningsgrad samt mellan
räntekostnader och räntebärande skulder (hypotes nr 10,1,2 samt 7 & 9)

När man gör statistiska sambandsstudier är korrelation och regression de vanligaste sätten att
mäta samband mellan variabler. Korrelation används för att analysera om det finns ett positivt
eller negativt samband mellan olika variabler (Körner & Wahlgren, 2005). Enkel linjär
regression används för att visa sambandet mellan en beroende och en oberoende (förklarande)
variabel, samt styrkan i det linjära sambandet. Regressionslinjen beskriver
genomsnittssambandet mellan den beroende och den förklarande variabeln (Ibid.). Styrkan på
det linjära sambandet beskrivs med måttet korrelationskoefficienten r, som alltid antar ett
värde mellan -1 och +1. Ett värde på r som ligger nära +1 eller -1 motsvarar ett starkt positivt
respektive negativt linjärt samband (Körner & Wahlgren, 2005). I den linjära regressionen
beräknas också determinationskoefficienten som anger hur stor del av den totala
variationen för den beroende variabeln som kan förklaras av sambandet med den oberoende
variabeln (Ibid.).

Bivariat analys som behandlar två variabler görs vanligen med korrelation och regression som
diskuterats ovan. Som komplement till den univariata analysen valde jag att göra statistiska
test för att analysera om det fanns ett samband mellan några utvalda variabler som använts.
För att mäta sambandet mellan räntekostnader och räntebärande skulder valde jag att skapa
två variabler i Excel:ö ä ä = ä å 2 / ä å 1ö ä ä ä= ä ä å 2 / ä ä å 1
Data för variablerna överfördes sedan till SPSS där en korrelationsanalys gjordes, resultat och
data återfinns i (Bilaga 3 & 4).

För att analysera sambandet mellan fastighetsbolagens orealiserade värdeförändringar,
soliditet och belåningsgrad valde jag att utföra korrelationsanalys samt en enkel linjär
regressionsanalys för en av variablerna. Jag valde år 2007 och 2008 då fastighetsbolagen
gjorde stora upp- respektive nedskrivningar på förvaltningsfastigheterna vilket resulterade i
stora orealiserade värdeförändringar. Oberoende (förklarande) variabel utgjordes av
orealiserade värdeförändringar satt i förhållande till fastigheternas redovisade värde.
Beroende variabel utgjordes av belåningsgrad respektive soliditet.
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3.5 Validitet
En undersökning anses vara valid när empirin som samlats in genom undersökningen är giltig
och relevant (Jacobsen, 2002). Giltighet och relevans för en undersökning innebär att
undersökningen faktiskt mäter det som vi vill att den ska mäta, att det som vi mätt uppfattas
som relevant samt att resultaten kan generaliseras (ibid.). Jacobsen (2002) gör även en
distinktion mellan två typer av giltighet och relevans; intern och extern. Den interna
giltigheten och relevansen handlar om resultatens giltighet, att vi mäter det påstår att vi ska
mäta. Den externa giltigheten och relevansen syftar till möjligheten att överföra och
generalisera resultaten från undersökningens specifika urval och kontext till ett annat
sammanhang.

Esaiasson et al (2012) använder sig av två validitetsbegrepp som de benämner
begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Med begreppsvaliditet avses överensstämmelsen
mellan teoretisk definition och operationell indikator. Begreppsvaliditeten säkerställs genom
operationaliseringsprocessen där de teoretiska begreppen konkretiseras till mätbara empiriska
indikatorer. Begreppet resultatvaliditet syftar på om vi mäter det som vi påstår att vi mäter
(ibid.). Vidare skriver författarna att validitetsproblemet ökar med avståndet mellan den
teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. Ett sätt att undvika validitetsproblem
är att använda sig av ett kumulativt arbetssätt vid operationaliseringen, där man helt enkelt
väljer att använda en befintlig operationalisering som utformats och prövats av tidigare
forskare. Det är svårt att på förhand avgöra om validiteten för denna uppsats kommer att
kunna betraktas som tillfredställande. Jag anser att det som talar för en god validitet är att de
teorier uppsatsen baseras på är hämtade från forskare som publicerats i välkända
vetenskapliga tidsskrifter, men också från välkänd kurslitteratur. För att säkerställa uppsatsens
interna giltighet och undvika risken att mäta något annat än det som avses har jag i
operationaliseringen för uppsatsen till stor del utnyttjat tidigare använda och välkända
variabler.

Ett problem beträffande validiteten av empirin, främst med avseende på begreppsvaliditeten
som jag vill belysa, är knutet till kopplingen mellan värdering till verkligt värde av tillgångar
och de finansiella nyckeltal som beräknas på totalt kapital. Värdering till verkligt värde av
främst tillgångar som förvaltningsfastigheter, men även finansiella instrument ger upphov till
dels värdeförändringar på balansräkningens tillgångsida och skuldsida och dels det egna
kapitalets utveckling, då de orealiserade värdeförändringarna redovisas över bolagens
resultaträkning och direkt påverkar årets resultat. Innebörden blir att utvecklingen av
nyckeltal så som soliditet, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital påverkas
från två håll av värdeförändringarna, vilket skapar en volatilitet och gör det svårare att
bedöma den faktiska skillnaden mellan två mätningar. Även nyckeltalen skuldsättningsgrad,
belåningsgrad och räntetäckningsgrad påverkas av de orealiserade värdeförändringarna men
där endast från en sida. Eftersom de orealiserade värdeförändringarna påverkar
fastighetsbolagens resultat och således eget kapital utan att det faktiskt har passerat något
kapital genom bolagens kassaflöde, skapar det svårighet i att bedöma lönsamheten i bolagen
med de klassiska nyckeltalen räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital.

Av den anledningen har jag under studiens gång valt att använda mig av lönsamhetsmåtten
driftöverskott och förvaltningsresultat som enligt min operationalisering är opåverkade de
orealiserade värdeförändringarna. Vilket ger en tydligare bild av fastighetsbolagens
underliggande lönsamhetsförmåga. Detta innebär att jag i min empiriska undersökning valt
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bort nyckeltalen räntabilitet på eget kapital och totalt kapital. Ett annat problem som jag
noterat under uppsatsprocessen är kopplat till resultatmåtten och fastighetsbolagens olika sätt
att utforma resultaträkningen, främst med avseende på raderna mellan driftnetto/bruttoresultat
och resultat före skatt, vilket ger upphov till olika delresultat. Exempel på detta är resultat före
värdeförändringar, resultat inklusive värdeförändringar i intresseföretag, handelsnetto,
rörelseresultat (där värdeförändringar ligger innan/efter positionen).

3.6 Reliabilitet
En undersökning som är reliabel är en undersökning med trovärdighet och tillförlitlighet
(Jacobsen, 2002). Med trovärdighet och tillförlitlighet avses att undersökningen är genomförd
på ett trovärdigt sätt och väcker tillit. Reliabilitet kan även beskrivas som när uppsatsen är
replikerbar där samma resultat kan uppnås med samma mätinstrument (ibid.).
Jag bedömer att reliabiliteten för denna uppsats kan anses bli relativt hög, eftersom de
variabler som används är vedertagna och baserade på tidigare forskning, samt att insamlad
data har hämtats från företagens årsredovisningar vilka vanligen betraktas som källor av hög
kvalitet.

3.7 Metodkritik
Jag gjorde relativt tidigt i uppsatsprocessen valet att inrikta mig mot en kvantitativ metod med
en deduktiv ansats och ett positivistiskt angreppssätt, eftersom jag ansåg att det skulle vara
lämpligt vid insamling av data i form av siffror från årsredovisningar. Jag tycker att ett en
deduktiv och positivistisk metod har varit lämplig för uppsatsen, då jag hade begränsad
förkunskap om ämnet när jag inledde studien och distans till objekten som skulle undersökas.
Däremot kan det kvantitativa metodvalet ifrågasättas, eftersom jag riskerar att få svårigheter i
att öka förståelsen för studiens problem och komma fram till förklarande slutsatser. Att
använda den kvalitativa metoden med fokus på att hämta in tolkningar och beskrivningar från
ett mindre urval av fastighetsbolag, skulle ha gett mig möjligheten att göra djupare analyser
och få en större relevans i studien. Här har tidsramen för uppsatsarbetet begränsat
möjligheterna att exempelvis komplettera den kvantitativa datainsamlingen med viss
kvalitativ metod och data.

Svårigheten och problematiken med att snabbt välja och utarbeta en lämplig teoretisk
referensram och variabler när man som student har begränsade förkunskaper om det ämne
man väljer att studera, blir att man oundvikligen styr uppsatsen och studien i en viss riktning
relativt tidigt i processen. I mitt fall som ensam uppsatsskrivare innebär det också att jag av
tidsmässiga skäl, mer eller mindre låsts till att försöka förvalta de delar av uppsatsen som jag
producerat under processens gång, trots att jag senare i slutskedet av processen möjligen
skulle gjort andra val.

Kritik skulle även kunna riktas mot urvalet av undersökningsobjekt. Jag valde i min insamling
av data och statistiska analys att inkludera fastighetsbolagen Corem Property Group and
Dagon trots att årsredovisningen för 2006 inte fanns tillgänglig på respektive bolags hemsida.



Publika fastighetsbolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

34

Detta kan betraktas som partiellt borfall eller variabelbortfall, som innebär att vissa
undersökningsobjekt som finns med i det genomförda urvalet saknar mätvärden för vissa
variabler (Lantz, 2001). Förklaringen till bortfallet är att Dagon börsnoterades 2007 då de
köptes upp av Wise Group och fick sin nuvarande verksamhetsinriktning samt att 2007 var
Corem Property Groups första verksamhetsår. Detta innebar också Corem Property Group
årsredovisning för 2007 endast innefattar perioden november till december. Därför kan främst
data inhämtade från Corems resultaträkning betraktas som avvikande från de övriga bolagens
redovisade siffror. Vidare bör noteras att fastighetsbolaget Catena sålde stora delar av sin
verksamhet under 2010 vilket också innebär att bolagets siffror avviker från förgående år, då
verksamhetens omfattning förändras.

Enligt Lantz (2011) är några vanliga felkällor vid statistiska undersökningar bearbetningsfel
så som kodningsfel, stansningsfel och tabuleringsfel. Stansningsfel som kan uppstå då
insamlad och kodad information läggs in i datorprogram (Ibid.) är självklart ett fel som kan ha
uppstått då jag ensam har behandlat en större mängd data. Den mänskliga faktorns möjliga
inverkan går helt enkelt inte att helt utesluta, vid bearbetningen av data.
Vidare skulle även tabuleringsfel som kan uppstå vid själva programmeringen och körningen
av datorprogram för statistisk bearbetning (Lantz, 2011) vara en möjlig felkälla i denna
uppsats. Så kritik skulle kunna riktas mot hur data har samlats in och bearbetats av mig som
undersökare.

3.7.1 Källkritik
Bland de vetenskapliga artiklar som har använts finns flera som är relativt gamla, vilket skulle
kunna ifrågasättas. Anledningen till att dessa artiklar har använts som källor i uppsatsens
teoridel är att merparten av all nyare litteratur och artiklar som behandlar kapitalstruktur
refererar till den äldre forskningen. Vilket indikerar att den äldre forskningen som presenteras
i artiklarna fortfarande är relevant och inte bör bortses ifrån.
Kritik kan även riktas mot användandet av analysrapporter från Leimdörfer och Newsec, då
de inte är vetenskapliga artiklar och har därav en lägre trovärdighet eftersom det inte ställs
samma krav på författarna. Samtidigt är Leimdörfer och Newsec två av de ledande rådgivarna
på den nordiska fastighetsmarknaden vilket borgar för ingående kunskap på området och
tillgång till information om marknaden. Vilket kan försvara användandet av rapporter
publicerade av Leimdörfer och Newsec som underlag till uppsatsen.
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4 Empirisk analys

I följande avsnitt presenteras det empiriska datamaterialet som författaren har samlat in
genom att analysera de valda företagens årsredovisningar från räkenskapsåren 2006-2010.
Utgångspunkten för analysen är hypoteserna som utformats i sammanfattningen av den
teoretiska referensramen samt genom operationalisering av variabler. Empirin illustreras
genom tabeller och grafer skapade utifrån det insamlade datamaterialet, därefter görs en
analys och avslutningsvis förkastas respektive accepteras hypoteserna.

4.1 De börsnoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur före och efter
finanskrisen
För att undersöka de börsnoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur före och efter
finanskrisen, samt utvecklingen under hela undersökningsperioden har hypotes 1-4 med
tillhörande nollhypoteser formulerats, vilka återges nedan. Därefter återges i figur 3-7
beskrivande statistik från det inhämtade datamaterialet med tilläggsinformation från tabeller i
bilaga 3. Avslutningsvis presenteras resultatet av genomförda statistiska test och analyser för
att förkasta, respektive anta de hypoteser som formulerats.1: Soliditeten i de börsnoterade fastighetsbolagen har ökat under perioden 2006-2010.1 : Soliditeten i de börsnoterade fastighetsbolagen har inte minskat under perioden 2006-
2010.2: De börsnoterade fastighetsbolagens belåningsgrad har minskat under perioden 2006-
2010.2 : De börsnoterade fastighetsbolagens uppvisar inte en minskad belåningsgrad under
perioden 2006-2010.3: Skuldsättningsgraden i de börsnoterade fastighetsbolagen har minskat sedan 2006.3 : Skuldsättningsgraden i de börsnoterade fastighetsbolagen har inte minskat sedan 2006.4: De börsnoterade fastighetsbolagen uppvisar ökande räntetäckningsgrad från 2006.4 : De börsnoterade fastighetsbolagen uppvisar inte en ökande räntetäckningsgrad från
2006.

Figur 3: Soliditet 2006-2010 Figur 4: Belåningsgrad 2006-2010
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Figur 5: Skuldsättningsgrad 2006-2010

Fastighetsbolagens kapitalstruktur som efter operationaliseringen beskrivs med variablerna
soliditet, skuldsättningsgrad och belåningsgrad analyserades med data från perioden 2006-
2010. Enligt analysen har den genomsnittliga soliditeten för fastighetsbolagen sjunkit med
8,6 % från 2006 till 2010. Förutom ett sjunkande medelvärde visar analysen att maximala
värdet för uppmätt soliditet har minskat varje år sedan 2006, och totalt minskat med 14,8%
under undersökningsperioden. Enligt t-testet för parvisa observationer (Bilaga 3) har
medelvärdet för soliditeten minskat vid jämförelse mellan paren 2007-2008, 2007-2009 samt
2007-2010. signifikansnivån för resultatet är mindre än 0,05 vilket gör det möjligt att påvisa
att den genomsnittliga skillnaden inte är ett resultat av slumpens inverkan.
Det första t-testet kompletterandes med ett t-test uppdelat i tre perioder; 2006-2007 , 2008,
och 2009-2010 (Bilaga 3). Medelvärdet för soliditeten 2008 var 5,58 procentenheter lägre
jämför med medelvärdet för under 2006-2007. Vidare visade test att på ett 3,5 procentenheter
lägre medelvärde för soliditeten 2009-2010 jämfört med 2006-2007. Båda resultaten
uppvisades vid en signifikansnivå under 0,05. Med bakgrund av de tester som utförts kan 1
förkastas och 1 accepteras, fastighetsbolagens soliditet har inte ökat sedan 2006.

Analysen visar att fastighetsbolagens genomsnittliga belåningsgrad har ökat med 9,7 %
mellan 2006 och 2010. Medelvärdet för belåningsgraden har ökat vid mätpunkterna 2008 och
2009 jämfört med 2006-2007,för att sedan minska något mellan 2009-2010.
Standardavvikelsen har under mätperioden minskat från 20,85 till 17,77 (Bilaga 3), vilket
innebär att belåningsgraden för den undersökta gruppen bolag uppvisar en minskad avvikelse
från det uppmätta medelvärdet. Enligt det utförda t-testet (Bilaga 3) har medelvärdet för
belåningsgraden ökat enligt jämförelsen mellan paren 2007-2008,2007-2009 samt 2007-2010.
Signifikansnivån för resultatet av analysen är mindre än 0,05 för jämförelsen mellan 2007-
2008, 2007-2009 samt 2009-2010. Detta innebär att medelvärdets utveckling mellan dessa
mätpunkter inte är slumpmässigt. Mätningen för de två observationerna 2007-2010 har i t-
testet en signifikansnivå på 0,297, därför går det inte att med hög säkerhet säga att
förändringen av medelvärdet 2010 jämfört med 2007 inte är slumpmässigt.
Ett kompletterande t-test uppdelat i tre perioder; 2006-2007, 2008, och 2009-2010 (Bilaga 3)
utfördes. Testet visar att medelvärdet för belåningsgraden var 4,48 procentenheter högre 2008
än perioden före finanskrisen, samt 3,51 procentenheter högre under perioden 2009-2010
jämfört med 2006-2007. Signifikansnivån för dessa två värden understeg 0,05, vilket innebär
att resultatet är statistiskt säkerställt. Testet visade även på en lägre genomsnittlig
belåningsgrad 2009-2010 jämfört med 2008, dock till signifikansnivån 0,377 vilket innebär
att skillnaden inte är säkerställd.
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Med bakgrund av det samlade resonemanget ovan kan 2 accepteras och 2 förkastas.
Fastighetsbolagens belåningsgrad har ökat mellan mätpunkten 2006 och 2010, vilket
illustreras av en stigande trend i figur 5.

Genomsnittet för de börsnoterade fastighetsbolagens skuldsättningsgrad har ökat
med 9,37 % mellan mätpunkterna 2006 och 2010. Medelvärdet för fastighetsbolagens
skuldsättningsgrad i den undersökta gruppen har ökat vid mätpunkterna 2008 och 2009
jämfört med 2006-2007,för att sedan minska något mellan 2008-2009 samt 2009-2010.
Standardavvikelsen är påtagligt högre 2008 jämfört med 2007, vilket också är fallet för 2009
jämfört med 2007 (Bilaga 3). T-testet för medelvärden mellan observationerna 2007-2008,
2007-2009 har ett p-värde som understiger 0,05, således är skillnaden mellan medelvärdet
med hög statistiskt säkerhet inte slumpmässig. Jämförelsen för medelvärdena 2007 och 2010
har i t-testet ett p-värde på 0,079 vilket är > 0,05. Efter den samlade redogörelsen ovan antas3 och 3 förkastas. Fastighetsbolagens genomsnittliga skuldsättningsgrad har ökat under
perioden 2006-2010.
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Figur 6: Fastighetsbolagens fördelning av eget kapital & skulder 2006-2010

I figur 6 ovan illustreras utvecklingen av fastighetsbolagens genomsnittliga kapitalstruktur
och finansiering under perioden 2006-2010.

Viktigt att notera för samtliga tre mått som använts för att illustrera och analysera
kapitalstruktur är den problematik som uppstår på grund av de orealiserade
värdeförändringarna. De redovisas på så sätt att de direkt påverkar årets resultat och således
även det egna kapitalet, men också den totala balansomslutningen förändras då värdet på de
redovisade fastigheterna tas upp till verkligt värde. För att kontrollera och testa ovan nämnda
samband mellan orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och soliditet samt
belåningsgrad har jag valt att utföra en korrelationsanalys samt en enkel linjär
regressionsanalys för variablerna. Jag valde år 2007 och 2008 då fastighetsbolagen gjorde
stora upp- respektive nedskrivningar på förvaltningsfastigheterna vilket resulterade i stora
orealiserade värdeförändringar (Figur 12). Den oberoende variabeln utgjordes av orealiserade
värdeförändringar satt i förhållande till fastigheternas redovisade värde. Belåningsgrad
respektive soliditet ställdes som beroende variabel.

Korrelationsanalysen mellan orealiserade värdeförändringar och soliditet (Bilaga 3)
resulterade i en korrelationskoefficient r = 0,373 och p= 0,140 för 2007 samt en
korrelationskoefficient r = -0,398 och p= 0,113 för 2008. Det innebär att det inte är möjligt att
statistiskt säkerställa ett linjärt samband vid en signifikansnivå på 0,05. Således utfördes ingen
regressionsanalys för dessa variabler. Korrelationsanalysen mellan orealiserade
värdeförändringar och belåningsgrad (Bilaga 3) resulterade i en korrelationskoefficient
r = -0,466 och p= 0,06 för 2007 samt en korrelationskoefficient r = 0,473 och p= 0,055 för
2008. Eftersom p-värdet i testet var nära gränsnivån för enstjärnig signifikans valde jag att
även utföra den linjära regressionsanalysen (Bilaga 3). Resultatet blev
determinationskoefficienten R² = 0,217 för 2007 och determinationskoefficienten R² = 0,223
med samma korrelationskoefficient och p-värde som ovan. Detta innebär att 21,7 %
respektive 22,3 % av variationen i den beroende variabeln belåningsgrad kan förklaras av de
orealiserade värdeförändringarna, dock till en signifikans som överstiger p-värdet 0,05.
Genom korrelationsanalysen och genom att se utvecklingen av de räntebärande skulderna i
figur 6 kan ett resonemang föras kring hur de börsnoterade fastighetsbolagens finansiella
situation har påverkats under finanskrisen med avseende på belåningsgraden. Blåningsgraden
påverkas av två parametrar; de räntebärande skuldernas utveckling (täljare) och utvecklingen
av fastigheternas värde (nämnare). Under 2008 ökade de genomsnittliga räntebärande
skulderna samtidigt som fastighetsbolagen gjorde stora nedskrivningar på fastigheternas
värde. De båda förändringarna bidrog till en ökad belåningsgrad, resultatet blev en 3,82
procentenheter högre genomsnittlig belåningsgrad.
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År 2007 redovisade bolagen uppskrivningar på fastigheternas värde, samtidigt som de
räntebärande skulderna ökade, de orealiserade värdeförändringarna motverkade då till viss del
en ökad belåningsgrad. Som korrelationstestet visar så förklaras inte belåningsgraden endast
av de orealiserade värdeförändringarna, utan även förvärv och försäljning av fastigheter,
gjorda investeringar samt upptag av lån har betydelse för belåningsgradens utveckling.

Figur 7: Räntetäckningsgrad 2006-2010

Räntetäckningsgraden uppvisar en varierad utveckling mellan mätpunkterna 2006-2010.
Mellan 2006-2008 kan en minskning av medelvärdet för bolagens räntetäckningsgrad utläsas.
Där efter noteras en högre räntetäckningsgrad 2009-2010, strax under nivån för
högkonjunkturåret 2006. Då nyckeltalet räntetäckningsgrad är beroende både av bolagens
resultat och finansiella kostnader påverkas det av både förändringar i lönsamhet och
räntenivåer (Bilaga 1). Jag har valt att beräkna och testa räntetäckningsgraden rensat från de
orealiserade värdeförändringarna, för att undvika den fluktuation som värdeförändringarna
skapar vilket syns i det högra diagrammet i figur 7. T-testet av variabelparen med medelvärde
för räntetäckningsgrad 2007 och 2008, samt 2008 och 2009 har ett p-värde som understiger
0,05. Mellan 2007 och 2008 är skillnaden mellan medelvärdena -0,63 och med 95 % säkerhet
ligger den genomsnittliga skillnaden i intervallet -1,00 och -0,26. Mellan mätpunkterna 2008
och 2009 ökar medelvärdet med 0,95 och med 95 % säkerhet ligger den genomsnittliga
skillnaden i intervallet +0,64 och +1,27.

För att komplettera t-testet mellan de enskilda åren som beskrivits ovan valde jag att även
utföra ett t-test för räntetäckningsgraden uppdelat i tre perioder; 2006-2007 , 2008, och 2009-
2010 (Bilaga 3). För att på så vis testa medelvärden före, under och efter finanskrisen. Testet
visade på ett resultat med p-värde under 0,05 för paren 2006-2007 ställt mot 2008, samt 2009-
2010 ställt mot 2008. Testet visar på att medelvärdet för räntetäckningsgraden var lägre,
-0,93 vid 2008 jämfört med perioden för finanskrisen, samt var 0,95 högre 2009-2010 efter
finanskrisen utbrott  än vid mätning 2008. Jämförelsen mellan perioden före och efter
finanskrisens intåg 2008 har i testet ett p-värde som är 1,0 och ingen skillnad i medelvärden
kan utläsas. Till följd av ovanstående information kan 4 accepteras, vilket innebär att 4
förkastas. Det går ej att utläsa en enhetlig stigande trend i medelvärdet för de undersökta
objektens räntetäckningsgrad.
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Hypotes1: Soliditeten i de börsnoterade fastighetsbolagen har ökat under perioden
2006-2010.

Förkastas2: De börsnoterade fastighetsbolagens belåningsgrad har minskat under
perioden 2006-2010.

Förkastas3: Skuldsättningsgraden i de börsnoterade fastighetsbolagen har minskat
sedan 2006.

Förkastas4: De börsnoterade fastighetsbolagen uppvisar ökande räntetäckningsgrad
från 2006.

Förkastas

Tabell 1: Hypotesresultat H1-H4

4.2 De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet före och efter
finanskrisen
För att undersöka de börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet före och efter finanskrisen,
samt utvecklingen under hela undersökningsperioden har hypotes 5-6 med tillhörande
nollhypoteser formulerats, vilka återges nedan. Därefter återges i figur 8-9 beskrivande
statistik från det inhämtade datamaterialet med tilläggsinformation från tabeller i bilaga 3.
Avslutningsvis presenteras resultatet av genomförda statistiska test och analyser för att
förkasta respektive anta de hypoteser som formulerats.5: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens driftöverskott sedan 2006.5 : Det finns ingen stigande trend i fastighetsbolagens driftöverskott sedan 2006.6: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens förvaltningsresultat sedan 2006.6 : Det finns ingen stigande trend i fastighetsbolagens förvaltningsresultat sedan 2006.

Figur 8: Driftöverskott 2006-2010 Figur 9: Förvaltningsresultat 2006-2010

Driftöverskottet i genomsnitt för fastighetsbolagen har ökat samtliga år under perioden 2006-
2010, vilket illustreras i figur 8 ovan. Det genomsnittliga driftöverskottet har ökat med 32,9 %
mellan mätpunkterna 2006 och 2010. Ett t-test mellan medelvärdena för paren 2007-2008,
2007-2009 och 2007-2010 visar på en ökning av medelvärdet till en signifikansnivå som
understiger 0,05.
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Mellan mätpunkterna 2007-2008 ökade medelvärdet för fastighetsbolagens driftöverskott med
76,13 MSEK, 2009 var medelvärdet 111 MSEK högre än 2008, samt 2010 var medelvärdet
114 MSEK högre än 2007. Det finns en tydlig stigande trend i fastighetsbolagens
driftöverskott, således kan 5 förkastas och 5 accepteras.

Precis som driftöverskottet har de undersökta bolagens förvaltningsresultat ökat under
perioden som undersökningen avser, vilket illustreras i figur 9. En ökning med 40,15% av det
genomsnittliga förvaltningsresultatet för gruppen kan noteras vid jämförelse mellan 2006 och
2010 utifrån det inhämtade datamaterialet. Till skillnad från driftöverskottet påverkas
nyckeltalet förvaltningsresultat i denna studie av fastighetsbolagens finansnetto och centrala
administrationskostnader (Bilaga 1), vilket utgör merparten av skillnaden i utvecklingen
mellan de båda lönsamhetsmåtten som presenteras i figur 8 och 9. I figur 11 syns tydligt den
att den genomsnittliga räntekostnaden är påtaglig högre under 2008 vilket bör vara en del i
förklaringen till det lägre förvaltningsresultatet som noteras 2008.

Utfört t-test av skillnaden i medelvärdet för förvaltningsresultatet för 2007-2009, 2007-2010,
2008-2009 uppvisar ett p-värde mindre än 0,05. Mellan dessa mätpunkter har medelvärdet
ökat och t-testet tyder på att det är en statistiskt säkerställd genomsnittlig skillnad som inte är
ett resultat av slumpen. Den minskning av medelvärdet som kan noteras mellan 2007 och
2008 kan enligt t-testet inte påvisas vara en genomsnittlig skillnad då p-värdet är 0,543 och
vida överstiger 0,05. Samma notering kan göras för minskningen av medelvärdet för
förvaltningsresultat mellan 2009 och 2010 där p-värdet är 0,626.
För att komplettera testet ovan utfördes t-testet uppdelat i tre perioder; 2006-2007 , 2008, och
2009-2010 (Bilaga 3). För att på så vis testa medelvärden före under och efter finanskrisen.
För två av paren var p-värdet under 0,05, dessa var medelvärdet för 2006-2007 jämfört med
medelvärdet för 2009-2010 samt medelvärdet av förvaltningsresultatet 2008 testat mot 2009-
2010 (Bilaga 3). Testet visade på en ökning med 114,81 MSEK av medelvärdet mellan
perioden innan 2008 och efter, samt en ökning med 92,87 MSEK i perioden 2009-2010
jämför med medelvärdet av förvaltningsresultatet 2008. Den marginella ökningen mellan
medelvärdet för perioden före finanskrisens utbrott och 2008 kan ej heller i det senare testet
påvisas vara statistiskt säkerställt då p-värdet på 0,350 är markant högre än 0,05.
Efter resonemanget ovan kan konstateras att då det finns en stigande trend i det
genomsnittliga förvaltningsresultatet för undersökningsobjektens sedan 2006, kan 6
förkastas och 6 accepteras.

De valda nyckeltal som representerar fastighetsbolagens lönsamhet för
undersökningsperioden är opåverkade av orealiserade värdeförändringar på
förvaltningsfastigheter och derivatinstrument. Detta ger en tydligare bild av bolagens
underliggande lönsamhet, jämfört med de klassiska lönsamhetsmåtten räntabilitet på eget
kapital och räntabilitet på totalt kapital. För att visa hur de nyss nämnda klassiska
resultatmåtten påverkas markant av de orealiserade värdeförändringarna återfinns fyra
diagram över dessa nyckeltals utveckling för undersökningsperioden i bilaga 3.
I diagrammen som visar räntabilitet på eget kapital inklusive, respektive exklusive
orealiserade värdeförändringar för år 2007 och 2008 utkristalliseras en tydlig bild av hur stor
volatilitet värdeförändringarna skapar i bolagens lönsamhet. Skillnader på upp till 25
procentenheter kan noteras för ett enskilt bolag 2007, vilket tydliggör att hur stor betydelse en
positiv orealiserad värdeförändring på fastigheterna kan få för bolagens resultat. De två
diagrammen som visar medelvärdet för de 17 bolagens räntabilitet på totalt kapital samt
räntabilitet på eget kapital under 2006-2010 ger en liknande bild för hela perioden. I båda
diagrammen kan man utläsa en genomsnittlig negativ räntabilitet för redovisningsår 2008.
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Utfallet ovan beträffande lönsamhetsmåtten driftöverskott och förvaltningsresultat är i linje
med förväntningarna utifrån tillgänglig teori och information. Detta kan förklaras av att
fastighetsbolagens underliggande lönsamhet i det korta perspektivet styrs av hyresintäkter
samt drift- och underhållskostnader. Då fastighetsbolagen kompenserar för ökade kostnader
genom reglering i hyreskontrakten eller hyreshöjningar samt att hyreskontrakten har
varierande löptid, innebär det att den underliggande lönsamheten påverkas med viss
eftersläpning under finansiellt ansträngda perioder. Fastighetsnytt (2008) påpekar att en viss
tröghet i effekten på utgående driftnetto finns med en eftersläpning i förhållande till
situationen för nyuthyrning just eftersom hyreskontrakt vanligen löper över flera år. Sett till
lönsamheten i genomsnittet för de 17 undersökta fastighetsbolagen ser det ut som att de inte
påverkats i någon större utsträckning av stigande vakanser eller sjunkande hyresnivåer under
perioden som innefattar finanskrisen.

Hypotes5: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens driftöverskott sedan
2006.

Accepteras6: Det finns en stigande trend i fastighetsbolagens förvaltningsresultat sedan
2006.

Accepteras

Tabell 2: Hypotesresultat H5 och H6

4.3 Övriga finansiella förutsättningar
För att undersöka de börsnoterade fastighetsbolagens övriga finansiella förutsättningar under
undersökningsperioden 2006-2010 har hypotes 7-10 med tillhörande nollhypoteser
formulerats, vilka återges nedan. Därefter återges i figur 10-12 beskrivande statistik från det
inhämtade datamaterialet med tilläggsinformation från tabell 3 samt tabeller i bilaga 3.
Avslutningsvis förkastas respektive antas de hypoteser som formulerats.7: Fastighetsbolagens räntekostnader är i en sjunkande trend sedan 2007.7 : Det finns ingen sjunkande trend i fastighetsbolagens räntekostnader.8: Fastighetsbolagens nettoupptag av nya lån var lägre 2008-2010 än 2006-2007.8 : Det finns ingen skillnad i fastighetsbolagens nettoupptag av nya lån mellan perioderna.9: Fastighetsbolagens totala skuld har minskat sedan 2007.9 : Fastighetsbolagens totala skuld uppvisar ingen minskning under perioden.
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Figur 10: Räntekostnader 2006-2010

I figur 10 kan utvecklingen av medelvärdet för räntekostnaderna i den utvalda gruppen bolag
utläsas. De första två åren stiger räntekostnaderna för att sedan under 2009-2010 falla tillbaka
till samma nivå som före finanskrisens utbrott. En markant ökning från 2007 till 2008 på cirka
30,2 % kan noteras, samt en tydlig minskning i den genomsnittliga räntekostnaden 2008 till
2009 på cirka 19,6 %. T-testet för parvisa observationer av räntekostnader 2007 och 2008
visar en skillnad mellan parens medelvärden på +75,15 MSEK vid en signifikansnivå på
0,001. Den genomsnittliga skillnaden ligger med 95 % säkerhet i intervallet +36,88 och
+113,41 (Bilaga 3). Skillnaden mellan medelvärdet för 2008 och 2009 noterades till -63,51
MSEK, vid en signifikansnivå på 0,001. Testet för 2007 och 2009 visar en skillnad i
medelvärde på +11,64 MSEK vid signifikansnivån 0,490.  Den genomsnittliga skillnaden
ligger med 95 % säkerhet i intervallet -23,27 och +46,56 (Bilaga 3). Vidare visar t-testet för
2007 och 2010 en skillnad i medelvärde på +14,61 MSEK vid signifikansnivån 0,415. Den
genomsnittliga skillnaden ligger med 95 % säkerhet i intervallet -22,43 och +51,66 (Bilaga 3).
Gemensamt för de två sista testen är att värdet noll finns i konfidensintervallet, vilket gör att
det inte med säkerhet går att påstå att det finns någon skillnad. Gemensamt för dessa är även
att p-värdet vida överstiger 0,05 eller 5 %. Som en summering kan det konstateras att det är
statistiskt säkerställt att medelsvärdet för räntekostnaderna ökade 2007-2008, men det gick ej
att statistiskt säkerställa den ökningen av medelvärdet som noterades vid jämförelsen mellan
2007 och 2009 samt 2007 och 2010. Med bakgrund av den gjorda genomgången kan 7
accepteras och 7 förkastas. Det finns ingen minskande trend i fastighetsbolagens
räntekostnader., det gick ej heller att säkert visa på en stigande trend för samtliga år.

Ett korrelationstest utfördes för att se om det finns ett samband mellan förändring i
räntekostnader och förändring av räntebärande skulder under perioden 2006-2010 (Bilaga 3).
För 2006-2007 fanns en positiv korrelation med värdet 0,522, med ett p-värde på 0,046,
2007-2008 fanns en positiv korrelation med värdet 0,745, med ett p-värde på 0,001.
För 2008-2009 visade testet en negativ korrelation med värdet -0,078, med ett p-värde på
0,765. För 2009-2010 fanns en positiv korrelation med värdet 0,475, med ett p-värde på
0,054. Utfallet för de två första perioderna som visar ett relativt starkt positivt samband
bekräftar sambandet mellan utvecklingen för räntekostnaderna som syns i figur 10 samt de
räntebärande skulderna som illustreras i figur 6 ovan. Resultatet för perioden 2008-2009 visar
i princip inget samband mellan skuldernas förändring och räntekostnadernas utveckling.
Vilket är intressant då det tydligt syns i figur 10 och bekräftas i t-testet ovan att
räntekostnaderna minskade, samtidigt var de räntebärande skulderna relativt oförändrade
(figur 6).
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Här är en rimlig förklaring att räntekostnaderna i gruppen påverkades av finanskrisen, vilket
innebar att korrelationen mellan skuldernas utveckling och räntekostnaderna rubbades. Här
fick finanskrisens sänkta räntenivåer genomslag hos fastighetsbolagen.

Tabell 3: Upptag av lån och amorteringar 2006-2010

Fastighetsbolagen har före och efter finanskrisen gjort ett nettoupptag av låneskulder vid
samtliga mätpunkter. 2007 avviker markant från övriga mättillfällen där nettoupptaget uppgår
till 20 946 MSEK (Tabell 1). Kungsledens nettoupptag av lån på 8 352,6 MSEK 2007 står för
nästan 40 % av årets totala upptag, vilket har stor betydelse för den totala ökningen.
Enligt den deskriptiva statistiken för nettoupptag av lån (Bilaga 3) var genomsnittet för
nettoupptag av lån högre under åren 2008-2010 jämfört med 2006, men ställt mot 2007 var
nettoupptagen lägre under 2008-2010. Medelvärdet för summan av nettoupptag av lån 2006-
2007 var 11 326,5 MSEK och för perioden 2008-2010 var motsvarande siffra 5 516 MSEK.
Enligt utfört t-test mellan medelvärdet för perioden 2006-2007 och 2008-2010 kunde en
minskning av medelvärdet utläsas med -323 MSEK till en signifikansnivå 0,158 (Bilaga 3).
Efter beskrivningen och testet ovan förkastas 8 och 8 accepteras. Fastighetsbolagens
nettoupptag av lån var lägre under och efter finanskrisen.

Figur 11: Toatala skulder och genomsnittlig skuld 2006-2010

ÅR 2006 2007 2008 2009 2010
Nettoupptag MSEK 11000 22115 10238 4553 7830
Nettoamortering MSEK -9293 -1169 -972 -2122 -2979
Summa nettoupptag MSEK 1707 20946 9266 2431 4851

Antal bolag som redovisar
nettoupptag

9 14 14 12 13

Antal bolag som redovisar
nettoamortering

6 3 2 4 4

Antal bolag som redovisar
oförändrat

1 1
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Figur 11 ovan beskriver utvecklingen av de totala skulderna samt medelvärdet för skulder i
den undersökta gruppen börsnoterade fastighetsbolag. Här syns en tydligt stigande trend
under hela perioden, men främst 2007-2010. Den totala skuldsättningen 2006 påverkas av att
två bolag ej inkluderas i summan, dessa är Dagon och Corem Property Group. Därför
presenteras också medelvärdet för skulderna under perioden. Totalt kan en ökning med på
5,31 % respektive 12,78 % noteras för totala skulder samt medelvärdet i gruppen 2007-2010.
Det utförda t-testet för parvisa observationer där mätningen 2006 testats i par med var enskilt
därefter kommande år, visade en ökning av medelvärdet mellan samtliga variabelpar. För alla
test erhölls ett p-värde under 0,05 (Bilaga 3). Resonemanget ovan leder till att 9 kan
förkastas, således accepteras 9 .

10: Fastighetsbolagen redovisar stor variation i orealiserade värdeförändringar 2006-2010.10 : Fastighetsbolagen redovisar ingen variation i orealiserade värdeförändringar 2006-
2010.

Figur 12: Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter 2006-2010

I figur 12 ovan illustreras tydligt hur de börsnoterade fastighetsbolagen har redovisat stora
orealiserade värdeförändringar under verksamhetsår 2006-2010. I diagrammet kan tydligt
utläsas att inget av de undersökta bolagen redovisade en negativ värdeförändring under
perioden 2006-2007 före finanskrisen. Istället redovisade samtliga bolag en positiv
värdeförändring under både 2006 och 2007. Atrium Ljungberg, Catena, HEBA och
Hufvudstaden utmärker sig då de under 2006 redovisar värdeförändringar på över 10 % i
förhållande till fastighetsbeståndets värde. I absoluta tal gör Hufvudstaden, Atrium Ljungberg
och Kungsleden de i särklass största uppskrivningarna (Bilaga 3) under 2006-2007. För 2008
redovisar 16 av 17 bolag en negativ värdeförändring, där Brinova Fastigheter är det enda
bolaget som uppvisar en positiv förändring. Catena är det bolag som gör de största
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procentuella nedskrivningarna under 2008 och Hufvudstaden står för de största orealiserade
värdeförändringarna i absoluta tal; -1629 MSEK (Bilaga 3).
Under 2009 redovisar 12 av 17 bolagen en negativ orealiserad värdeförändring. Vid
mätpunkten 2010 har samtliga bolag återigen redovisat en positiv orealiserad värdeförändring.
De fem bolagen Catena, FastPartner, Balder, Hufvudstaden och Wallenstam utmärker sig
genom att göra uppskrivningar på över 5 %. Genom att presentera orealiserade
värdeförändringar i förhållande till det redovisade värdet på fastigheter i balansräkningen blir
jämförelsen mellan bolagen tydligare än om det absoluta värdet presenteras. Se bilaga 3 för
diagram som visar respektive bolags nedskrivning i MSEK.
Då det tydligt går att utläsa en variation i de orealiserade värdeförändringarna redovisade av
fastighetsbolagen under perioden 2006-2010 kan 10 förkastas och 10 accepteras.

En förklaring till de stora värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter är ett förändrat
direktavkastningskrav i fastighetsbolagens värderingsmodeller, som en direkt följd av
osäkerheten på kreditmarknaden och konjunkturens utveckling under finanskrisen. Detta är
något som exempelvis Klövern och Hufvudstaden poängterar i förvaltningsberättelsen för
årsredovisning 2008. Hufvudstadens VD beskriver hur aktiviteten på marknaden avtog under
hösten 2008 i takt med att osäkerheten ökade. Direktavkastningskravet steg, säljare och
köpare hade olika prisförväntningar och bankerna blev mer restriktiva i sin utlåning
(Hufvudstaden, 2008). Här går det att knyta an till den teori som presenterats tidigare
beträffande IAS 40 och värderingsmodellen CAPM. I de värderingsmodeller som
fastighetsbolagen använder finns både en kalkyl-/diskonteringsränta och ett
direktavkastningskrav. Det marknadsmässiga totalavkastningskravet som utgör kalkylränta
vid de kalkyler som används vid bedömning av marknadsvärde innehåller en riskpremie
(Fastighetsnytt, 2008). Rikpremien eller risktillägget återfinns i CAPM-modellen och innebär
att investerare kräver en högre avkastning av riskfyllda investeringar. Här torde ökade
riskpremier under finanskrisen vara en del av förklaringen till varför det uppstår så stora
orealiserade värdeförändringar.

Hypotes7: Fastighetsbolagens räntekostnader är i en sjunkande trend sedan 2007. Förkastas8: Fastighetsbolagens nettoupptag av nya lån var lägre 2008-2010 än
2006-2007.

Accepteras9: Fastighetsbolagens totala skuld har minskat sedan 2007. Förkastas10: Fastighetsbolagen redovisar stor variation i orealiserade
värdeförändringar 2006-2010.

Accepteras

Tabell 4: Hypotesresultat H7-H10
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4.4 Sammanfattning av den empiriska analysen

De börsnoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur före och efter finanskrisen

Enligt min analys har den genomsnittliga soliditeten för fastighetsbolagen minskat med 8,6 %
eller 3,48 procentenheter från 2006 till 2010. Förutom ett sjunkande medelvärde visar
analysen att maximala värdet för uppmätt soliditet har minskat varje år sedan 2006, och totalt
minskat med 14,8% perioden. Analysen visade även att det gick att statistiskt säkerställa en
lägre soliditet under 2008 och 2009 jämfört med 2007 för den undersökta bolagsgruppen.
Efter att ha konstaterat att fastighetsbolagens soliditet har minskat under perioden är det givet
att en ökad skuldsättningsgrad skulle noteras under samma period. Min analys tyder på att
fastighetsbolagens genomsnittliga skuldsättningsgrad har ökat under perioden 2006-2010.
Genomsnittet för de börsnoterade fastighetsbolagens skuldsättningsgrad har ökat med 9,37 %
mellan mätpunkterna 2006 och 2010. Utifrån det insamlade materialet gick det att statistiskt
säkerställa att en högre genomsnittlig skuldsättningsgrad för gruppen fastighetsbolag år 2008
och 2009, perioden efter finanskrisens utbrott jämfört med 2007.

Analysen visar att fastighetsbolagens genomsnittliga belåningsgrad har ökat med 9,7 %
mellan mätningen 2006 och 2010. Enligt de tester som är gjorde på datamaterialet är det
statistiskt säkerställt att den genomsnittliga belåningsgraden var högre i de undersökta
fastighetsbolagen under och efter finanskrisen. Testet visade att medelvärdet för
belåningsgraden var 4,48 procentenheter högre 2008 än perioden före finanskrisen, samt
3,51 procentenheter högre under perioden 2009-2010 jämfört med högkonjunktur perioden
2006-2007. De undersökta fastighetsbolagens räntetäckningsgrad var igenomsnitt lägre vid
utgången av 2008 jämfört med perioden före finanskrisen, samt lägre än perioden efter
finanskrisens utbrott, det vill säga 2009-2010. Med de test som utfördes gick det inte att
statistiskt säkerställa en skillnad i den genomsnittliga räntetäckningsgraden mellan perioden
före och efter finanskrisen utbrott.

Sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och soliditet vid mätpunkterna 2007 och
2008 kunde ej bekräftas. Däremot visade sambandsanalysen mellan fastighetsbolagens
orealiserade värdeförändringar och belåningsgrad på en korrelation, där signifikansnivån var
nära gränsvärdet 0,05. Den utförda regressionsanalysen visade en negativ korrelation med
styrkan -0,466 för 2007 samt en positiv korrelation med styrkan 0,473 under 2008. Vidare
visade test på att drygt 22 % av variationen i belåningsgrad kan förklaras av de orealiserade
värdeförändringarna. Eftersom som signifikansnivån var över gränsvärdet går det inte att
betrakta resultatet som säkerställt med hög tillförlitlighet.

De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet före och efter finanskrisen

Driftöverskottet i genomsnitt för de studerade fastighetsbolagen har ökat samtliga år under
perioden 2006-2010, vilket illustreras i figur 9 ovan. Det genomsnittliga driftöverskottet har
ökat med 32,9 % mellan mätpunkterna 2006 och 2010. En tydlig stigande trend i
fastighetsbolagens driftöverskott kunde utläsas från det inhämtade underlaget.
Precis som driftöverskottet kan en stigande trend i det genomsnittliga förvaltningsresultatet
för undersökningsobjekten sedan 2006 utläsas.



Publika fastighetsbolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm

48

En ökning med 40,15% av det genomsnittliga förvaltningsresultatet för gruppen kan noteras
vid jämförelse mellan 2006 och 2010 utifrån det inhämtade datamaterialet. Det gick att
statistiskt säkerställa en ökning med 114,81 MSEK av medelvärdet mellan perioden före
finanskrisens utbrott 2008 och perioden efter, samt en ökning med 92,87 MSEK i perioden
2009-2010 jämför med medelvärdet av förvaltningsresultatet vid utgången av 2008.

Övriga finansiella förutsättningar

De första tre åren steg räntekostnaderna för de undersökta fastighetsbolagen, för att sedan
under 2009-2010 falla tillbaka till samma nivå som före finanskrisens utbrott. En markant
ökning från 2007 till 2008 på cirka 30,2 % kan noteras, samt en tydlig minskning i den
genomsnittliga räntekostnaden 2008 till 2009 på cirka 19,6 %. Analysen resulterade i att det
ökade medelvärdet för räntekostnaderna mellan 2007-2008, samt det minskade medelvärdet
mellan 2008-2009 kunde säkerställas. Skillnaden mellan det uppmätta medelvärdet för
räntekostnaderna 2007 och 2009 samt 2010 gick ej att säkerställa genom testet i SPSS.
Det gick inte att utläsa någon stigande eller fallande trend i bolagens genomsnittliga
räntekostnad. Sambandet mellan förändring i räntekostnader och förändring av räntebärande
skulder under perioden 2006-2010 testades med hjälp av korrelationsanalys. För 2006-2007
fanns en positiv korrelation med värdet 0,522, för 2007-2008 fanns en positiv korrelation med
värdet 0,745.

Fastighetsbolagens nettoupptag av lån var lägre under och efter finanskrisen jämfört med
2006-2007. Enligt utfört test mellan medelvärdet för perioden 2006-2007 och 2008-2010
kunde en minskning av medelvärdet utläsas med -323 MSEK till en signifikansnivå 0,158.
Medelvärdet för summan av nettoupptag av lån 2006-2007 var 11 326,5 MSEK och för
perioden 2008-2010 var motsvarande siffra 5 516 MSEK. Förutom nettoupptag av lån valde
jag att även studera utvecklingen av de totala skulderna samt medelvärdet för skulder i den
undersökta gruppen börsnoterade fastighetsbolag. Här kunde en tydligt stigande trend under
hela perioden utläsas, men främst 2007-2010. Totalt kunde en ökning på 5,31 % respektive
12,78 % noteras för totala skulder samt medelvärdet i gruppen 2007-2010. T-testet för parvisa
observationer som utfördes där mätningen 2006 testats i par med vart enskilt därefter
kommande år, visade en ökning av medelvärdet mellan samtliga variabelpar.

Enligt min insamlade empiri gick det tydligt att utläsa en stor variation i de orealiserade
värdeförändringarna som redovisats av fastighetsbolagen under perioden 2006-2010.
Utmärkande var att samtliga bolag visade en positiv värdeförändring under perioden 2006-
2007 före finanskrisen. För 2008 redovisade 16 av 17 bolag en negativ värdeförändring, under
2009 visade 12 av 17 bolag en negativ orealiserad värdeförändring. Vid mätpunkten 2010
hade samtliga bolag återigen redovisat en positiv orealiserad värdeförändring.
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5 Slutsatser

I detta kapitel presenterar författaren de slutsatser som kan dras med utgångspunkt från
resultatet av empiriska analysen. Här tydliggörs även möjligheten att besvara uppsatsens
problemformulering utifrån behandlad teoretisk referensram och den genomförda empiriska
undersökningen.

5.1 Slutsatser
De börsnoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur före och efter finanskrisen

Ett företags kapitalstruktur brukar beskrivas som relationen mellan främmande och eget
kapital i ett företags finansieringsmix (Brealey et al., 2011). Företagets kapitalstruktur
bestämmer soliditeten, andelen eget kapital vilket återger hur företaget är finansierat
(Hallgren, 2002). Förutom nyckeltalet soliditet valde jag att i min operationalisering utifrån
befintlig teori även använda de finansiella nyckeltalen belåningsgrad och skuldsättningsgrad,
för att beskriva och förklara hur finanskrisen har påverkat fastighetsbolagens kapitalstruktur.
Utifrån det empiriska resultatet i min studie av de börsnoterade fastighetsbolagen på
NASDAQ OMX Stockholm kan jag dra slutsatsen att fastighetsbolagens soliditet har minskat
under mätperioden och var lägre efter finanskrisens utbrott. Vidare visar resultatet av studien
att fastighetsbolagens skuldsättningsgrad och belåningsgrad var högre efter finanskrisen och
har ökat sedan 2006. Då mina statistiska analyser bygger på test av nyckeltalens medelvärde
mellan olika mätpunkter, tyder resultatet på att förändringen under och efter finanskrisen inte
beror på företagsspecifika händelser. Därför kan det vara rimligt att dra slutsatsen att
fastighetsbolagen som ingår i urvalet har påverkats av en yttre faktor, som under perioden bör
vara finanskrisen. Det empiriska materialet visade även på att fastighetsbolagen har gjort
nettoupptag av lån och ökat sin totala skuldsättning under perioden vilket kan svara för en del
i förklaringen av den ökade belåningsgraden och skuldsättningsgraden respektive den lägre
soliditeten.

Vidare valde jag att följa upp de noterade fastighetsbolagens räntetäckningsgrad som ett
komplement till de tre ovan nämnda nyckeltalen. Räntetäckningsgraden är ett nyckeltal som
indikerar både lönsamhet och de risker som en låg soliditet för med sig (Hallgren, 2002).
Utifrån det insamlade materialet och den empiriska analysen kunde en lägre
räntetäckningsgrad noteras under 2008 jämfört med både 2007 och 2009. Men utifrån de test
som utfördes gick det inte att säkerställa den skillnad i den genomsnittliga
räntetäckningsgraden mellan perioden 2006-2007 och 2009-2010 som kunde utläsas.
Den slutsats som jag väljer att dra beträffande fastighetsbolagens räntetäckningsgrad blir att
den påverkades av finanskrisen och minskade under 2008 då krisen kulminerade. Detta torde
förklaras av dels ökade finansiella kostnader och dels fallande lönsamhet.

För att illustrera och beskriva sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och soliditet
respektive belåningsgrad genomförde jag en regressions- och korrelationsanalys. Här är jag
medveten om att sambandstestet inte kan knytas an direkt till mina formulerade hypoteser,
men samtidigt ansåg jag att det skulle kunna vara ett intressant test då jag studerat
värdeförändringar samt nyckeltalen belåningsgrad och soliditet var för sig. Tyvärr är det inte
möjligt att dra några slutsatser från sambandstestet som gjordes med utgångspunkt från
årsredovisning för år 2007 och 2008, då signifikansnivån översteg gränsvärdet. Men i testet
beträffande belåningsgrad visade analysen en negativ korrelation med styrkan -0,466 för 2007
samt en positiv korrelation med styrkan 0,473 under 2008.
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Vidare visade testet på att dryg 22 % av variationen i belåningsgrad skulle kunna förklaras av
de orealiserade värdeförändringarna. Till en signifikansnivå väldigt nära gränsvärdet 0,05.

I diskussionen ovan vid metod och validitet belystes problematiken som uppstår till följd av
fastighetsbolagens redovisning av förvaltningsfastigheter och finansiella tillgångar till verkligt
värde. Värdering till verkligt värde av främst tillgångar som förvaltningsfastigheter, men även
finansiella instrument ger upphov till dels värdeförändringar på balansräkningens tillgångsida
och skuldsida och dels det egna kapitalets utveckling, då de orealiserade värdeförändringarna
redovisas över bolagens resultaträkning och direkt påverkar årets resultat. Vilket har betydelse
vid analys av bolagens kapitalstruktur med nyckeltal så som soliditet, skuldsättningsgrad,
belåningsgrad, räntabilitet på eget kapital och på totalt kapital. Det blir därför svårt att avgöra
vad som har orsakat de förändrade uppmätta nyckeltalen mellan de olika mätningarna.

De börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet före och efter finanskrisen

För att beskriva och förklara hur den finansiella situationen i de börsnoterade
fastighetsbolagen har påverkats och förändrats under finanskrisen, valde jag att följa upp
bolagens lönsamhet med avseende på driftöverskott och förvaltningsresultat. I
operationaliseringen har jag definierat driftöverskott som hyresintäkter minus driftkostnader i
enlighet med Sveriges Finansanalytikers Förenings (2006) definition. Förvaltningsresultatet
som blir nästa steg i resultaträkningen, utgörs av driftöverskott minus avskrivningar på
fastigheterna, central administration och räntekostnader plus ränteintäkter och räntebidrag
(Fastighetsnytt, 2008). Resultatet från den empiriska studien tyder på att både
fastighetsbolagens driftöverskott och förvaltningsresultat har visat en stigande trend under
finanskrisen. Förvaltningsresultatet var enligt empirin högre efter finanskrisens utbrott jämfört
med perioden 2006-2007 samt högre än vid mätningen från 2008 års redovisning. Det lägre
förvaltningsresultatet under 2008 bör kunna härledas till främst till de högre räntekostnaderna
som kunde noteras under samma år, eftersom driftöverskottet ökade. De slutsatser som kan
vara möjliga att dra utifrån undersökningen är att fastighetsbolagens underliggande lönsamhet
inte påverkades i speciellt stor utsträckning av finanskrisen. De ökande resultaten tyder på att
bolagen under perioden inte drabbats av ökade vakanser eller sänkta hyresnivåer. Resultatet
indikerar även att det som väntat kan finnas en eftersläpning i bolagens underliggande resultat
tillföljd av längden på hyreskontrakten. Det som skulle kunna tala emot resultatet i studien är
att det de genomsnittliga resultaten kan ha ökat till följd av att bolagen investerat i nya
fastigheter och fortsatta växa under perioden, vilket skulle kunna förklara de ökade
driftöverskotten och förvaltningsresultaten.

Övriga finansiella förutsättningar

Som komplement till undersökningen av hur fastighetsbolagens kapitalstruktur och lönsamhet
har påverkats under tiden för finanskrisen valde jag att även följa upp bolagens
räntekostnader, räntebärande skulder, nettoupptag av lån, totala skuldsättning samt
orealiserade värdeförändringar.

Då fastighetsföretagande är en väldigt kapitalintensiv verksamhet blir räntekostnaderna en
betydande kostnadspost i fastighetsbolagen. Tillföljd av finanskrisen sänkte riksbanken
reporäntan kraftigt till historiskt låga nivåer, vilket direkt inverkade på dagslåneräntan på
interbankmarknaden och därigenom spreds ränteförändringen till de finansiella institut som
lånar ut till företagen (Riksbanken, 2012). De sänkta utlåningsräntorna bör ge
fastighetsbolagen lägre finansiella kostnader och kostnader för att finansiera belånade
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investeringar (Leimdörfer, 2009). Det som avgör när och om en lägre eller högre räntekostnad
får genomslag i fastighetsbolagens resultaträkning är främst förfallostrukturen på lånen och
hur stor andel av kreditstocken som skall räntejusteras vid olika tidpunkter. Min empiriska
analys för utvecklingen av medelvärdet för räntekostnaderna i den utvalda gruppen bolag
visade att de första två åren steg räntekostnaderna för att sedan under 2009-2010 falla tillbaka
till samma nivå som före finanskrisens utbrott. En markant ökning från 2007 till 2008 på cirka
30,2 % kunde noteras, samt en tydlig minskning i den genomsnittliga räntekostnaden från
2008 till 2009 på cirka 19,6 %. Med hjälp av de statistiska testen kunde jag påvisa att
skillnaden mellan medelvärdet för 2008 och 2009 var -63,51 MSEK, samt +75,15 MSEK
mellan 2007 och 2008. En möjlig första slutsats som jag anser rimlig att dra utifrån resultatet
är att de förändrade räntenivåerna under finanskrisen fick ett direkt genomslag i de undersökta
bolagens räntekostnader. Men samtidigt visade mitt korrelationstest mellan förändrade
räntekostnader och räntebärande skulder på en stark positiv korrelation 2007 till 2008. Samt
en obetydlig ej signifikant korrelation mellan räntekostnader och räntebärande skulder 2008-
2009. Ett möjligt resonemang som slutsats kring detta är enligt min uppfattning att de lägre
genomsnittliga räntekostnaderna bland fastighetsbolagen under 2009 var ett resultat av
finanskrisens påverkan genom lägre räntenivåer, snarare än minskad skuldsättning då ingen
korrelation kunde utläsas.

Nästa del i min empiriska undersökning var som bekant de börsnoterade fastighetsbolagens
nettoupptag av låneskulder och totala skuldsättning under finanskrisen. Fastighetsbolagen har
före och efter finanskrisen gjort ett nettoupptag av låneskulder vid samtliga mätpunkter i
undersökningen. Medelvärdet för summan av nettoupptag lån 2006-2007 var 11 326,5 MSEK
och för perioden 2008-2010 var motsvarande siffra 5 516 MSEK. Under finanskrisen
minskade mängden fastighetsaffärer dramatiskt, exempelvis sjönk transaktionsvolymen med
76 % 2009 jämfört med 2008 (Newsec, 2010). Den lägre transaktionsvolymen efter
finanskrisens utbrott bör till stor del vara förklaringen till det lägre nettoupptaget av lån under
2008-2010. En annan bidragande faktor till lägre nettoupptagen av lån kan vara ökade
svårigheter att ta upp nya lån till följd av finanskrisen. Men samtidigt har bolagen gjort
nettoupptag av lån under hela perioden vilket borde indikera att det funnits förutsättningar för
nyupplåning. Utvecklingen av fastighetsbolagens totala skuldsättning samt medelvärdet för
skulder i det undersökta urvalet visade enligt min analys en tydligt stigande trend under hela
perioden 2006-2010. Det statistiska testet bekräftade att genomsnittlig skuldsättning ökade
samtliga år med 2006 års mätning som utgångspunkt.

Den sista delen i min empiri och den avslutande hypotesen behandlade fastighetsbolagens
redovisning av orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Redovisningen av
värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter styrs av den internationella standarden IAS 40.
Redovisning enligt verkligt värde innebär att en vinst eller förlust som uppkommer vid en
värdeförändring på förvaltningsfastigheter skall redovisas direkt i balansräkningen, och
förändringen utgör en del av årets resultat (Fastighetsnytt, 2008). Enligt min empiriska analys
redovisade samtliga bolag en positiv värdeförändring under både 2006 och 2007. För 2008
redovisade 16 av 17 bolag en negativ värdeförändring. Under 2009 redovisar 12 av 17
bolagen en negativ orealiserad värdeförändring. Avslutningsvis vid mätpunkten 2010
redovisade samtliga bolag återigen en positiv orealiserad värdeförändring.
En förklaring till de stora värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter är ett förändrat
direktavkastningskrav i fastighetsbolagens värderingsmodeller, som en direkt följd av
osäkerheten på kreditmarknaden och konjunkturens utveckling under finanskrisen. En annan
del i förklaringen kan självklart vara sjunkande fastighetspriser eller befarat lägre hyresnivåer.
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5.2 Sammanfattning av resultat och slutsatser

 Soliditeten hos de undersökta fastighetsbolagen var under 2009-2010 3,50 procentenheter
lägre än under 2006-2007. Vid utgången av 2008 var soliditeten 5,58 procentenheter lägre
än perioden 2006-2007. Vid mätpunkten 2008 och 2009 var soliditeten 5,38 respektive
4,57 procentenheter lägre jämfört med 2007.

 Den belåningsgraden var under 2009-2010 3,51 procentenheter högre än under 2006-
2007. Vid utgången av 2008 var belåningsgraden 4,48 procentenheter högre än under
2006-2007. Jämfört med 2007 belåningsgraden hos fastighetsbolagen 3,82 procentenheter
högre vid 2008 samt 4,11 procentenheter högre vid 2009.

 Fastighetsbolagens skuldsättningsgrad har ökat mellan 2006 och 2010 (9,37 %). Jämfört
med mätningen från 2007 var skuldsättningsgraden cirka 0,59 (ggr) högre vid 2008 samt
0,42 (ggr) högre vid mätning 2009.

 Räntetäckningsgraden för de undersökta fastighetsbolagen var vid mätpunkten 2008 lägre
än vid både 2007 och 2009. Jämfört med 2006-2007 var räntetäckningsgraden 0,93 (ggr)
lägre än vid 2008. Vid jämförelse med 2009-2010 var räntetäckningsgraden 0,96 (ggr)
högre än vid 2008.  Ingen tydlig trend från 2006 till 2010 kunde utläsas, ej heller någon
säkerställd skillnad mellan period 2006-2007 och 2009-2010.

 Det fanns inget signifikant samband mellan soliditet och orealiserade värdeförändringar
vid mätning från årsredovisning för år 2007 och 2008. Det fanns inte heller ett signifikant
samband mellan belåningsgrad och orealiserade värdeförändringar. Sambandet mellan de
senare variablerna visade på en negativ korrelation med styrkan 0,466 för 2007 samt en
positiv korrelation med styrkan 0,473 under 2008. Vidare visade testet på att dryg 22 % av
variationen i belåningsgrad skulle kunna förklaras av de orealiserade värdeförändringarna.
Dock var signifikansnivån för sambanden mellan 0,055 och 0,06, vilket var precis över
gränsen för ett signifikant resultat.

 Fastighetsbolagens driftöverskott och förvaltningsresultat har ökat under perioden 2006-
2010 och uppvisade en stigande trend. Driftöverskottet ökade med 32,9 % mellan
mätpunkterna 2006 och 2010, samt 23 % mellan 2007 och 2010.  En ökning med 40,15 %
av fastighetsbolagens förvaltningsresultat kunde noteras vid jämförelse mellan 2006 och
2010, samt 28 % mellan 2007 och 2010.

 Fastighetsbolagens räntekostnader ökade med 30,2 % mellan 2007 och 2008, samt
minskade med drygt 19,6 % mellan mätningarna 2008 och 2009. Det fanns ett signifikant
samband mellan förändring i räntekostnader och förändring i räntebärande skulder mellan
2007 och 2008. Men inget samband mellan de två variablerna kunde utläsas mellan 2008
och 2009.

 Fastighetsbolagen gjorde nettoupptag av låneskulder vid samtliga mätningar mellan 2006
och 2010. Medelvärdet för summan av nettoupptag lån 2006-2007 var 11 326,5 MSEK
och för perioden 2008-2010 var motsvarande siffra 5 516 MSEK.
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 Fastighetsbolagens totala skuldsättning har ökat vid samtliga mätningar sedan 2006.
Totalt kan en ökning med på 5,31 % respektive 12,78 % noteras för totala skulder samt
medelvärdet i gruppen mellan 2007 och 2010.

 En stor variation i bolagens redovisade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter kunde
utläsas i den empiriska undersökningen. Samtliga bolag i urvalet visade en positiv
värdeförändring i årsredovisning för år 2006 och 2007. För 2008 redovisade 16 av 17
bolag en negativ värdeförändring, under 2009 visade 12 av 17 bolag en negativ
värdeförändring. Vid mätpunkten 2010 hade samtliga bolag återigen redovisat en positiv
värdeförändring.

5.3 Kunskapsbidrag

Författaren till denna uppsats anser att studien innehåller ett akademiskt kunskapsbidrag men
även i någon mån ett praktiskt kunskapsbidrag. Det akademiska kunskapsbidraget utgörs
främst av att studien har belyst utvecklingen av den finansiella situationen i fastighetsbolagen
under en specifik tidsperiod utifrån befintlig teori och finansiella mått. Studiens resultat kan
därför ge bidrag till ackumulerad kunskap om hur de noterade fastighetsbolagen påverkas
under en finansiellt ansträngd period, främst med avseende på kapitalstruktur och lönsamhet,
men även i from av andra parametrar som räntekostnader och orealiserade värdeförändringar.
Den empiriska analysen och studiens resultat visar på intressanta gemensamma förändringar
under tidsperioden i den undersökta gruppen fastighetsbolag som bör kunna utnyttjas vid
framtida undersökningar. Studiens resultat kan även ge ett akademiskt kunskapsbidrag genom
att ge uppslag till fler studier där vissa variabler som undersökts var för sig skulle kunna testas
mot varandra för att mäta påverkan eller orsak och verkan. Även den teoretiska referensram
som byggs upp under skapandet av uppsatsen bör kunna ge inspiration och referenser som kan
utnyttjas i fortsatta studier och vid uppbyggnad av teoretisk referensram inom samma
ämnesområde. Studiens praktiska kunskapsbidrag är enligt författaren en ökad kunskap om
hur de börsnoterade fastighetsbolagens lönsamhet och finansiella ställning påverkas under en
pressad finansiell situation. Givetvis med begränsning till de variabler som utnyttjats vid
undersökningen och till det dataunderlag som samlats in under perioden. Vidare anser
författaren att uppsatsen ger en användbar helhetsbild och överblick för de börsnoterade
fatighetsbolagens gemensamma utveckling under den specifika tidsperioden.

5.4 Förslag till fortsatt forskning

Under uppsatsprocessen har flera möjliga alternativa inriktningar inom ämnesområdet
påträffats. Förslagsvis vore en kvalitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som
påverkar och styr fastighetsbolagens kapitalstruktur intressant, då främst med avseende på
hur fastighetsbolagens beslutsfattare har arbetat med finansiella mål, målstyrning och
strategier. En kvalitativ undersökning av ett fåtal fastighetsbolag med fokus på hur
bolagsledningen ser på risk och risktagande kopplat till bolagens kapitalstruktur och
finansiering är en annan möjlighet. En annan intressant inriktning för vidare studier skulle
vara att för ett mindre urval av fastighetsbolag studera hur bolagens värderingsmodeller och
värderingsantaganden för beräkning av förvaltningsfastigheternas verkliga värde utvecklades
under finanskrisen och om arbetssättet skiljer sig åt mellan bolagen.
Kopplat till redovisning enligt IAS 40 är annan intressant möjlighet även att kartlägga och se i
vilken omfattning externa värderare används av bolagen, och om det kan tänkas ha någon
betydelse för den variation i värdeförändringarna som redovisas.
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Under nyss genomförda studie noterades vid genomgången av fastighetsbolagens
årsredovisningar att redovisning av räntederivat till marknadsvärde enligt IAS 39 kan ge
upphov till betydande poster med orealiserade värdeförändringar i bolagens resultaträkning.
Där skulle det kunna vara intressant med en kvalitativ studie för att undersöka hur bolagen
arbetar med räntederivat och hur de ser på risker och möjligheter i samband med det.
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Årsredovisningar

Atrium Ljungberg årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Brinova årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Castellum årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Catena årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Corem Property Group årsredovisning för år 2007,2008,2009,2010
Dagon årsredovisning för år 2007,2008,2009,2010
Diös årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Fabege årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Fast Partner årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Fastighets AB Balder årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Heba Fastighets årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Hufvudstaden årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Klövern årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Kungsleden årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Sagax årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Wallenstam årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010
Wihlborgs årsredovisning för år 2006,2007,2008,2009,2010



Bilaga 1 – Operationalisering
Vad författaren
önskar mäta Variabler Förklaring Användning vid analys

Föränding av
kapitalstruktur Förändring soliditet Soliditet= Eget kapital / Totalt kapital (BV)

T-test av parvisa observationer för två
mätningar på samma urval, för
hypotesprövning.

Förändring
skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad = Total skulder (BV) /  Eget kapital (BV)

T-test av parvisa observationer för två
mätningar på samma urval, för
hypotesprövning.

Förändring
belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas redovisade värde

T-test av parvisa observationer för två
mätningar på samma urval, för
hypotesprövning.

Soliditet Soliditet= Eget kapital / Totalt kapital (BV)
Beskrivande mått för datamaterialet,
deskriptiv statistik

Skuldsättningsgrad Skuldsättningsgrad = Total skulder (BV) /  Eget kapital (BV)
Beskrivande mått för datamaterialet,
deskriptiv statistik

Belåningsgrad Räntebärande skulder i förhållande till fastigheternas redovisade värde
Beskrivande mått för datamaterialet,
deskriptiv statistik

Räntetäckningsgrad
(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + finansiella kostnader) /
Finansiella kostnader (Rensat från orealiserade värdeförändringar)

Deskriptiv statistik, samt T-test för parvisa
observationer på samma urval för
hypotesprövning.

Förändring av
lönsamhet Förvaltningsresultat

Driftöverskott minus avskrivningar på fastigheterna, central administration och
räntekostnader (Finansiella kostnader) plus ränteintäkter och räntebidrag
(Finansiella intäkter). värdeförändringar på fastigheter och derivat exkluderas,
övriga rörelse intäkter / kostnader ingår

Deskriptiv statistik, samt T-test för parvisa
observationer på samma urval för
hypotesprövning.

Driftöverskott Hyresintäkter - driftkostnader , enligt RR

Deskriptiv statistik, samt T-test för parvisa
observationer på samma urval för
hypotesprövning.

Räntekostnader Räntekostnader enligt RR eller not

Deskriptiv statistik, samt T-test för parvisa
observationer på samma urval för
hypotesprövning.

Förändring av
räntekostnader Räntekostnader år 2 / räntekostnader år 1 Korrelation
Förändring av
räntebärnade skulder Räntebärande skulder år 2 / räntebärandeskulder år 1 Korrelation

(Enligt not eller förvaltningsberättelse)
Övriga finansiella
förutsättningar

Upptag av nya lån Enligt kassaflöde finansieringsverksamheten Deskripitv statistik
Amortering Enligt kassaflöde finansieringsverksamheten Deskripitv statistik
Netto upptag av lån /
amotering av låneskuld Enligt kassaflöde finansieringsverksamheten Deskripitv statistik
Totala skulder Enligt BR Deskripitv statistik

Orealiserade
värdeförändringar på
förvaltningsfastigheter Enligt resultaträkning , förvaltningsberättelse

Deskripitv statistik samt korrelation med
belåningsgrad & soliditet



Bilaga 2 – Förteckning av valda bolag

Företag Instrumentets namn Sektor ICB Segment

Atrium Ljungberg LJGR B Real Estate 8600 Large

Brinova Fastigheter BRIN B Real Estate 8600 Mid

Castellum CAST Real Estate 8600 Large

Catena CATE Real Estate 8600 Small

Corem Property Group CORE, CORE PREF Real Estate 8600 Mid

Dagon DAG Real Estate 8600 Small

Diös Fastigheter DIOS Real Estate 8600 Mid

Fabege FABG Real Estate 8600 Large

Fast Partner FPAR Real Estate 8600 Mid

Fastighets AB Balder BALD B, BALD PREF Real Estate 8600 Mid

HEBA HEBA B Real Estate 8600 Mid

Hufvudstaden HUFV A,C Real Estate 8600 Large

Klövern KLOV, KLOV PREF Real Estate 8600 Mid

Kungsleden KLED Real Estate 8600 Mid

Sagax SAGA, SAGA PREF Real Estate 8600 Mid

Wallenstam WALL B Real Estate 8600 Large

Wihlborgs Fastigheter WIHL Real Estate 8600 Mid

Information hämtad hos http://www.nasdaqomxnordic.com/
2012-05-11



Bilaga 3 – Tabeller, grafer och statistiska test från SPSS och Excel

N Variationsvidd Minimivärde Maximivärde Medelvärde Standardavvikelse

Soliditet2006 15 45,27 20,60 65,87 40,0667 11,57089

Soliditet2007 17 35,65 25,80 61,45 38,2318 9,44335

Soliditet2008 17 41,38 19,31 60,69 32,8541 11,38247

Soliditet2009 17 36,36 19,95 56,31 33,6629 9,70719

Soliditet2010 17 29,94 26,18 56,12 36,5953 9,10577

Valid N (listwise) 15

N Variationsvidd Minimivärde Maximivärde Medelvärde Standardavvikelse

Skuldsättningsgrad-2006 15 3,34 ,52 3,86 1,7120 ,87138

Skuldsättningsgrad-2007 17 2,25 ,63 2,88 1,7512 ,60343

Skuldsättningsgrad-2008 17 3,53 ,65 4,18 2,3371 ,95154

Skuldsättningsgrad-2009 17 3,23 ,78 4,01 2,1735 ,79272

Skuldsättningsgrad-2010 17 2,04 ,78 2,82 1,8724 ,60979

Valid N (listwise) 15

N Variationsvidd Minimivärde Maximivärde Medelvärde Standardavvikelse

Belåningsgrad2-2006 15 74,54 11,37 85,91 54,1933 20,84926

Belåningsgrad2-2007 17 79,22 15,43 94,65 57,6035 20,80956

Belåningsgrad2-2008 17 80,76 17,82 98,58 61,6729 20,58837

Belåningsgrad2-2009 17 75,87 18,76 94,63 61,7147 18,70288

Belåningsgrad2-2010 17 72,10 17,87 89,97 59,4500 17,77344

Valid N (listwise) 15



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)

Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Soliditet2007 -

Soliditet2006
-1,16667 6,76271 1,74612 -4,91173 2,57839 -,668 14 ,515

Pair 2
Soliditet2008 -

Soliditet2007
-5,37765 3,85336 ,93458 -7,35886 -3,39643 -5,754 16 ,000

Pair 3
Soliditet2009 -

Soliditet2008
,80882 3,47888 ,84375 -,97985 2,59750 ,959 16 ,352

Pair 4
Soliditet2010 -

Soliditet2009
2,93235 3,87104 ,93886 ,94205 4,92266 3,123 16 ,007

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval

of the Difference

Lower Upper

Pair

1

Soliditet2007 -

Soliditet2006
-1,16667 6,76271 1,74612 -4,91173 2,57839 -,668 14 ,515

Pair

2

Soliditet2008 -

Soliditet2007
-5,37765 3,85336 ,93458 -7,35886 -3,39643 -5,754 16 ,000

Pair

3

Soliditet2009 -

Soliditet2007
-4,56882 2,32512 ,56393 -5,76429 -3,37336 -8,102 16 ,000

Pair

4

Soliditet2010 -

Soliditet2007
-1,63647 3,80874 ,92376 -3,59475 ,32180 -1,772 16 ,096



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Soliditet2008 - Medel

soliditet 06-07
-5,58533 4,96929 1,28306 -8,33723 -2,83343 -4,353 14 ,001

Pair 2
Medel soliditet 09-10 -

Soliditet2008
2,27500 4,91229 1,19140 -,25066 4,80066 1,910 16 ,074

Pair 3
Medel soliditet 09-10 -

Medel soliditet 06-07
-3,50500 3,65407 ,94348 -5,52856 -1,48144 -3,715 14 ,002

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Belåningsgrad2-2006 10,067 14 ,000 54,19333 42,6474 65,7393

Belåningsgrad2-2007 11,413 16 ,000 57,60353 46,9042 68,3028

Belåningsgrad2-2008 12,311 16 ,000 61,42588 50,8487 72,0030

Belåningsgrad2-2009 13,605 16 ,000 61,71471 52,0986 71,3308

Belåningsgrad2-2010 13,791 16 ,000 59,45000 50,3117 68,5883



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Belåningsgrad2-2007 -

Belåningsgrad2-2006
2,15000 9,14094 2,36018 -2,91209 7,21209 ,911 14 ,378

Pair 2
Belåningsgrad2-2008 -

Belåningsgrad2-2007
3,82235 4,10460 ,99551 1,71196 5,93274 3,840 16 ,001

Pair 3
Belåningsgrad2-2009 -

Belåningsgrad2-2008
,28882 3,06500 ,74337 -1,28706 1,86470 ,389 16 ,703

Pair 4
Belåningsgrad2-2010 -

Belåningsgrad2-2009
-2,26471 2,74357 ,66541 -3,67532 -,85409 -3,403 16 ,004

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Belåningsgrad2-2008 -

Belåningsgrad2-2007
3,82235 4,10460 ,99551 1,71196 5,93274 3,840 16 ,001

Pair 2
Belåningsgrad2-2009 -

Belåningsgrad2-2007
4,11118 5,95464 1,44421 1,04959 7,17277 2,847 16 ,012

Pair 3
Belåningsgrad2-2010 -

Belåningsgrad2-2007
1,84647 7,06313 1,71306 -1,78506 5,47800 1,078 16 ,297



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Belåningsgrad2-2008 -

Medel belåningsgrad

06-07

4,48300 3,42313 ,88385 2,58733 6,37867 5,072 14 ,000

Pair 2

Medel belåningsgrad

09-10 - Medel

belåningsgrad 06-07

3,51400 5,39532 1,39307 ,52617 6,50183 2,522 14 ,024

Pair 3

Medel belåningsgrad

09-10 -

Belåningsgrad2-2008

-,84353 3,82864 ,92858 -2,81203 1,12497 -,908 16 ,377

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Skuldsättningsgrad-2006 7,609 14 ,000 1,71200 1,2294 2,1946

Skuldsättningsgrad-2007 11,965 16 ,000 1,75118 1,4409 2,0614

Skuldsättningsgrad-2008 10,127 16 ,000 2,33706 1,8478 2,8263

Skuldsättningsgrad-2009 11,305 16 ,000 2,17353 1,7660 2,5811

Skuldsättningsgrad-2010 12,660 16 ,000 1,87235 1,5588 2,1859



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Skuldsättningsgrad-

2007 -

Skuldsättningsgrad-

2006

,00000 ,62468 ,16129 -,34594 ,34594 ,000 14 1,000

Pair 2

Skuldsättningsgrad-

2008 -

Skuldsättningsgrad-

2007

,58588 ,48315 ,11718 ,33747 ,83430 5,000 16 ,000

Pair 3

Skuldsättningsgrad-

2009 -

Skuldsättningsgrad-

2008

-,16353 ,40669 ,09864 -,37263 ,04557 -1,658 16 ,117

Pair 4

Skuldsättningsgrad-

2010 -

Skuldsättningsgrad-

2009

-,30118 ,37054 ,08987 -,49169 -,11066 -3,351 16 ,004

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Skuldsättningsgrad-

2008 -

Skuldsättningsgrad-

2007

,58588 ,48315 ,11718 ,33747 ,83430 5,000 16 ,000

Pair 2

Skuldsättningsgrad-

2009 -

Skuldsättningsgrad-

2007

,42235 ,31190 ,07565 ,26199 ,58272 5,583 16 ,000

Pair 3

Skuldsättningsgrad-

2010 -

Skuldsättningsgrad-

2007

,12118 ,26631 ,06459 -,01575 ,25810 1,876 16 ,079



Räntetäckningsgrad

N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Räntetäckningsgrad2-2006 15 9,75 1,79 11,54 3,4373 2,38095

Räntetäckningsgrad2-2007 17 4,64 1,50 6,14 2,9065 1,30133

Räntetäckningsgrad2-2008 17 4,36 1,16 5,52 2,2682 1,04025

Räntetäckningsgrad2-2009 17 5,39 1,62 7,01 3,2276 1,34887

Räntetäckningsgrad2-2010 16 5,98 1,76 7,74 3,2369 1,43413

Valid N (listwise) 14

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Räntetäckningsgrad2-2006 5,591 14 ,000 3,43733 2,1188 4,7559

Räntetäckningsgrad2-2007 9,209 16 ,000 2,90647 2,2374 3,5756

Räntetäckningsgrad2-2008 8,990 16 ,000 2,26824 1,7334 2,8031

Räntetäckningsgrad2-2009 9,866 16 ,000 3,22765 2,5341 3,9212

Räntetäckningsgrad2-2010 9,028 15 ,000 3,23688 2,4727 4,0011



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Räntetäckningsgrad2-

2007 -

Räntetäckningsgrad2-

2006

-,36067 1,50016 ,38734 -1,19143 ,47009 -,931 14 ,368

Pair 2

Räntetäckningsgrad2-

2008 -

Räntetäckningsgrad2-

2007

-,63824 ,71965 ,17454 -1,00824 -,26823 -3,657 16 ,002

Pair 3

Räntetäckningsgrad2-

2009 -

Räntetäckningsgrad2-

2008

,95941 ,62043 ,15048 ,64042 1,27841 6,376 16 ,000

Pair 4

Räntetäckningsgrad2-

2010 -

Räntetäckningsgrad2-

2009

,05688 ,70938 ,17735 -,32113 ,43488 ,321 15 ,753



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Räntetäckningsgrad2-

2008 -

Räntetäckningsgrad2-

2007

-,63824 ,71965 ,17454 -1,00824 -,26823 -3,657 16 ,002

Pair 2

Räntetäckningsgrad2-

2009 -

Räntetäckningsgrad2-

2007

,32118 ,84250 ,20434 -,11200 ,75435 1,572 16 ,136

Pair 3

Räntetäckningsgrad2-

2010 -

Räntetäckningsgrad2-

2007

,31313 1,06995 ,26749 -,25701 ,88326 1,171 15 ,260

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Räntetäckningsgrad2-

2008 - Medel

räntetäckningsgrad

2006-2007

-,93167 1,26551 ,32675 -1,63248 -,23085 -2,851 14 ,013

Pair 2

Medel

räntetäckningsgrad

2009-2010 - Medel

räntetäckningsgrad

2006-2007

,00107 1,51182 ,40405 -,87183 ,87397 ,003 13 ,998

Pair 3

Medel

räntetäckningsgrad

2009-2010 -

Räntetäckningsgrad2-

2008

,95656 ,56823 ,14206 ,65377 1,25935 6,734 15 ,000



oreal.

värdeförändring

ar /

fastigheternas

värde 2007

oreal.

värdeförändringa

r / fastigheternas

värde 2008

Soliditet2007 Soliditet2008

oreal. värdeförändringar /

fastigheternas värde 2007

Pearson Correlation 1 -,334 ,373 ,452

Sig. (2-tailed) ,190 ,140 ,069

N 17 17 17 17

oreal. värdeförändringar /

fastigheternas värde 2008

Pearson Correlation -,334 1 -,370 -,398

Sig. (2-tailed) ,190 ,144 ,113

N 17 17 17 17

Soliditet2007

Pearson Correlation ,373 -,370 1 ,948**

Sig. (2-tailed) ,140 ,144 ,000

N 17 17 17 17

Soliditet2008

Pearson Correlation ,452 -,398 ,948** 1

Sig. (2-tailed) ,069 ,113 ,000

N 17 17 17 17

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

oreal.

värdeförändring

ar /

fastigheternas

värde 2007

oreal.

värdeförändringa

r / fastigheternas

värde 2008

Belåningsgrad2-

2007

Belåningsgrad2-

2008

oreal. värdeförändringar /

fastigheternas värde 2007

Pearson Correlation 1 -,334 -,466 -,511*

Sig. (2-tailed) ,190 ,060 ,036

N 17 17 17 17

oreal. värdeförändringar /

fastigheternas värde 2008

Pearson Correlation -,334 1 ,568* ,473

Sig. (2-tailed) ,190 ,017 ,055

N 17 17 17 17

Belåningsgrad2-2007

Pearson Correlation -,466 ,568* 1 ,980**

Sig. (2-tailed) ,060 ,017 ,000

N 17 17 17 17

Belåningsgrad2-2008

Pearson Correlation -,511* ,473 ,980** 1

Sig. (2-tailed) ,036 ,055 ,000

N 17 17 17 17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1

oreal.

värdeförändring

ar /

fastigheternas

värde 2007b

. Enter

a. Dependent Variable: Belåningsgrad2-2007

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,466a ,217 ,165 19,02090

a. Predictors: (Constant), oreal. värdeförändringar / fastigheternas

värde 2007

Variables Entered/Removeda

Model Variables

Entered

Variables

Removed

Method

1

oreal.

värdeförändring

ar /

fastigheternas

värde 2008b

. Enter

a. Dependent Variable: Belåningsgrad2-2008

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 ,473a ,223 ,172 18,72437

a. Predictors: (Constant), oreal. värdeförändringar / fastigheternas

värde 2008



Driftöverskott MSEK

N Range Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Driftöverskott 2006 15 1431,00 97,00 1528,00 8603,23 573,5487 486,89149

Driftöverskott 2007 17 1673,00 32,00 1705,00 10528,74 619,3376 513,19186

Driftöverskott 2008 17 1860,00 107,00 1967,00 11822,95 695,4676 552,91209

Driftöverskott 2009 17 1704,00 113,00 1817,00 12415,80 730,3412 540,28814

Driftöverskott 2010 16 1669,00 130,00 1799,00 12199,48 762,4675 503,58229

Valid N (listwise) 14

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Driftöverskott 2006 4,562 14 ,000 573,54867 303,9171 843,1802

Driftöverskott 2007 4,976 16 ,000 619,33765 355,4787 883,1966

Driftöverskott 2008 5,186 16 ,000 695,46765 411,1865 979,7488

Driftöverskott 2009 5,573 16 ,000 730,34118 452,5506 1008,1317

Driftöverskott 2010 6,056 15 ,000 762,46750 494,1274 1030,8076

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Driftöverskott 2007 -

Driftöverskott 2006
110,68067 149,93311 38,71256 27,65048 193,71085 2,859 14 ,013

Pair 2
Driftöverskott 2008 -

Driftöverskott 2007
76,13000 87,78084 21,28998 30,99725 121,26275 3,576 16 ,003

Pair 3
Driftöverskott 2009 -

Driftöverskott 2008
34,87353 70,83506 17,18003 -1,54650 71,29356 2,030 16 ,059

Pair 4
Driftöverskott 2010 -

Driftöverskott 2009
-2,41625 111,42394 27,85599 -61,78988 56,95738 -,087 15 ,932



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Driftöverskott 2008 -

Driftöverskott 2007
76,13000 87,78084 21,28998 30,99725 121,26275 3,576 16 ,003

Pair 2
Driftöverskott 2009 -

Driftöverskott 2007
111,00353 83,34744 20,21472 68,15023 153,85683 5,491 16 ,000

Pair 3
Driftöverskott 2010 -

Driftöverskott 2007
114,07125 148,03761 37,00940 35,18758 192,95492 3,082 15 ,008

Förvaltningsresultat MSEK

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Förvaltningsresultat 2006 15 74,34 883,00 309,3427 255,13433

Förvaltningsresultat 2007 17 8,00 924,00 338,6135 283,19011

Förvaltningsresultat 2008 17 71,00 973,00 329,1094 267,89462

Förvaltningsresultat 2009 17 81,00 1130,00 421,6718 305,01508

Förvaltningsresultat 2010 16 85,00 1141,00 433,5344 300,23810

Valid N (listwise) 14

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Förvaltningsresultat 2006 4,696 14 ,000 309,34267 168,0540 450,6313

Förvaltningsresultat 2007 4,930 16 ,000 338,61353 193,0106 484,2164

Förvaltningsresultat 2008 5,065 16 ,000 329,10941 191,3707 466,8481

Förvaltningsresultat 2009 5,700 16 ,000 421,67176 264,8475 578,4960

Förvaltningsresultat 2010 5,776 15 ,000 433,53438 273,5488 593,5200



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Förvaltningsresultat

2007 -

Förvaltningsresultat

2006

69,19933 86,79818 22,41119 21,13210 117,26657 3,088 14 ,008

Pair 2

Förvaltningsresultat

2008 -

Förvaltningsresultat

2007

-9,50412 63,05282 15,29255 -41,92289 22,91465 -,621 16 ,543

Pair 3

Förvaltningsresultat

2009 -

Förvaltningsresultat

2008

92,56235 75,00210 18,19068 53,99983 131,12487 5,088 16 ,000

Pair 4

Förvaltningsresultat

2010 -

Förvaltningsresultat

2009

-6,71062 53,95362 13,48841 -35,46048 22,03923 -,498 15 ,626

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)

Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Förvaltningsresultat

2008 -

Förvaltningsresultat

2007

-9,50412 63,05282 15,29255 -41,92289 22,91465 -,621 16 ,543

Pair 2

Förvaltningsresultat

2009 -

Förvaltningsresultat

2007

83,05824 61,27284 14,86085 51,55465 114,56182 5,589 16 ,000

Pair 3

Förvaltningsresultat

2010 -

Förvaltningsresultat

2007

78,37000 94,71655 23,67914 27,89911 128,84089 3,310 15 ,005



1.(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
2. (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
(Rensat från orealiserade värdeförändringar)
Z = 26,3

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Förvaltningsresultat

2008 - Medel

förvaltningsresultat 06-

07

15,16833 60,80272 15,69920 -18,50309 48,83976 ,966 14 ,350

Pair 2

Medel

förvaltningsresultat 09-

10 - Medel

förvaltningsresultat 06-

07

114,81286 82,46684 22,04019 67,19792 162,42779 5,209 13 ,000

Pair 3

Medel

förvaltningsresultat 09-

10 -

Förvaltningsresultat

2008

92,78594 80,06662 20,01665 50,12145 135,45043 4,635 15 ,000



1. Rörelseresultat (EBIT, före skatt och finansnetto)/Totala tillgångar (BV)
2. Rörelseresultat (EBIT, före skatt och finansnetto)/Totala tillgångar (BV) (Rensat från orealiserade

värdeförändringar)

1.(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
2. (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
(Rensat från orealiserade värdeförändringar)
Z = 26,3



1.(Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
2. (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader/summa genomsnittligt eget kapital) x 100 x (100-Z/100)
(Rensat från orealiserade värdeförändringar)
Z = 26,3

Räntekostnader MSEK

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Räntekostnader 2006 15 11,06 672,00 3255,30 217,0200 205,92272

Räntekostnader 2007 17 14,14 730,00 4226,47 248,6159 212,20264

Räntekostnader 2008 17 26,62 1006,00 5504,07 323,7688 271,20862

Räntekostnader 2009 17 19,10 870,30 4424,40 260,2588 228,80228

Räntekostnader 2010 17 28,23 751,80 4474,91 263,2300 212,66863

Valid N (listwise) 15

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Räntekostnader 2006 4,082 14 ,001 217,02000 102,9838 331,0562

Räntekostnader 2007 4,831 16 ,000 248,61588 139,5114 357,7204

Räntekostnader 2008 4,922 16 ,000 323,76882 184,3262 463,2114

Räntekostnader 2009 4,690 16 ,000 260,25882 142,6195 377,8981

Räntekostnader 2010 5,103 16 ,000 263,23000 153,8859 372,5741



Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Räntekostnader 2010 -

Räntekostnader 2007

14,6141

2
72,05280 17,47537 -22,43201 51,66025 ,836 16 ,415

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Räntekostnader 2008 -

Räntekostnader 2007
75,15294 74,42585 18,05092 36,88670 113,41918 4,163 16 ,001

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1
Räntekostnader 2009 -

Räntekostnader 2007
11,64294 67,91972 16,47295 -23,27816 46,56404 ,707 16 ,490

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper



Pair 1

Räntekostnader 2009

- Räntekostnader

2008

-63,51000 66,97943 16,24490 -97,94765 -29,07235 -3,910 16 ,001

Bokförtvärde av räntebärande & ej räntebärande skulder MSEK

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Totala skulder BV 2006 15 917,00 17832,00 111108,31 7407,2207 5446,38285

Totala skulder BV 2007 17 1207,00 23741,00 137421,90 8083,6412 6772,39418

Totala skulder BV 2008 17 1202,00 23657,00 147159,97 8656,4688 6871,53273

Totala skulder BV 2009 17 1526,00 20723,00 148571,29 8739,4876 6231,40429

Totala skulder BV 2010 17 1326,00 20854,00 154982,65 9116,6265 6135,57876

Valid N (listwise) 15

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean

Difference

95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Totala skulder BV 2006 5,267 14 ,000 7407,22067 4391,1144 10423,3270

Totala skulder BV 2007 4,921 16 ,000 8083,64118 4601,5974 11565,6850

Totala skulder BV 2008 5,194 16 ,000 8656,46882 5123,4527 12189,4849

Totala skulder BV 2009 5,783 16 ,000 8739,48765 5535,5952 11943,3801

Totala skulder BV 2010 6,126 16 ,000 9116,62647 5962,0030 12271,2500

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)
Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Totala skulder BV

2007 - Totala skulder

BV 2006

1368,33267 2365,60252 610,79594 58,30566 2678,35968 2,240 14 ,042

Pair 2

Totala skulder BV

2008 - Totala skulder

BV 2006

1906,66600 2426,31048 626,47067 563,02004 3250,31196 3,044 14 ,009

Pair 3

Totala skulder BV

2009 - Totala skulder

BV 2006

1995,63933 1642,46910 424,08370 1086,07026 2905,20841 4,706 14 ,000

Pair 4

Totala skulder BV

2010 - Totala skulder

BV 2006

2355,67267 1991,14277 514,11085 1253,01456 3458,33078 4,582 14 ,000



Nettoupptag av lån MSEK

N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation

Nettoupptag av lån 2006 15 -4933,90 2891,50 1707,17 113,8113 2090,08889

Nettoupptag av lån 2007 17 -645,40 8352,60 20945,95 1232,1147 2043,90629

Nettoupptag av lån 2008 17 -693,00 2025,00 9265,53 545,0312 685,31076

Nettoupptag av lån 2009 17 -1396,30 1823,00 2431,33 143,0194 630,12555

Nettoupptag av lån 2010 17 -2463,00 1431,00 4851,21 285,3653 847,66649

Valid N (listwise) 15

One-Sample Test

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the

Difference

Lower Upper

Nettoupptag av lån 2006 ,211 14 ,836 113,81133 -1043,6413 1271,2640

Nettoupptag av lån 2007 2,486 16 ,024 1232,11471 181,2351 2282,9943

Nettoupptag av lån 2008 3,279 16 ,005 545,03118 192,6769 897,3855

Nettoupptag av lån 2009 ,936 16 ,363 143,01941 -180,9613 467,0001

Nettoupptag av lån 2010 1,388 16 ,184 285,36529 -150,4646 721,1952

Paired Samples Test

Paired Differences t df Sig. (2-

tailed)Mean Std.

Deviation

Std. Error

Mean

95% Confidence Interval of

the Difference

Lower Upper

Pair 1

Nettoupptag av lån

2008 - Nettoupptag av

lån 2007

-687,08353 2194,51528 532,24814 -1815,39917 441,23211 -1,291 16 ,215

Pair 2

Nettoupptag av lån

2009 - Nettoupptag av

lån 2007

-1089,09529 2465,08082 597,86992 -2356,52290 178,33231 -1,822 16 ,087

Pair 3

Nettoupptag av lån

2010 - Nettoupptag av

lån 2007

-946,74941 2436,92312 591,04067 -2199,69966 306,20084 -1,602 16 ,129



Correlations

förändring

räntekostnader

06-07

förändring

räntebärande

skuld 06-07

förändring räntekostnader

06-07

Pearson Correlation 1 ,522*

Sig. (2-tailed) ,046

N 15 15

förändring räntebärande

skuld 06-07

Pearson Correlation ,522* 1

Sig. (2-tailed) ,046

N 15 15

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

förändring

räntekostnader

07-08

förändring

räntebärande

skuld 07-08

förändring räntekostnader

07-08

Pearson Correlation 1 ,745**

Sig. (2-tailed) ,001

N 17 17

förändring räntebärande

skuld 07-08

Pearson Correlation ,745** 1

Sig. (2-tailed) ,001

N 17 17

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

förändring

räntekostnader

08-09

förändring

räntebärande

skuld 08-09

förändring räntekostnader

08-09

Pearson Correlation 1 -,078

Sig. (2-tailed) ,765

N 17 17

förändring räntebärande

skuld 08-09

Pearson Correlation -,078 1

Sig. (2-tailed) ,765

N 17 17



Correlations

förändring

räntekostnader

09-10

förändring

räntebärande

skuld 09-10

förändring räntekostnader

09-10

Pearson Correlation 1 ,475

Sig. (2-tailed) ,054

N 17 17

förändring räntebärande

skuld 09-10

Pearson Correlation ,475 1

Sig. (2-tailed) ,054

N 17 17



Bilaga 4 – Datamaterial

Soliditet %
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 43,31 45,35 42,22 42,43 42,90
Brinova Fastigheter 43,02 40,19 23,84 33,91 48,45
Castellum 41,66 40,17 34,18 32,88 34,70
Catena 33,87 39,56 33,32 34,17 38,98
Corem Property Group 36,66 24,82 29,49 31,97
Dagon 29,78 25,23 25,53 28,05
Diös Fastigheter 49,23 31,90 26,28 27,88 28,28
Fabege 40,58 35,95 32,33 32,48 38,53
FastPartner 36,43 37,20 32,68 29,65 32,32
Fastighets AB Balder 20,60 30,14 23,33 24,08 30,92
HEBA 65,87 61,45 60,69 56,31 54,71
Hufvudstaden 57,43 56,37 55,91 54,98 56,12
Klövern 33,72 37,41 32,29 32,72 32,09
Kungsleden 39,98 27,58 23,00 29,24 30,04
Sagax 23,49 25,80 19,31 19,95 26,18
Wallenstam 39,13 41,81 39,65 36,99 37,41
Wihlborgs 32,68 32,62 29,44 29,58 30,47

Belåningsgrad %
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 33,41 39,81 43,82 46,15 45,78
Brinova Fastigheter 85,91 94,65 98,58 94,63 89,97
Castellum 44,71 45,39 50,08 52,26 49,68
Catena 55,57 49,37 57,52 55,30 49,67
Corem Property Group 67,05 77,08 76,82 79,98
Dagon 67,06 70,89 71,84 67,69
Diös Fastigheter 51,20 66,54 70,96 71,14 69,89
Fabege 55,17 55,82 64,05 65,46 61,72
FastPartner 69,40 62,61 66,18 67,67 64,38
Fastighets AB Balder 79,52 74,58 78,06 75,21 66,93
HEBA 11,37 15,43 18,45 25,37 27,31
Hufvudstaden 19,33 16,56 17,82 18,76 17,87
Klövern 64,27 57,65 64,27 63,55 63,12
Kungsleden 55,31 81,86 72,59 66,04 64,88
Sagax 76,37 76,21 78,21 78,82 75,26
Wallenstam 52,14 50,56 54,95 58,79 56,94
Wihlborgs 59,22 58,11 64,93 61,34 59,58



Skuldsättningsgrad
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 1,31 1,21 1,37 1,36 1,33
Brinova Fastigheter 1,32 1,49 3,20 1,95 1,06
Castellum 1,40 1,49 1,93 2,04 1,88
Catena 1,95 1,53 2,00 1,93 1,57
Corem Property
Group 1,73 3,03 2,39 2,13
Dagon 2,36 2,96 2,92 2,57
Diös Fastigheter 1,03 2,13 2,81 2,59 2,54
Fabege 1,46 1,78 2,09 2,08 1,60
FastPartner 1,74 1,69 2,06 2,37 2,09
Fastighets AB Balder 3,86 2,32 3,29 3,15 2,23
HEBA 0,52 0,63 0,65 0,78 0,83
Hufvudstaden 0,74 0,77 0,79 0,82 0,78
Klövern 1,97 1,67 2,10 2,06 2,12
Kungsleden 1,50 2,63 3,35 2,42 2,33
Sagax 3,26 2,88 4,18 4,01 2,82
Wallenstam 1,56 1,39 1,52 1,70 1,67
Wihlborgs 2,06 2,07 2,40 2,38 2,28

Räntetäckningsgrad ggr
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 3,13 3,44 2,33 2,82 3,08
Brinova Fastigheter 2,84 3,07 2,22 3,34 4,84
Castellum 3,41 2,86 2,54 3,08 2,98
Catena 3,21 2,63 2,53 3,99
Corem Property Group 1,50 2,23 2,85 3,42
Dagon 1,76 1,45 2,41 2,09
Diös Fastigheter 2,86 2,18 1,78 2,23 2,12
Fabege 2,42 2,77 1,24 2,74 3,05
FastPartner 1,79 2,66 2,73 4,51 3,82
Fastighets AB Balder 1,99 2,28 1,16 3,26 2,41
HEBA 11,54 6,14 3,66 5,25 3,78
Hufvudstaden 5,06 6,10 5,52 7,01 7,74
Klövern 2,75 2,23 2,01 3,22 2,81
Kungsleden 3,09 2,68 1,60 1,62 1,76
Sagax 2,02 1,88 1,71 1,99 2,58
Wallenstam 2,10 2,50 1,62 1,88 2,16
Wihlborgs 3,35 2,73 2,23 2,67 3,15
Medel 3,44 2,91 2,27 3,23 3,24



Räntetäckningsgrad ggr, inklusive orealiserade värdeförändringar
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 17,72 7,65 -0,94 1,27 4,72
Brinova Fastigheter 4,12 3,49 2,31 3,55 5,21
Castellum 7,01 4,90 -1,06 1,38 5,62
Catena 8,83 5,09 -2,28 4,79 5,54
Corem Property Group 9,31 -1,01 2,66 3,90
Dagon 2,72 0,41 0,82 2,66
Diös Fastigheter 7,05 2,63 -0,30 2,04 3,46
Fabege 3,77 4,22 -0,60 2,19 4,65
FastPartner 3,95 5,42 0,17 3,88 9,63
Fastighets AB Balder 3,29 4,37 -0,75 2,55 5,27
HEBA 38,53 26,30 -2,35 11,53 9,68
Hufvudstaden 23,84 24,92 -5,35 -2,65 20,53
Klövern 4,42 5,92 -0,59 2,33 4,13
Kungsleden 6,13 4,53 -0,16 1,40 2,58
Sagax 3,68 4,83 -0,76 1,21 3,78
Wallenstam 6,04 3,78 0,82 2,54 5,81
Wihlborgs 6,69 6,87 0,49 2,93 5,30
Medel 9,67 7,47 -0,70 2,61 6,03

Driftöverskott MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 387,50 941,30 934,90 1052,00 1029,50
Brinova Fastigheter 219,40 216,40 237,00 288,40 229,80
Castellum 1314,00 1488,00 1670,00 1752,00 1799,00

Catena 151,70 154,40 163,30 177,66
data
saknas

Corem Property
Group 32,00 274,00 332,00 318,00
Dagon 233,30 279,26 313,53 310,87
Diös Fastigheter 129,93 197,82 260,02 273,00 285,61
Fabege 1401,00 1312,00 1438,00 1465,00 1348,00
FastPartner 190,50 252,70 345,30 264,20 246,70
Fastighets AB Balder 344,70 453,30 423,20 593,00 880,00
HEBA 97,00 97,05 107,00 113,00 130,00
Hufvudstaden 734,10 847,00 887,00 924,00 920,30
Klövern 502,00 761,07 758,17 780,81 745,00
Kungsleden 1528,00 1705,00 1967,00 1817,00 1545,00
Sagax 200,40 310,40 436,80 497,20 572,70
Wallenstam 776,00 804,00 810,00 885,00 918,00
Wihlborgs 627,00 723,00 832,00 888,00 921,00



Förvaltningsresultat
MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 264,10 609,00 540,10 670,70 671,20
Brinova Fastigheter 161,10 245,90 173,90 233,90 224,60
Castellum 883,00 924,00 973,00 1130,00 1141,00

Catena 99,50 73,80 89,20 124,50
data
saknas

Corem Property Group 8,00 135,00 178,00 162,00
Dagon 70,30 73,20 153,44 127,30
Diös Fastigheter 74,34 94,88 94,40 130,80 128,40
Fabege 646,00 703,00 568,00 838,00 782,00
FastPartner 84,60 172,40 225,10 210,40 185,00
Fastighets AB Balder 160,30 173,40 114,60 343,50 402,00
HEBA 75,00 73,00 71,00 81,00 85,00
Hufvudstaden 562,30 689,00 711,00 767,00 786,60
Klövern 281,00 385,55 354,86 493,38 438,75
Kungsleden 601,00 669,00 607,00 684,00 536,00
Sagax 92,90 134,20 188,50 242,80 324,70
Wallenstam 226,00 287,00 226,00 346,00 338,00
Wihlborgs 429,00 444,00 450,00 541,00 604,00

Räntekostnader MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 128,90 305,96 359,92 338,70 318,90
Brinova Fastigheter 130,20 141,50 183,00 115,40 63,40
Castellum 367,00 498,00 630,00 543,00 575,00
Catena 45,00 53,96 60,99 42,72 28,23
Corem Property Group 16,00 154,00 148,00 163,00
Dagon 122,41 178,27 107,95 121,21
Diös Fastigheter 32,88 77,84 132,52 104,37 123,18
Fabege 672,00 642,00 839,00 570,00 529,00
FastPartner 100,00 106,60 130,00 56,40 62,70
Fastighets AB Balder 161,00 268,00 271,40 193,80 401,00
HEBA 11,06 14,14 26,62 19,10 33,36
Hufvudstaden 141,00 138,90 161,60 131,00 120,40
Klövern 173,17 313,96 339,75 212,76 229,33
Kungsleden 636,40 730,00 1006,00 870,30 751,80
Sagax 91,69 154,20 237,00 226,90 226,40
Wallenstam 378,00 387,00 429,00 426,00 447,00
Wihlborgs 187,00 256,00 365,00 318,00 281,00



Förändring
räntekostnader
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 2,37 1,18 0,94 0,94
Brinova Fastigheter 1,09 1,29 0,63 0,55
Castellum 1,36 1,27 0,86 1,06
Catena 1,20 1,13 0,70 0,66
Corem Property Group 9,63 0,96 1,10
Dagon 1,46 0,61 1,12
Diös Fastigheter 2,37 1,70 0,79 1,18
Fabege 0,96 1,31 0,68 0,93
FastPartner 1,07 1,22 0,43 1,11
Fastighets AB Balder 1,66 1,01 0,71 2,07
HEBA 1,28 1,88 0,72 1,75
Hufvudstaden 0,99 1,16 0,81 0,92
Klövern 1,81 1,08 0,63 1,08
Kungsleden 1,15 1,38 0,87 0,86
Sagax 1,68 1,54 0,96 1,00
Wallenstam 1,02 1,11 0,99 1,05
Wihlborgs 1,37 1,43 0,87 0,88

Räntebärande skulder MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 5631,95 7485,48 8351,36 8591,20 9127,90
Brinova Fastigheter 2911,60 3276,80 4428,00 4048,60 3475,20
Castellum 10837,00 12582,00 14607,00 15294,00 15781,00
Catena 1307,00 1224,00 1354,00 1367,00 1047,00
Corem Property Group 2124,00 3191,00 3328,00 4091,00
Dagon 3075,00 3485,60 3539,70 3658,60
Diös Fastigheter 1150,00 2706,53 2766,57 2779,00 3637,00
Fabege 14999,00 17210,00 18902,00 19109,00 16646,00
FastPartner 2205,00 2469,00 2774,60 2997,00 3283,10
Fastighets AB Balder 5564,00 5040,00 5531,00 9528,30 9631,00
HEBA 304,00 481,00 561,00 833,00 1072,00
Hufvudstaden 3365,00 3400,00 3400,00 3400,00 3600,00
Klövern 6878,00 7007,00 7645,00 7646,00 8517,00
Kungsleden 12781,00 21068,00 20743,00 14437,00 13949,00
Sagax 2492,60 3860,00 4708,00 5029,90 5640,90
Wallenstam 9871,00 9468,00 10376,00 12185,00 13460,00
Wihlborgs 6448,00 7785,00 8844,00 8844,00 9937,00



Förändring räntebärande skulder
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 1,33 1,12 1,03 1,06
Brinova Fastigheter 1,13 1,35 0,91 0,86
Castellum 1,16 1,16 1,05 1,03
Catena 0,94 1,11 1,01 0,77
Corem Property Group 1,50 1,04 1,23
Dagon 1,13 1,02 1,03
Diös Fastigheter 2,35 1,02 1,00 1,31
Fabege 1,15 1,10 1,01 0,87
FastPartner 1,12 1,12 1,08 1,10
Fastighets AB Balder 0,91 1,10 1,72 1,01
HEBA 1,58 1,17 1,48 1,29
Hufvudstaden 1,01 1,00 1,00 1,06
Klövern 1,02 1,09 1,00 1,11
Kungsleden 1,65 0,98 0,70 0,97
Sagax 1,55 1,22 1,07 1,12
Wallenstam 0,96 1,10 1,17 1,10
Wihlborgs 1,21 1,06 1,07 1,12

Nettoupptag+/amortering- av lån enligt kassaflöde  MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 187,50 1855,50 845,00 140,40 618,60
Brinova Fastigheter 304,30 505,50 988,90 -320,90 -199,60
Castellum 1441,00 1745,00 2025,00 687,00 487,00
Catena -149,03 -92,58 129,82 -80,89 -5,00
Corem Property Group 2124,00 1065,00 137,00 785,00
Dagon 1548,41 423,11 54,09 153,03
Diös Fastigheter -30,01 1046,40 59,99 18,50 471,40
Fabege -3803,00 2235,00 1691,00 206,00 -2463,00
FastPartner 148,60 255,60 307,70 222,40 284,20
Fastighets AB Balder 2737,60 -645,40 317,60 -324,00 264,00
HEBA -217,29 176,80 79,62 271,49 238,89
Hufvudstaden -160,00 35,00 0,00 0,00 200,00
Klövern 2891,50 129,12 637,69 1,04 870,99
Kungsleden -4933,90 8352,60 -279,30 -1396,30 -311,30
Sagax 891,90 1367,00 729,40 352,50 801,00
Wallenstam 608,00 -431,00 938,00 1823,00 1431,00
Wihlborgs 1790,00 739,00 -693,00 640,00 1225,00



Totala skulder MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 10216,30 11158,40 11629,20 11416,60 12110,40
Brinova Fastigheter 3541,10 3640,30 4796,90 4490,70 3981,00
Castellum 14262,00 16687,00 19355,00 19784,00 20854,00
Catena 1613,00 1537,00 1613,00 1701,00 1326,00
Corem Property Group 2289,00 3535,00 3629,00 4460,00
Dagon 3499,60 3916,67 3899,39 4079,25
Diös Fastigheter 1254,01 2922,60 3031,10 2986,00 3850,30
Fabege 17832,00 20340,00 20669,00 20723,00 17987,00
FastPartner 2493,20 2878,20 3168,00 3520,40 3959,60
Fastighets AB Balder 5785,50 5296,70 6091,90 10477,70 10407,00
HEBA 917,00 1207,00 1202,00 1526,00 1793,00
Hufvudstaden 8735,00 9140,00 8634,00 8374,00 9013,00
Klövern 7603,00 8142,00 8462,00 8455,00 9556,00
Kungsleden 14562,00 23741,00 23657,00 17129,00 17137,00
Sagax 2710,20 4215,10 5272,20 5544,50 6219,10
Wallenstam 12030,00 11490,00 12221,00 14400,00 16368,00
Wihlborgs 7554,00 9238,00 9906,00 10515,00 11882,00
Medel 7407,22 8083,64 8656,47 8739,49 9116,63

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 1881,00 1286,70 -1202,10 -523,00 525,10
Brinova Fastigheter 175,70 66,20 16,00 27,00 27,90
Castellum 1062,00 919,00 -1262,00 -1029,00 1199,00
Catena 241,85 167,30 -243,40 34,68 130,00
Corem Property Group 125,00 -313,00 -61,00 60,00
Dagon 104,00 -215,10 -172,90 67,00
Diös Fastigheter 167,34 35,91 -233,99 -52,94 163,22
Fabege 911,00 893,00 -1545,00 -310,00 843,00
FastPartner 210,50 357,90 -282,30 -87,10 449,50
Fastighets AB Balder 212,00 566,80 -214,30 -15,80 1027,00
HEBA 298,46 285,10 -160,00 122,83 191,48
Hufvudstaden 2647,50 2597,70 -1629,00 -1239,10 1490,30
Klövern 216,97 864,00 -795,00 -267,00 272,00
Kungsleden 1844,50 1305,40 -213,00 -312,00 187,20
Sagax 152,10 492,00 -127,90 -244,60 174,90
Wallenstam 1505,00 488,00 -256,00 361,00 1565,00
Wihlborgs 629,00 876,00 -423,00 16,00 551,00



Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter MSEK / Fastigheternas
värde %
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 11,16 6,84 -6,31 -2,81 2,63
Brinova Fastigheter 5,18 1,91 0,36 0,63 0,72
Castellum 4,38 3,32 -4,33 -3,52 3,77
Catena 10,28 6,75 -10,34 1,40 6,17
Corem Property Group 3,95 -7,56 -1,41 1,17
Dagon 2,27 -4,37 -3,51 1,24
Diös Fastigheter 7,45 0,88 -6,00 -1,36 3,14
Fabege 3,35 2,90 -5,24 -1,06 3,13
FastPartner 6,63 9,08 -6,73 -1,97 8,81
Fastighets AB Balder 3,03 8,39 -3,02 -0,12 7,14
HEBA 11,16 9,14 -5,26 3,74 4,88
Hufvudstaden 15,21 12,65 -8,54 -6,84 7,40
Klövern 2,03 7,11 -6,68 -2,22 2,02
Kungsleden 7,98 5,07 -0,75 -1,43 0,87
Sagax 4,66 9,71 -2,12 -3,83 2,33
Wallenstam 7,95 2,61 -1,36 1,74 6,62
Wihlborgs 5,78 6,54 -3,11 0,11 3,30

Finansiella kostnader MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 128,90 305,96 368,27 338,70 320,60
Brinova Fastigheter 137,20 155,90 189,50 129,50 75,20
Castellum 367,00 498,00 630,00 543,00 575,00
Catena 45,00 68,51 60,99 42,72 28,23
Corem Property Group 16,00 154,00 148,00 163,00
Dagon 123,20 179,68 108,54 121,98
Diös Fastigheter 39,97 80,37 135,17 106,29 124,26
Fabege 672,00 642,00 839,00 570,00 529,00
FastPartner 107,00 106,60 130,00 61,00 73,90
Fastighets AB Balder 162,10 271,80 274,40 196,70 411,00
HEBA 11,06 14,14 26,62 19,10 33,36
Hufvudstaden 141,00 138,90 161,60 131,00 120,40
Klövern 173,17 313,96 351,72 222,19 242,79
Kungsleden 696,60 743,40 1022,70 884,60 751,80
Sagax 96,40 168,80 240,90 234,60 238,90
Wallenstam 378,00 387,00 429,00 426,00 447,00
Wihlborgs 187,00 256,00 365,00 323,00 281,00
Medel 222,83 252,38 326,97 263,82 266,91



Fastigheternas redovisade värde MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 16854,90 18801,10 19058,70 18616,60 19939,70
Brinova Fastigheter 3389,20 3461,90 4492,00 4278,20 3862,80
Castellum 24238,00 27717,00 29165,00 29267,00 31768,00
Catena 2352,00 2479,00 2354,00 2472,00 2108,00
Corem Property Group 3168,00 4140,00 4332,00 5115,00
Dagon 4585,70 4917,00 4927,00 5405,00
Diös Fastigheter 2246,30 4067,30 3898,80 3906,20 5203,70
Fabege 27188,00 30829,00 29511,00 29193,00 26969,00
FastPartner 3177,10 3943,50 4192,60 4428,80 5099,40
Fastighets AB Balder 6997,00 6758,00 7086,00 12669,00 14389,00
HEBA 2674,00 3118,00 3041,00 3283,00 3925,00
Hufvudstaden 17409,00 20531,00 19083,00 18125,00 20148,00
Klövern 10701,00 12154,00 11895,00 12032,00 13493,00
Kungsleden 23106,00 25737,00 28576,00 21861,00 21501,00
Sagax 3263,70 5064,70 6019,80 6381,90 7495,50
Wallenstam 18930,00 18725,00 18881,00 20728,00 23637,00
Wihlborgs 10888,00 13397,00 13620,00 14418,00 16678,00

Totalt kapital MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 18021,40 20417,80 20125,00 19832,20 21209,60
Brinova Fastigheter 6214,90 6086,70 6298,20 6795,20 7722,60
Castellum 24446,00 27891,00 29404,00 29476,00 31936,00
Catena 2439,00 2543,00 2419,00 2584,00 2173,00
Corem Property Group 3614,00 4702,00 5147,00 6556,00
Dagon 4983,80 5238,34 5236,43 5669,39
Diös Fastigheter 2470,00 4291,90 4111,70 4140,50 5368,60
Fabege 30009,00 31755,00 30542,00 30692,00 29263,00
FastPartner 3922,10 4582,80 4705,90 5004,10 5850,10
Fastighets AB Balder 7286,20 7582,20 7945,90 13800,40 15065,00
HEBA 2687,00 3131,00 3058,00 3493,00 3959,00
Hufvudstaden 20520,00 20949,00 19584,00 18600,00 20539,00
Klövern 11471,00 13009,00 12497,00 12567,00 14072,00
Kungsleden 24262,00 32781,00 30722,00 24208,00 24494,00
Sagax 3542,20 5680,70 6533,60 6926,10 8424,70
Wallenstam 19764,00 19747,00 20249,00 22854,00 26151,00
Wihlborgs 11221,00 13711,00 14040,00 14932,00 17088,00



Eget kapital MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 7805,10 9259,40 8495,80 8415,60 9099,20
Brinova Fastigheter 2673,80 2446,40 1501,30 2304,50 3741,60
Castellum 10184,00 11204,00 10049,00 9692,00 11082,00
Catena 826,00 1006,00 806,00 883,00 847,00
Corem Property Group 1325,00 1167,00 1518,00 2096,00
Dagon 1484,20 1321,67 1337,04 1590,15
Diös Fastigheter 1216,00 1369,30 1080,60 1154,50 1518,30
Fabege 12177,00 11415,00 9873,00 9969,00 11276,00
FastPartner 1428,90 1704,60 1537,90 1483,70 1890,50
Fastighets AB Balder 1500,70 2285,50 1854,00 3322,70 4658,00
HEBA 1770,00 1924,00 1856,00 1967,00 2166,00
Hufvudstaden 11785,00 11809,00 10950,00 10226,00 11526,00
Klövern 3868,00 4867,00 4035,00 4112,00 4516,00
Kungsleden 9700,00 9040,00 7065,00 7079,00 7357,00
Sagax 832,00 1465,60 1261,40 1381,60 2205,60
Wallenstam 7734,00 8257,00 8028,00 8454,00 9783,00
Wihlborgs 3667,00 4473,00 4134,00 4417,00 5206,00

Ej räntebärande skulder
MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 4584,36 3672,92 3277,84 2825,40 2982,50
Brinova Fastigheter 629,50 363,50 368,90 442,10 505,80
Castellum 3425,00 4105,00 4748,00 4490,00 5073,00
Catena 306,00 313,00 259,00 334,00 279,00
Corem Property Group 165,00 344,00 301,00 369,00
Dagon 424,60 431,07 359,69 420,65
Diös Fastigheter 104,01 216,07 264,53 207,00 213,30
Fabege 2833,00 3130,00 1767,00 1614,00 1341,00
FastPartner 288,20 409,20 393,40 523,40 676,50
Fastighets AB Balder 221,50 256,70 560,90 949,40 776,00
HEBA 613,00 726,00 641,00 693,00 721,00
Hufvudstaden 5370,00 5740,00 5234,00 4974,00 5413,00
Klövern 725,00 1135,00 817,00 809,00 1039,00
Kungsleden 1781,00 2673,00 2914,00 2692,00 3188,00
Sagax 217,60 355,10 564,20 514,60 578,20
Wallenstam 2159,00 2022,00 1845,00 2215,00 2908,00
Wihlborgs 1106,00 1453,00 1635,00 1671,00 1945,00



RT
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 0,13 0,11 -0,02 0,02 0,07
Brinova Fastigheter 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04
Castellum 0,11 0,09 -0,02 0,03 0,10
Catena 0,16 0,14 -0,06 0,08 0,06
Corem Property Group 0,04 -0,04 0,08 0,10
Dagon 0,07 0,01 0,02 0,06
Diös Fastigheter 0,11 0,05 -0,01 0,05 0,08
Fabege 0,08 0,08 -0,02 0,04 0,08
FastPartner 0,10 0,12 0,00 0,04 0,12
Fastighets AB Balder 0,07 0,15 0,01 0,04 0,13
HEBA 0,16 0,12 -0,02 0,06 0,08
Hufvudstaden 0,16 0,16 -0,04 -0,02 0,12
Klövern 0,07 0,14 -0,02 0,04 0,07
Kungsleden 0,18 0,10 -0,01 0,05 0,08
Sagax 0,10 0,14 -0,03 0,04 0,11
Wallenstam 0,12 0,07 0,02 0,05 0,09
Wihlborgs 0,11 0,13 0,03 0,06 0,09

RE
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 0,20 0,16 -0,06 0,01 0,10
Brinova Fastigheter 0,12 0,12 0,12 0,11 0,06
Castellum 0,16 0,13 -0,10 0,02 0,18
Catena 0,31 0,21 -0,18 0,13 0,11
Corem Property Group 0,07 -0,20 0,12 0,17
Dagon 0,11 -0,06 -0,01 0,09
Diös Fastigheter 0,15 0,07 -0,12 0,07 0,15
Fabege 0,11 0,13 -0,10 0,05 0,13
FastPartner 0,16 0,20 -0,05 0,09 0,25
Fastighets AB Balder 0,18 0,29 -0,19 0,07 0,28
HEBA 0,17 0,14 -0,04 0,08 0,10
Hufvudstaden 0,20 0,21 -0,07 -0,03 0,15
Klövern 0,11 0,23 -0,10 0,05 0,12
Kungsleden 0,27 0,21 -0,12 0,04 0,12
Sagax 0,23 0,33 -0,25 0,03 0,22
Wallenstam 0,18 0,10 -0,01 0,06 0,16
Wihlborgs 0,21 0,25 -0,03 0,10 0,17



RT, exklusive orealiserade värdeförändringar
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 0,02 0,05 0,04 0,05 0,05
Brinova Fastigheter 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03
Castellum 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05
Catena 0,05 0,07 0,06 0,07 0,00
Corem Property Group 0,01 0,05 0,06 0,05
Dagon 0,04 0,05 0,05 0,04
Diös Fastigheter 0,05 0,04 0,06 0,06 0,05
Fabege 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
FastPartner 0,05 0,05 0,07 0,05 0,04
Fastighets AB Balder 0,04 0,08 0,04 0,05 0,06
HEBA 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03
Hufvudstaden 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04
Klövern 0,04 0,05 0,06 0,06 0,05
Kungsleden 0,09 0,06 0,05 0,06 0,05
Sagax 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07
Wallenstam 0,04 0,05 0,04 0,04 0,03
Wihlborgs 0,05 0,05 0,06 0,06 0,05

RE, exklusive orealiserade värdeförändringar
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 0,03 0,06 0,04 0,05 0,05
Brinova Fastigheter 0,07 0,10 0,11 0,10 0,06
Castellum 0,06 0,06 0,07 0,09 0,08
Catena 0,09 0,08 0,09 0,11 0,00
Corem Property Group 0,00 0,12 0,13 0,14
Dagon 0,05 0,04 0,08 0,06
Diös Fastigheter 0,05 0,05 0,07 0,08 0,07
Fabege 0,06 0,07 0,02 0,07 0,07
FastPartner 0,04 0,08 0,11 0,11 0,08
Fastighets AB Balder 0,08 0,11 0,02 0,10 0,09
HEBA 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03
Hufvudstaden 0,04 0,04 0,05 0,06 0,05
Klövern 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07
Kungsleden 0,11 0,10 0,06 0,06 0,06
Sagax 0,09 0,07 0,10 0,12 0,13
Wallenstam 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04
Wihlborgs 0,09 0,07 0,08 0,09 0,09



Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 2155,10 2034,40 -712,70 92,80 1191,10
Brinova Fastigheter 428,40 388,70 247,50 330,50 316,90
Castellum 2206,00 1943,00 -1299,00 205,00 2654,00
Catena 352,30 279,90 -200,20 161,70 128,23
Corem Property Group 133,00 -310,00 246,00 473,00
Dagon 211,70 -105,76 -19,51 202,21
Diös Fastigheter 241,70 131,10 -175,70 110,71 305,80
Fabege 1863,00 2066,00 -1340,00 680,00 1929,00
FastPartner 315,50 471,70 -107,80 175,40 637,50
Fastighets AB Balder 371,00 914,70 -481,30 304,40 1754,00
HEBA 414,97 357,80 -89,14 201,13 289,67
Hufvudstaden 3220,80 3321,90 -1025,40 -478,10 2351,90
Klövern 592,49 1545,35 -559,87 295,55 760,19
Kungsleden 3575,00 2621,00 -1185,00 351,00 1186,00
Sagax 258,00 646,80 -423,30 49,60 664,00
Wallenstam 1907,00 1076,00 -77,00 657,00 2149,00
Wihlborgs 1064,00 1502,00 -187,00 623,00 1207,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader MSEK, rensat från orealiserade
värdeförändringar
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 274,10 747,70 489,40 615,80 666,00
Brinova Fastigheter 252,70 322,50 231,50 303,50 289,00
Castellum 883,00 924,00 973,00 1130,00 1141,00
Catena 99,50 111,50 93,50 127,70 -1,77
Corem Property Group 8,00 189,00 274,00 395,00
Dagon 93,30 80,69 153,44 133,51
Diös Fastigheter 74,34 95,20 104,90 131,20 139,10
Fabege 952,00 1136,00 205,00 990,00 1086,00
FastPartner 84,60 176,80 224,50 214,00 208,60
Fastighets AB Balder 160,30 347,90 44,30 443,80 579,00
HEBA 116,51 72,73 70,86 81,12 92,67
Hufvudstaden 572,80 707,90 730,60 786,90 811,00
Klövern 302,49 386,35 354,86 492,55 439,19
Kungsleden 1455,00 1249,00 618,00 549,00 569,00
Sagax 98,80 148,80 171,10 233,40 376,90
Wallenstam 416,00 582,00 264,00 375,00 518,00
Wihlborgs 439,00 444,00 450,00 541,00 604,00



Rörelseresultat (EBIT) MSEK
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 2268,50 2326,20 -362,70 428,20 1506,50
Brinova Fastigheter 470,10 340,60 288,50 360,70 294,80
Castellum 2570,00 2438,00 -673,00 746,00 3228,00
Catena 382,40 346,00 -144,90 202,97 137,54
Corem Property Group 148,00 -194,00 389,00 627,00
Dagon 325,94 49,41 81,09 322,17
Diös Fastigheter 279,63 208,54 -41,50 216,70 428,10
Fabege 2494,00 2628,00 -522,00 1246,00 2456,00
FastPartner 407,60 537,90 -2,80 213,10 684,50
Fastighets AB Balder 532,40 1166,70 116,80 614,70 1983,00
HEBA 424,76 370,25 -66,72 221,00 316,00
Hufvudstaden 3361,10 3448,50 -881,10 -350,00 2454,60
Klövern 764,00 1855,00 -213,53 516,91 1002,00
Kungsleden 4255,00 3341,00 -198,00 1197,00 1934,90
Sagax 351,90 806,30 -202,10 280,00 900,30
Wallenstam 2286,00 1436,00 416,00 1136,00 2484,00
Wihlborgs 1238,00 1736,00 378,00 934,00 1485,00

Rörelseresultat MSEK, rensat från orealiserade
värdeförändringar
Företag År

2006 2007 2008 2009 2010
Atrium Ljungberg 387,50 1039,50 839,40 951,20 984,10
Brinova Fastigheter 294,40 274,40 272,50 333,70 266,90
Castellum 1247,00 1419,00 1599,00 1671,00 1715,00
Catena 129,60 177,60 148,80 168,96 7,54
Corem Property Group 23,00 252,00 325,00 317,00
Dagon 207,60 235,86 254,04 253,47
Diös Fastigheter 112,30 172,64 239,10 237,20 261,40
Fabege 1353,00 1698,00 1508,00 1458,00 1507,00
FastPartner 176,70 243,00 329,50 251,70 255,60
Fastighets AB Balder 320,40 599,90 331,10 630,50 956,00
HEBA 126,76 85,18 93,29 98,00 124,00
Hufvudstaden 713,60 834,50 874,90 914,70 913,60
Klövern 474,00 696,00 701,47 713,91 681,00
Kungsleden 2135,00 1969,00 1605,00 1396,00 1318,10
Sagax 192,70 308,30 392,30 463,80 613,20
Wallenstam 795,00 938,00 757,00 854,00 853,00
Wihlborgs 609,00 693,00 801,00 852,00 882,00


