REDOVISNINGSPRINCIPER
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Corem Property Group AB (publ), organisationsnummer 556463-9440, är
ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier
är sedan den 24 juni 2009 noterade på Nasdaq Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Riddargatan 13C, 114 51 Stockholm. Koncernredovisningen för år
2019 består av moderbolaget och dess dotter- och intresseföretag, tillsammans benämnd Koncernen. Årsredovisningen och koncernredovisningen har
godkänts för utfärdande av styrelsen den 20 mars 2020. Koncernens resultatoch balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning kommer att
framläggas för beslut om fastställelse på årsstämman den 28 april 2020.

Överensstämmelse med normgivning och lag
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen,
International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International
Accounting Standards Board (IASB) och uttalanden från IFRS Interpretation
Committee sådana de antagits av EU samt Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i
de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens
principer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt i vissa fall på grund av gällande
skatteregler. Avrundningsdifferenser kan förekomma i årsredovisningen.

Nya ändrade eller omarbetade standarder utgivna
av IASB och uttalande från IFRIC som trätt i kraft 2019
IFRS 16 LEASINGAVTAL
Standarden har ersatt IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar från och
med 1 januari 2019. Standarden kräver att leasetagare redovisar tillgångar och
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med undantag för avtal som är kortare
än 12 månader och/eller avser små belopp. Corem är leasetagare för främst
tomträtter samt i mindre omfattning för arrenden, lokaler, fordon och kontors
utrustning. En skuld och motsvarande tillgång på cirka 214 mkr har bokförts i
ingående balans 1 januari 2019. Se vidare not 23.
Redovisningsprinciper för leasegivare är i stort sett oförändrade och
bedöms inte påverka Corems redovisning som hyresvärd.
Övriga ändringar av standarder och tolkningar har inte haft någon effekt på
Corems redovisning.

Standarder, ändringar och tolkningar som ännu inte trätt
i kraft och som inte har tillämpats i förtid av koncernen
ÄNDRINGAR AV IFRS 3 RÖRELSEFÖRVÄRV
Syftet med ändringarna är att förtydliga definitionen av ett rörelseförvärv med
målsättningen att underlätta för företagen att analysera om ett förvärv utgör
ett rörelseförvärv eller förvärv av tillgångar. Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2020 eller senare. Corem har hittills klassificerat
samtliga genomförda förvärv som tillgångsförvärv och bedömer att den typ av
förvärv som företaget gör även fortsättningsvis kommer att klassificeras som
tillgångsförvärv.
Övriga kommande ändringar av standarder och tolkningar bedöms inte
komma att ha någon effekt på Corems redovisning.

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter
Den funktionella valutan är svenska kronor och utgör presentationsvaluta i
koncernen samt redovisningsvaluta i moderbolaget. Samtliga belopp, om
inte annat anges, är avrundade till närmaste miljontal. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering

av moderbolag och dotterföretag. De viktigaste redovisningsprinciperna som
används vid upprättande av koncernens finansiella rapporter sammanfattas
nedan.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
För att kunna upprätta redovisningen i enlighet med IFRS och god redovisningssed krävs det att det görs bedömningar och antaganden som påverkar
i bokslutet redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt övrig
information. Dessa bedömningar och antaganden baseras på historiska
erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rimliga under rådande
omständigheter. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar om andra
antaganden görs eller andra förutsättningar föreligger.
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Inom området värdering av förvaltningsfastigheter kan bedömningar och
antaganden ge en betydande påverkan på koncernens resultat och finansiella
ställning. Värderingen kräver bedömning av och antaganden om framtida
kassaflöden samt fastställelse av diskonteringsfaktor (avkastningskrav). För
att avspegla den osäkerhet som finns i gjorda antaganden och bedömningar
anges vanligtvis vid fastighetsvärdering ett osäkerhetsintervall om +/–5–10
procent. Information om detta samt de antaganden och bedömningar som har
gjorts framgår av not 10.
UPPSKJUTEN SKATT
Med beaktande av redovisningsreglerna redovisas uppskjuten skatt nominellt
utan diskontering. Den verkliga skatten är betydligt lägre, dels på grund av
möjligheten att sälja fastigheter via bolag och därmed på ett skatteeffektivt
sätt, dels på grund av tidsfaktorn. På grund av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och avdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter, vilka aktiveras i redovisningen, samt utnyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen
betald skattekostnad. Betald skatt uppkommer dock i ett fåtal dotterföretag
från vilka skattemässiga koncernbidragsmöjligheter inte finns.
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på
tillgångar och skulder samt med beaktande av de skattesatser och skatteregler
som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Temporära skillnader som
uppkommit vid första redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat beaktas inte. Obeskattade reserver redovisas
i moderbolaget inklusive skatt.
Uppskjutna skatteskulder som uppkommer efter förvärvstidpunkt redovisas till gällande skattesats. Uppskjutna skattefordringar som uppkommer
efter förvärvstidpunkt redovisas i den utsträckning de bedöms kan komma att
utnyttjas. Övriga upplysningar angående uppskjuten skatt finns i not 9.
KLASSIFICERING AV FÖRVÄRV
Redovisningsstandarden IFRS 3:s regel om klassificering av förvärv som
rörelseförvärv eller tillgångsförvärv utgår från att en individuell bedömning
måste göras av varje enskild transaktion. Vid förvärv av verksamheter görs
en bedömning av hur redovisning av förvärvet ska ske baserat på följande
kriterier: förekomsten av anställda och komplexiteten i interna processer. Vidare
beaktas antalet verksamheter och förekomsten av avtal med olika grader av
komplexitet. Hög förekomst av dessa kriterier innebär att förvärvet klassificeras
som ett rörelseförvärv och låg förekomst som ett tillgångsförvärv. Corems
bedömning har för samtliga, genomförda förvärv inneburit att transaktionerna
har klassificerats som tillgångsförvärv.
När förvärv av dotterföretag innebär förvärv av tillgångar som inte utgör
rörelse fördelas anskaffningskostnaden på de enskilda tillgångarna och skulderna baserat på deras relativa verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Uppskjuten
skatt redovisas inte på initiala temporära skillnader vid tillgångsförvärv.
Om istället bedömningen skulle ha resulterat i klassificering som rörelseför-

värv, skulle detta ha medfört att det initialt redovisade fastighetsvärdet skulle
varit högre liksom uppskjuten skatteskuld och sannolikt också goodwill. Ingen
effekt skulle vid förvärvsögonblicket ha uppstått på eget kapital.
REDOVISNING AV PREFERENSAKTIER
Antalet utestående preferensaktier uppgick vid årsskiftet till 3 600 000 st.
Antalet preferensaktier är justerat med hänsyn till genomförd sammanläggning
i januari 2018. De utestående preferensaktierna klassificeras som eget kapital
i enlighet med IAS 32. Ingen avtalsmässig förpliktelse att betala utdelningar
eller att återbetala insatt kapital föreligger mellan Corem och innehavarna av
preferensaktier En utbetalning av utdelning och/eller återbetalning av insatt
kapital är ytterst beroende av ett beslut av bolagsstämman.

Klassificering med mera
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder i moderbolaget och koncernen
består enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas senare än tolv
månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder i moderbolaget och koncernen består enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Konsolideringsprinciper
DOTTERFÖRETAG
Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget Corem Property Group AB (publ). Bestämmande inflytande innebär
att Corem är exponerat för rörlig avkastning från sitt engagemang och kan påverka avkastningen med hjälp av sitt inflytande över företaget. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, ska potentiella röstberättigande
aktier samt andra avtalsförhållanden beaktas. Dotterföretag konsolideras enligt
förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag beaktas
som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets
tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. Det koncernmässiga anskaffningsvärdet fastställs genom en förvärvsanalys i anslutning
till förvärvet. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna, dels
det verkliga värdet av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna
skulder och eventualförpliktelser. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i
koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det
bestämmande inflytandet upphör.
UTLÄNDSK VALUTA
Transaktioner i utländsk valuta omräknas, när de tas in i redovisningen, till den
funktionella valutan enligt transaktionsdagens valutakurs. Monetära tillgångar
och skulder i utländsk valuta omräknas på varje balansdag till balansdagskursen. Kursdifferenser som uppkommer inkluderas i periodens resultat.
Koncernens utlandsverksamheters balansräkningar omräknas från dess
funktionella valuta till svenska kronor baserat på balansdagens valutakurs.
Intäkts- och kostnadsposter omräknas till periodens genomsnittskurs. Eventuella omräkningsdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat inom
Rapport över totalresultat och de ackumulerade differenserna redovisas i
omräkningsreserven i eget kapital. Den ackumulerade omräkningsdifferensen
omförs och redovisas som del i reavinst eller förlust i de fall utlandsverksamheten avyttras.
TRANSAKTIONER SOM SKA ELIMINERAS VID KONSOLIDERING
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade
vinster eller förluster som uppkommer från transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättande av koncernredovisningen.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR VÄRDERADE TILL VERKLIGT VÄRDE / INNEHAV
REDOVISADE ENLIGT KAPITALANDELSMETODEN
Intresseföretag
Ett bolag, redovisas som intresseföretag, då Corem innehar minst 20 procent
men ej mer än 50 procent av rösterna eller på annat sätt har ett betydande
inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. I koncernredovisningen redovisas intresseföretag i enlighet med kapitalandelsmetoden. Andelar
i intresseföretag redovisas i balansräkningen under rubriken Innehav redovisade enligt kapitalandelsmetoden, till anskaffningsvärde justerat för förändringar
i koncernens andel i intresseföretagets nettotillgångar. Vid transaktioner mellan
koncernföretag och intresseföretag elimineras den del av orealiserade vinster
och förluster som motsvarar koncernens andel av intresseföretaget utom då
det gäller orealiserade förluster som beror på nedskrivning av en överlåten
tillgång.

Intäkter
HYRESINTÄKTER
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas i resultatet linjärt över
hyresperioden. Hyresavtal klassificeras som operationella leasingavtal med utgångspunkten att fastigheten kvarstår i Corems ägo även om avtalet kan löpa
på upp till 20 år. I de fall hyreskontrakt under viss tid medger en reducerad hyra
som motsvaras av en vid annan tidpunkt högre hyra, periodiseras mellanskillnaden linjärt.
Ersättningar för de åtaganden som Corem ikläder sig i hyresavtalen såsom
att förse lokalerna med t ex värme, kyla, snöskottning och sophämtning är
en integrerad del av hyran eftersom hyresgästerna inte kan påverka valet av
leverantör, frekvens eller ha annan påverkan på utförande och redovisas därför
enligt IFRS 16.
INTÄKTER FRÅN FASTIGHETSFÖRSÄLJNING
Intäkt för fastighetsförsäljningar redovisas normalt på tillträdesdagen. I händelse av att kontrollen över tillgången har övergått vid ett tidigare tillfälle än
tillträdestidpunkten intäktsredovisas fastighetsförsäljningen vid denna tidigare
tidpunkt. Vid bedömning av intäktsredovisningstidpunkt beaktas vad som
avtalats mellan parterna beträffande risker och förmåner, engagemang i den
löpande förvaltningen samt övergång av legal äganderätt. Därutöver beaktas
omständigheter som kan påverka affärens utgång vilka ligger utanför säljarens
och/eller köparens kontroll.

Redovisning av segment
IFRS 8 kräver att upplysningar lämnas utifrån ledningens perspektiv. Med
ledningens perspektiv avses rapporteringen till högsta verkställande beslutsfattaren (HVB), vilket innebär att rapporteringen stämmer överens med hur den
presenteras internt. HVB är en funktion som fördelar resurser och utvärderar
resultatet. Corem har identifierat VD som HVB. Koncernen är organiserad i och
styrs i första hand utifrån geografiska områden. Det finns fyra identifierade
geografiska områden som betraktas som enskilda segment. Hyresintäkter och
fastighetskostnader är direkt hänförliga till fastigheter i respektive segment.
Övriga intäkts- och kostnadsposter har ej fördelats på segment. På samma
sätt fördelas endast förvaltningsfastigheter per segment. Segmenten redovisas
enligt samma värderingsprinciper som i koncernredovisningen. Driftsöverskottet är HVBs centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp. Det sker ingen
löpande försäljning mellan segment och därför framgår i tabellen i not 3 ingen
försäljning mellan segmenten. Eventuella övriga transaktioner sker till marknadsmässiga villkor.

Rörelsekostnader och finansiella intäkter och kostnader
FASTIGHETSKOSTNADER
Fastighetskostnader utgörs bland annat av kostnader avseende drift, skötsel,
uthyrning, administration och underhåll av fastighetsinnehavet.
CENTRAL ADMINISTRATION
Central administration utgörs av kostnader för koncerngemensamma funktioner samt ägande av koncernens dotterföretag.
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och
fordringar, utdelningsintäkter samt räntekostnader på lån. I finansiella kostnader ingår även kostnader för räntederivat. Eventuella förändringar på grund av
marknadsvärdering ingår inte i finansiella intäkter eller kostnader utan särredovisas i poster beroende på om förändringen är realiserad eller orealiserad.
Ränteintäkter och räntekostnader på fordringar respektive skulder beräknas genom tillämpning av effektivräntemetoden.
Ränteintäkter resultatförs i den period de avser. Utdelningsintäkter
redovisas när utdelningen blivit fastställd och när rätten att erhålla betalning
bedömts som säker. Räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av emissionskostnader och liknande direkta transaktionskostnader för att uppta lån.
REDOVISNING AV LÅNEKOSTNADER
Lånekostnader som direkt är hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion
av större ny-, till- eller ombyggnader aktiveras under produktionstiden.
ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda såsom löner och sociala kostnader, semester och
betald sjukfrånvaro etc. kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster
åt företaget.

AVGIFTSBESTÄMDA PENSIONSPLANER
Samtliga förpliktelser avseende pensioner har klassificerats som avgiftsbestämda pensionsplaner och redovisas som en kostnad i resultatet när de uppstår, se
vidare not 4. Pensionsplan i enlighet med ITP tillämpas.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter
redovisas i resultatet utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt
totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat respektive i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska
betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser
som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Hit förs även
justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden
på tillgångar och skulder. Temporära skillnader som uppkommit vid första
redovisningen av tillgångar och skulder som är tillgångsförvärv och som vid
tidpunkten för transaktionen varken påverkar redovisat resultat eller skattemässiga resultat beaktas inte. Värderingen av uppskjuten skatt baserar sig
på hur redovisade värden på tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade
eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser
och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade på balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och
underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när
det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas.

Finansiella instrument
Finansiella instrument är varje form av avtal som ger upphov till en finansiell
tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett eget kapitalinstrument i ett
annat företag. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, övriga fordringar samt
aktier. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, låneskulder, räntederivat
samt övriga skulder. Redovisningen beror på hur de finansiella instrumenten
har klassificerats.
REDOVISNING OCH BORTTAGANDE		
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget
blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. Hyresfordringar och kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats och företagets rätt
till ersättning är ovillkorlig. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits.
Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits.
En finansiell tillgång och finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta
beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. En finansiell
tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras,
förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del
av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för
del av en finansiell skuld. Vid varje rapporttillfälle utvärderar företaget om det
finns objektiva indikationer på att en finansiell tillgång eller grupp av finansiella
tillgångar är i behov av nedskrivning.
Vinster och förluster från borttagande ur balansräkning samt modifiering
redovisas i resultatet.
KLASSIFICERING OCH VÄRDERING
Finansiella tillgångar
Skuldinstrument: klassificeringen av finansiella tillgångar som är skuldinstrument baseras på koncernens affärsmodell för förvaltning av tillgången och
karaktären på tillgångens avtalsenliga kassaflöden.
Instrumenten klassificeras till:
›› upplupet anskaffningsvärde
›› verkligt värde via övrigt totalresultat, eller
›› verkligt värde via resultatet.
Koncernens skuldinstrument klassificeras till upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde värderas
initialt till verkligt värde med tillägg av transaktionskostnader. Kundfordringar och leasingfordringar redovisas initialt till det fakturerade värdet. Efter
första redovisningstillfället värderas tillgångarna enligt effektivräntemetoden.
Tillgångar klassificerade till upplupet anskaffningsvärde innehas enligt affärsmodellen att inkassera avtalsenliga kassaflöden som endast är betalningar

av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet. Tillgångarna
omfattas av en förlustreservering för förväntade kreditförluster.
Finansiella skulder
Finansiella skulder klassificeras till upplupet anskaffningsvärde med undantag
av derivat. Finansiella skulder redovisade till upplupet anskaffningsvärde
värderas initialt till verkligt värde inklusive transaktionskostnader. Efter det
första redovisningstillfället värderas de till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden.
Derivat: klassificeras till verkligt värde via resultatet. Koncernen tillämpar ej
säkringsredovisning. Verkligt värde fastställs enligt beskrivning i not 20.
NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Koncernens finansiella tillgångar, förutom de som klassificeras till verkligt värde
via resultatet eller egetkapital-instrument som värderas till verkligt värde via
övrigt totalresultat, omfattas av nedskrivning för förväntade kreditförluster.
Nedskrivning för kreditförluster enligt IFRS 9 är framåtblickande och en
förlustreservering görs när det finns en exponering för kreditrisk, vanligtvis vid
första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster återspeglar nuvärdet
av alla underskott i kassaflöden hänförliga till fallissemang antingen för de
nästkommande 12 månaderna eller för den förväntade återstående löptiden för
det finansiella instrumentet, beroende på tillgångsslag och på kreditförsämring
sedan första redovisningstillfället. Förväntade kreditförluster återspeglar ett
objektivt, sannolikhetsvägt utfall som beaktar flertalet scenarier baserade på
rimliga och verifierbara prognoser.
Den förenklade modellen tillämpas för kundfordringar, avtalstillgångar
och hyresfordringar. En förlustreserv redovisas, i den förenklade modellen, för
fordrans eller tillgångens förväntade återstående löptid.
För övriga poster som omfattas av förväntade kreditförluster tillämpas en
nedskrivningsmodell med tre stadier.
Initialt, samt per varje balansdag, redovisas en förlustreserv för de nästkommande 12 månaderna, alternativt för en kortare tidsperiod beroende på
återstående löptid (stadie 1). Koncernens tillgångar har bedömts vara i stadie 1,
det vill säga, det har inte skett någon väsentlig ökning av kreditrisk.
Värderingen av förväntade kreditförluster baseras på olika metoder.
Metoden för kundfordringar, avtalstillgångar och hyresfordringar baseras på
historiska kundförluster kombinerat med framåtblickande faktorer. Övriga fordringar och tillgångar skrivs ned enligt en ratingbaserad metod genom extern
kreditrating. Det beaktar också eventuella säkerheter och andra kreditförstärkningar i form av garantier.
De finansiella tillgångarna redovisas i balansräkningen till upplupet anskaffningsvärde, det vill säga netto av bruttovärde och förlustreserv. Förändringar
av förlustreserven redovisas i resultaträkningen.
INDELNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT I VÄRDERINGSNIVÅER
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad
baseras på noterade marknadspriser och tillhör värderingsnivå 1 enligt IFRS 13.
I de fall noterade marknadspriser saknas beräknas verkligt värde genom
diskonterade kassaflöden. Dessa värderingar tillhör värderingsnivå 2. Övriga
värderingar, för vilka någon variabel baseras på egna bedömningar, tillhör
värderingsnivå 3. För övrig information se not 19.
Indata för värderingsnivåer vid värdering till verkligt värde
Nivå 1: Noterade, ojusterade, priser på aktiva marknader för identiska tillgångar
eller skulder som Corem har tillgång till vid värderingstidpunkten.
Nivå 2: Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt
eller indirekt observerbara för tillgångar eller skulder.
Nivå 3: Indata på Nivå 3 är icke observerbara indata för tillgångar eller skulder.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodo
havanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida
placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader. Likvida medel omfattas av kraven på förlustreservering för förväntade
kreditförluster.

Anläggningstillgångar
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa syften. Initialt redovisas
förvaltningsfastigheter till anskaffningskostnad, vilket inkluderar till förvärvet
direkt hänförbara utgifter. Förvaltningsfastigheter redovisas i koncernbalansräkningen till verkligt värde, se not 10. Corem värderar samtliga fastig-

heter/tomträtter varje kvartal. För 2019 har cirka 99 procent av det samlade
fastighetsbeståndet externvärderats. Värderingsmodellen som används är
avkastningsbaserad enligt kassaflödesmodell. Från utfallet i kassaflödesmodellen bedöms det verkliga värdet på fastigheten före avdrag för försäljningsomkostnader. Såväl orealiserade som realiserade värdeförändringar redovisas
i resultaträkningen. Hyresintäkter och intäkter från fastighetsförsäljningar
redovisas i enlighet med de principer som beskrivs under avsnittet intäktsredovisning. Tillkommande utgifter läggs till det redovisade värdet endast om det
är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del. Avgörande för bedömningen när
en tillkommande utgift läggs till det redovisade värdet är huruvida åtgärden
innebär en förbättring jämfört med standarden före åtgärdens genomförande.
Reparationer och underhållsåtgärder kostnadsförs i samband med att utgiften
uppkommer. I större projekt aktiveras i förekommande fall räntekostnaden
under produktionstiden.
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÅNGAR
Övriga materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick att utnyttjas i
enlighet med syftet med anskaffningen.
Avskrivningsprinciper maskiner och inventarier:
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Beräknade
nyttjandeperioder är 3–10 år. Bedömning av en tillgångs restvärde och nyttjandeperiod görs årligen.
LEASING ENLIGT IAS 17 (T.O.M. 2018)
Leasingavtal där Corem är leasetagare klassificerades antingen som finansiell
eller operationell leasing. Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och
förmåner förknippade med ägandet faller på leasegivaren klassificerades som
operationella leasingavtal. Hyreskontrakt hänförliga till förvaltningsfastigheter betraktades som operationella leasingavtal. Corem har ett mindre antal
leasingavtal klassificerade som operationella leasingavtal, vilket innebar att leasingavgiften kostnadsfördes över löptiden med utgångspunkt från nyttjandet.
LEASING ENLIGT IFRS 16
Från och med 1 januari 2019 tillämpar Corem de nya reglerna för leasingredovisning enligt IFRS 16.
Leasegivare
Corems hyreskontrakt hänförliga till förvaltningsfastigheter redovisas fortsatt
som operationella leasingavtal.
Leasetagare
När ett leasingavtal har tecknats redovisas åtagandet att betala leasingavgifterna som en leasingskuld efter diskontering och rätten att nyttja den
underliggande tillgången under leasingperioden redovisas som en tillgång.
Avskrivningar på tillgångarna och ränta på leasingskulden redovisas i resultaträkningen. Leasingavgifter redovisas dels som betalning av ränta, dels som
amortering av leasingskulden. Förändringar i leasingavtalet kan medföra en
omvärdering av skulden och en justering av tillgångens redovisade värde.

Nedskrivningar
De redovisade värdena på koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag
för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Om någon
sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. En nedskrivning
återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter återföring
inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft om nedskrivning inte skett. Undantag från nedskrivningsprinciperna görs för materiella
anläggningstillgångar som innehas för försäljning, förvaltningsfastigheter och
uppskjutna skattefordringar som värderas enligt särskilda regler vilket beskrivs
på respektive ställen i redovisningsprinciperna.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal
eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är
troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningen genom
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt
som återspeglat aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om
det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden.

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

Resultaträkningens uppställningsform
I koncernen tillämpas den uppställningsform som är praxis för ett större
antal företag inom fastighetsbranschen. Detta innebär att resultaträkningen
utvisar resultat för driftsöverskott, förvaltningsresultat och resultat före skatt. I
förvaltningsresultatet ingår finansnetto inklusive realiserade värdeförändringar avseende derivat. Orealiserade värdeförändringar på derivat samt övriga
värdeförändringar redovisas efter förvaltningsresultatet.
I moderbolaget används Rapportformen för funktionsindelning med bruttoresultat och rörelseresultat.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod, vilket innebär att
rörelseresultatet justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs
till investeringsverksamhetens kassaflöden. Kassaflödesanalysen ska utvisa
företagets in- och utbetalningar under perioden där betalningarna hänförs till
löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet.

Lämnade utdelningar
Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman/extra bolagsstämma
godkänt utdelning.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.
Redovisning för juridiska personer. Rekommendationen innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av
EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen och med hänsyn tagen till sambandet mellan redovisning
och beskattning. De nedan angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget
har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenterats i moderbolagets finansiella rapporter. Uppställningsformen för Resultat- och Balansräkning
följer årsredovisningslagen.
FINANSIELLA INSTRUMENT
Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning tillämpas
inte reglerna om finansiella instrument enligt IFRS 9 i moderföretaget som juridisk person, utan moderföretaget tillämpar i enlighet med ÅRL anskaffningsvärdemetoden. I moderföretaget värderas därmed finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta
värdets princip, med tillämpning av nedskrivning för förväntade kreditförluster
enligt IFRS 9 avseende tillgångar som är skuldinstrument. För övriga finansiella
tillgångar baseras nedskrivning på marknadsvärden.
Moderföretaget tillämpar en ratingbaserad metod för beräkning av
förväntade kreditförluster på koncerninterna fordringar utifrån sannolikhet för
fallissemang, förväntad förlust samt exponering vid fallissemang. Moderföretaget har definierat fallissemang som då betalning av fordran är 90 dagar
försenad eller mer, eller om andra faktorer indikerar att betalningsinställelse
föreligger. Väsentlig ökning av kreditrisk har per balansdagen inte bedömts
föreligga. Sådan bedömning baseras på om betalning är 30 dagar försenad
eller mer, eller om väsentlig försämring av rating sker, medförande en rating
understigande investment grade. Moderföretagets fordringar på dotterföretaget är efterställda externa långivares fordringar. Moderföretaget tillämpar
den generella metoden på de koncerninterna fordringarna. Moderföretagets
förväntade förlust vid fallissemang beaktar dotterföretagens genomsnittliga
belåningsgrad samt förväntat marknadsvärde på dotterföretagens fastigheter
vid en påtvingad försäljning. Baserat på moderföretagets bedömningar enligt
ovanstående metod med beaktande av övrig känd information och framåtblickade faktorer bedöms förväntade kreditförluster inte vara väsentliga och
ingen reservering har därför redovisats.
Moderföretaget tillämpar undantaget att inte värdera finansiella garantiavtal till förmån för dotter- och intresseföretag samt joint ventures i enlighet med
reglerna i IFRS 9 utan tillämpar istället principerna för värdering enligt IAS 37
Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar.

DOTTERFÖRETAG
Andelar i dotterföretag värderas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Erhållna utdelningar redovisas som intäkt oavsett om dessa härrör från
vinstmedel som intjänats före eller efter förvärvet. I händelse av utdelningar
som härrör från vinstmedel som intjänats före förvärvet görs en nedskrivningsprövning av andelarna.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar.
KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT FÖR JURIDISKA PERSONER
Koncernbidrag redovisas i resultatet enligt dess ekonomiska innebörd, dvs
som en finansiell intäkt vid erhållande av koncernbidrag eller som andelar i
dotterföretag vid lämnade koncernbidrag. Aktieägartillskott förs direkt mot
eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i
den mån nedskrivning ej erfordras.
LEASING
Moderbolaget har valt att tillämpa undantaget i RFR 2 och redovisar fortsatt
leasingavtal som operationella.

