
 

 
 

Styrelsens för Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

förslag till kvittningsemission 

 
24 oktober 2013 

 

Styrelsen för Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (”Ruric” eller ”Bolaget”) föreslår 

att bolagsstämman ska besluta om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning. 

Följande villkor ska gälla. 

1. 26 037 139 nya aktier av serie B (de ”Nya Aktierna”) ska emitteras. Efter emissionen uppgår 

det totala antalet aktier i Bolaget till 130 185 694 aktier, fördelade på 1 330 266 aktier av serie 

A och 128 855 428 aktier av serie B. De Nya Aktierna motsvarar 20 % av det totala antalet 

aktier och 18,3 % av det totala antalet röster i Bolaget efter emissionen av de Nya Aktierna. 

2. Genom emissionen av de Nya Aktierna ökas Bolagets aktiekapital med 52 074 278 kronor, till 

260 371 388 kronor. 

3. Teckningskursen ska sättas till aktiernas kvotvärde, 2 kronor. 

4. De Nya Aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för 

utdelning som infaller närmast efter det att de Nya Aktierna införts i Bolagets aktiebok. 

5. Teckning av de Nya Aktierna ska ske senast den 12 november 2013. Styrelsen ska dock ha 

rätt att förlänga teckningstiden. 

6. De Nya Aktierna kommer att omfattas av det omvandlingsförbehåll (4 kap. 6 § ABL) som 

följer av bolagsordningen. 

7. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätten att teckna de Nya Aktierna endast 

tillkomma St Petersburg Property Company AB (publ) (tidigare registrerat under firman 

Goldcup 8228 AB) (org. nr. 556911-8275) (”SPPC”), med rätt och skyldighet att betala de 

Nya Aktierna genom kvittning av vissa av de fordringar som SPPC har på Bolaget om totalt 

512 074 278 kronor. Fordringarna härrör från Bolagets åtagande om att ge SPPC ovillkorliga 

aktieägartillskott. Betalning för de Nya Aktierna ska erläggas genom kvittning av fordringar 

på Bolaget om 52 074 278 kronor senast i samband med aktieteckningen. Betalning för de 

Nya Aktierna ska erläggas senast i samband med aktieteckningen. 

8. Fördelningsgrund för aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätt behövs ej. 

9. Emissionsbeslutet ska vara villkorat av att den ändring av bolagsordningen som aviserats i 

kallelsen till extra bolagsstämma att hållas den 7 november 2013, registreras. Vidare ska 

emission av de Nya Aktierna inte kunna ske med mindre än att SPPC övergått till att vara ett 

av fordringshavarna under Obligationslånet (som definierat nedan) helägt bolag. 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunderna för teckningskursen 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen av de Nya Aktierna är ett steg i 

Bolagets planerade finansiella rekonstruktion av dess utestående obligationslån om 619 750 000 

kronor, 10%/13% 2010/2014, med ISIN SE0003045848 (”Obligationslånet”), vilken avser resultera i 

att Bolagets samtliga betalningsskyldigheter under Obligationslånet utsläcks. Som vederlag för att 

samtliga Bolagets betalningsskyldigheter under Obligationslånet utsläcks överlåter Bolaget (i) vissa 

av Bolagets direkta och indirekta dotterbolag och vissa därtill hörande fastigheter, nämligen de 

svenska helägda dotterbolagen: 



 

 
 

1. Russian Real Estate Investment Company Chetire AB (556662-7971); 

2. Russian Real Estate Investment Company TRI AB (556662-7286); 

3. Russian Real Estate Investment Company DVA AB (556662-7161); samt 

4. PD Finance Sweden AB (556717-7968), 

deras respektive ryska helägda dotterbolag: 

1. Limited Liability Company “Ruric 4” (PSRN 1047855046227, TIN 7801362710); 

2. Limited Liability Company “Ruric 3” (PSRN 1047855086916, TIN 7841303302); 

3. Limited Liability Company “Ruric 2” (PSRN 1047855093846, TIN 7841303648); samt 

4. “Strelna Development” Limited Liability Company (PSRN 1117847290604, TIN 

7801551852), 

och de senares respektive fastigheter: 

1. ”Oscar” (Fontanka river emb. 13, St. Petersburg, the Russian Federation); 

2. “Magnus” (9th line of Vasilievskiy island 34, St. Petersburg, the Russian Federation); 

3. “Gustaf” (Sredny Prospect of Vasilievskiy Island 36/40, St. Petersburg, the Russian 

Federation); samt 

4. “Strelna” (St. Petersburg, the Russian Federation, Petrodvortsovy district, Krasnoselskoye 

shosse, site numbers 76, 77, 78 and 79). 

Som vederlag för att Bolagets samtliga betalningsskyldigheter under Obligationslånet utsläcks 

emitteras dessutom (ii) de Nya Aktierna till ett av fordringshavarna under Obligationslånet vid 

tillfället för emissionen av de Nya Aktierna helägt bolag, SPPC. 

En beskrivning av de huvudsakliga tillgångar som kvarstår i Bolagets ägo har fogats till detta förslag 

som Bilaga 7. 

Teckningskursen har satts till aktiernas kvotvärde mot bakgrund av att den handel som sker i Bolagets 

aktier, som är noterade på NASDAQ OMX First North, sker till en nivå som ligger under aktiernas 

kvotvärde. 

Bifogade handlingar 

Fogat till detta förslag finns: 

1. styrelsens redogörelse för emissionsvillkor om kvittningsrätt, 13 kap. 7 § ABL; samt 

2. revisorns yttrande över granskningen enligt punkt 1 ovan. 

Då årsredovisningen inte ska behandlas på bolagsstämman, har även följande handlingar fogats till 

förslaget: 

3. årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, innehållande de senast fastställda balans- och 

resultaträkningarna, samt protokoll från årsstämman utvisande bolagsstämmans beslut om 

disponering av Bolagets förlust; 

4. en kopia av revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012; 

5. styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för Bolagets ställning vilka har 

inträffat efter det att årsredovisningen för räkenskapsåret 2012 lämnades; och 

6. ett yttrande över styrelsens redogörelse enligt punkt 5 ovan, undertecknat av Bolagets revisor. 

Därutöver har även följande fogats till förslaget: 

7. beskrivning av Ruric efter den finansiella rekonstruktionen.  





 

 
 

Bilaga 2 

Revisorns yttrande över granskning av redogörelse för emissionsvillkor om kvittning 

  





 

 
 

Bilaga 3 

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, innehållande de senast fastställda balans- och 

resultaträkningarna, samt protokoll från årsstämman utvisande bolagsstämmans beslut om 

disponering av Bolagets förlust  
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Ruric in brief
Ruric (the company) was founded in 2004 for the purpose of taking advantage of 
investment opportunities in the Saint Petersburg property market. The parent company 
is based in Stockholm, with the day-to-day operations managed from the office in Saint 
Petersburg.

At the end of 2012, Ruric owns or controls six properties in central Saint Petersburg, 
including three completed office properties totalling about 13,127 square metres and 
three development projects with a potential total area of about 34,000 square metres. 
Ruric also owns a 33 hectares land area in the southwest of the city. The company is one 
of the leading foreign investors in the city’s property market.

Business concept
Ruric’s business concept is to acquire, manage and  let properties in Saint Petersburg, Russia, 
focusing on high quality commercial premises in attractive  locations, which positively 
contribute to their tenants’ business operations.

Vision
Ruric’s vision is to become the leading property company in its segment in the Saint 
Petersburg region.

Strategy
Ruric’s strategy is to manage property in Saint Petersburg’s central districts. In addition 
to this, Ruric intends to acquire properties and conduct value-generating supplemental 
investments on attractive terms. Through professional management and favorable tenant 
relationships, high-class properties are offered to tenants seeking premises in central 
locations who are willing to pay accordingly. Ruric primarily offers office and retail 
premises. The strategy is based on a combination of factors, such as:

• strong local network among local market operators and the authorities; 
• an organization that enables quick investment decisions and rapid implementation; 
• the advantage of being a listed company.

In-house translation of Swedish original. We use MSEK and SEK m as abbreviation for million Swedish kronor.
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The Year in Brief
• Net turnover was MSEK 40.3 (40.6).

• The result after tax amounted to MSEK -443.5 (-91.8). The 
negative result is directly attributable to revaluation of 
investment properties and real estate projects.

• Value changes in the investment properties amounted to MSEK 
-26.0 (92.8) and in project properties to MSEK -280.4 (-38.9). 
The net effect was MSEK -306.4 (53.9).

• Earnings per share amounted to SEK -4.03 (-0.68). The 
deterioration is due mainly to revaluation of development 
projects.

• VAT reimbursement of about MSEK 11.6 was paid during the year.

• Vacancy rate in the three business centers continued to decline. 
As of December 31 it was 7.3 (12.6) percent.

• The valuation of properties was adjusted to MSEK 397.9 (911.8) 
as of December 31 on the basis of new valuation performed 
by CBRE as of December 31, 2012 and reclassification of Moika 
Glinki from real estate project into long-term receivables 
category. As in December 2012 the Board of Directors of Ruric 
AB decided to prepare the liquidation balance sheet. Based on 
the assumption that Ruric is not going concern since it does not 
meet its obligations in November 2013 the period of exposition 
of properties in CBRE valuation was taken 10 months from the 
reporting date to assess the liquidation values.

•  On November 21, 2012 Ruric received notification from the 
Ministry of Defence of the Russian Federation on cancellation 
of the investment contract for Moika Glinki. Ruric filed a claim 
against the Ministry of Defence in the Moscow Arbitration Court 
on reimbursement of the expenses incurred by the company on 
financing the investment project with the  total value of MSEK 
642. The hearings were postponed several times. Next hearing is 
expected to be commenced on July 17. Based on the information 
above, Ruric reclassified the value of the Moika Glinki investment 
project from properties to long-term receivables. Based on 
an independent legal opinion received by Ruric the estimated 
recovery of the receivable is expected to be two years from the 
date of the hearing. Net present value of the receivable has also 
been preliminary assessed to be MSEK 211.0.

• The valuation of Apraksin Dvor was adjusted to SEK nil (78.2) in 
Q3 to reflect the current estimation of the amount recoverable 
from rescinding the project. Subsequent to December 31, 2012 
Ruric finalized the chain of transactions to sell LLC Incom and 
LLC Crocus, which were the parties in the investment contract 
for Apraksin Dvor with the city for USD 1.5 m / SEK 9.8 m, 
payable within 12 months subsequent to the deal closure. 
Transaction has been completed on market terms with an 
independent third party. 

• In November Management of Ruric and the Board evaluated the 
company’s ability to act on going concern basis. With interest 
levels twice as high as its net operating income, the company 
had to find a way to refinance its debt.

• There is a significant coupon payment in November 2013 and the 
company holds investment properties, which bear no income but 
instead require substantial rental payments and maintenance 
costs. These facts raise doubts that Ruric will be able to perform 
as going concern. Ruric Board is currently in negotiations with 
bondholders to secure funding in the short term and working on 
a solution to enable Ruric to act on a going concern basis.

• In June the Annual General Shareholders Meeting appointed a 
new Board of Directors and changed the auditor from E&Y to 
KPMG. Ingvar Ljungqvist replaced Adam Fischer as Ruric CEO. 

Tatiana Ottestig replaced Ingvar Ljungqvist in January 2013. 
Ilya Sosnov, Nikolay Berdin and Aleksanders Tralmaks replaced 
Adam Fischer, Lennart Dahlstrem and Peter Partma as Board 
Members in Ruric. During 2012 and early 2013 Denis Martyushev 
and Aleksanders Tralmaks resigned as the Board Members, 
therefore further changes in the Board of Directors of Ruric 
were introduced by the extraordinary general shareholders 
meeting in April 2013. Vadim Gurinov resigned as a Chairman 
and Board Member in Ruric, while Ilya Sosnov took the Chairman 
responsibility. Roger Stuart Poppleton and Elizabeth Woollam 
both reside in the UK were appointed as the new Board Members.

• In June Ruric signed an additional agreement, which allows the 
subleased Fontanka 57 with the city.

• On October 31, 2012 Mr. Denis Martyushev left the position of 
General Director in Ruric Management in Saint Petersburg. On 
November 1, 2012 Mr. Vyacheslav Balabaev took the position of 
General Director of Ruric Management in Saint Petersburg.

• The second coupon payment on the bond was done at 3 per cent 
on November 16, 2012.

• Subsequent to receiving a bid for Apraksin Dvor from Gledeco 
Assets Ltd on November 26, 2012 Ruric announced Apraksin 
Dvor project for public sale to get the competitive offers from 
other interested parties in Russia and Sweden. No other offers 
were received in month time and Ruric Board resolved to take 
the above-mentioned offer. Consideration price for 100% share 
in LLC Incom and LLC Crocus was MSEK 9.8, payable in equal 
installments within 12 months following the closure.
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Message from the CEO

The year 2012 is marked for Ruric by inception of the new 
development strategy, which main idea is changing from an ordinary 
asset holder to something more.

For being not only a company operating with previously acquired 
assets but multipurpose consulting conglomerate with high-qualified 
experts in real estate market, we would like to perform our earning 
power and effectiveness.

We are willing to carry out management consulting for 
construction projects as well as financial consulting for real estate 
investment sphere in Russia and CIS. 

In 2013, if we successfully reach a compromise with our 
bondholders, our company will certainly focus on the development 
of its property located in Strelna, a land plot more than 33 hectares 
in area.We are going to prepare the development scheme for this 
land plot in compliance with its direct purpose – residential 
development. Our experts have already begun to prepare the project 
documentation. Now they are gathering supplementary materials 
required to start residential development. 

Apart from the above mentioned, we are planning to let all the 
premises at 57 Fontanka Embankment by the end of the year. Thus, we 
will provide our stakeholders strong cash flow.

We suppose that the big players in Russian real estate market 
may be interested in cooperation with Ruric. This deal could help 
them to present their companies value to the foreign capital market. 

We believe that such cooperation would be profitable for both our 
bondholders and shareholders. In the aggregate, with our new 
development strategy and the possibility to increase proceeds, it 
could help to achieve fundraising synergy and growth of shares value.

Ruric will assure that management of the business centers is kept 
at a high level. Our new goal is an independent property management 
that allows us to save on costs and develop our own expertise. In 
the near future we are also going to participate in different property 
maintenance tenders.

High reputation of our tenants and the occupancy of our office 
centers are indicative of good future prospects. We expect growth of 
rental rates going forward.

Due to our new development strategy and effective asset 
management we are sure in promising future.

Managing Director
Tatiana Ottestig Pozdnyakova
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Real Estate Market Overview
Growth in demand from the international 
companies’ and increase in the interest to A class 
premises are expected to take place not earlier 
than in 2H 2013.

CBRE Market View

Macroeconomics
Despite some worsening in macroeconomic indicators, Retail and 
Logistics commercial real estate segments will continue their 
growth. Continuing strong domestic demand, supported by revenues 
from oil exports, fuels this growth. Russian companies will generate 
about 2/3 of demand in the office segment. There are good pre-
requisites for a growth stage in the prices for real estate assets in 
Russia. There are already signs of the growing prices in the current 
transactions with real estate. Asset prices growth scenario still can 
be cancelled as macroeconomic situation in Eurozone follows worse 
than expected scenario.

KEY MACROECONOMIC 
INDICATORS

2011 2012 2013F

Nominal GDP (USD bn) 1,858 2,021 2,109
Real GDP growth (%) 4.3 3.4 3.2
Unemployment (%) 6.6 5.3 5.8
Inflation (%) 6.1 5.3 >6
Oil prices, Urals (USD per barrel) 109.35 108 97
Sources: Ministry of Economic Development, Federal State Statistics Service, 
CBRE, JLL, PwC, BNE, Index Mundi.

According to the Ministry of Economic Development, GDP growth 
in 2012 was 3.4%, which is 0.3 of a percentage point lower than 
forecasted at the end of Q3. This is the first time in recent years that 
yearly GDP growth has dipped below 4%. In 2013 the MED expects 
GDP growth of 3.6%. Growth is expected to be below 3% in the first 
two quarters, and then starting to pick up in the second half of 
the year. The IMF is a bit more optimistic and expects Russia’s GDP 
growth for 2013 to be around 3.7%.

Investments
According to Federal State Statistics Service (Rosstat), the increase 
in investments in fixed assets in January-September 2012 was 7.2% 
comparing to the same period of 2011.
In September investments in fixed capital in Russia decreased by 1.3% 
in annual terms. Decrease in investment activity was accompanied by a 
reduction in “Construction” activity by 1.3% in August 2012.
According to the latest UNCTAD World Investment Report, Russia saw 
FDI flows grow 22%, reaching $53 billion, its third-highest level ever 
recorded. The economy’s growing consumer base, affordable labor 
market and strong commodities sector continued to attract a range 
of investors such as Unilever, ExxonMobil and PepsiCo, with the value 
of regional cross-border mergers and acquisitions rising from $4.5 
billion in 2010 to $33 billion in 2011.
The services sector still plays only a small part in inward FDI in the 
region, but its importance may increase with the accession to the 
World Trade Organization (WTO) of the Russian Federation. Through 
WTO accession the country has committed to reduce restrictions 
on foreign investment in a number of services industries (including 
banking, insurance, business services, telecommunications and 
distribution). The accession may also boost foreign investors’ 
confidence and improve the overall investment environment.
Source: UNCTAD World Investment Report 2012, CBRE

Overlook for 2013
The world and Russia both passed through the trough of the global 
crisis in 2012. Going into 2013, the world should start to recover, 
which will lift the Russian economy over the course of the year. But 
the pace of Russia’s upturn will depend heavily on what happens 
in the rest of the world. 

Analysts are expecting Russia to be one of the better performers 
amongst the BRICs and the pattern of growth should mirror 2012: the 
economy will start the year with growth of about 3% but accelerate in 
the second half, as the growth drivers of investment and low inflation 
kick in. 

There is a wide disagreement amongst the observers over how 
strong in the second half will be, ranging from Goldman Sachs that 
says it will be strong and driven by investment, to Danske which 
believes it will be modest and driven by consumption.

 
GROWTH FORECAST 2011 2012 2013 2014*
Russia 4.3 3.7 3.5 4.7

Source: Consensus Economics (Nov ’12)
*- Goldman Sachs

There is a chance for surprises as the Kremlin has launched 
a comprehensive package of reforms and a high-profile anti-
corruption campaign. However, most analysts are taking a wait-and-
see posture to these. Of the reforms that the government has made, 
the most advanced and effective are all in the fiscal sphere. The 
Central Bank of Russia (CBR) has changed over to inflation targeting 
so the ruble is a de facto free-floating currency now. Capital market 
reforms will kick in from January opening Russia up to investors from 
the rest of the world that most are expecting to translate into some 
$20 billion of fresh inflows. 

RUSSIA END OF 2013 GROWTH PREDICTIONS, % 2013F
Aton 3
Uralsib 3
Goldman Sachs 3.8
Consensus Economics 3.5

Source: BNE

Real estate investment market
For the last two years the Russian real estate investment market 
has showed a positive tendencies with higher levels of annual 
investment volumes compared to pre-crisis level. Besides, stable 
macroeconomic indicators, an improved investment climate and ease 
access to financing continue to attract investors. Investor interest 
continues to be aimed at high-quality core assets.

The results of 2012 show that capital flows were more diversified 
compared to 2011. In 2012 the office segment attracted 40% 
of total investment volume, reaching $3.5 billion, a historical 
maximum.

In addition, Russian investors showed a higher share of market 
activity in 2012, accounting for 82.5% of the total investment 
volumes, compared to 58.8% in 2011. In the coming years the current 
interest expressed by foreign capital fill further consolidate majority 
share of capital coming in from abroad.

Q1 
2012

Q2 
2012

Q3 
2012

Q4 
2012

St. Petersburg prime yields, %
Office 10.0 10.0 10.0 10.0
Retail 10.0 10.0 10.0 10.0
Warehouse 13.0 13.0 13.0 13.0

Equity market growth, %
RTS Index 18.5 -17.7 9.3 3.5
VTB Capital
Real Estate Index

39.2 -20.6 6.3 -5.5

Source: JLL, RTS, VTB Capital

Office market in St. Petersburg
The vacancy rates in business centers came close to pre-recession 
levels by the end of 2012. The value of Class A for the year decreased 
by 12.5 p.p. compared to the same figure, recorded at the end of 2011, 
amounting to 6.8% or 31.1 thousand sq. m in absolute terms. Within 
Class B, 73.2 thousand sq. m remain vacant, which is 5.3% of the total 
supply of the considered class A (decline by 4.9 p.p.). 
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During the past 2012, notable positive changes took place on the 
commercial real estate market. Due to the intensification of business 
and retention of a stable economic situation, most companies 
inquiring for the search of new premises, planned to expand and 
improve their conditions. However, the post-recession effects on 
the market are still felt, that is due to a small number of companies 
seeking for a new office.

The highest activity in 2012 falls with the companies engaged in 
the fields of information technology and telecommunications, oil and 
gas companies, and construction enterprises.

In 2013, a significant growth in supply little more 320 thousand 
sq. m is expected on the market. Most of the new stock will be located 
in Class A business centers. Of the major projects, administrative 
and business district Nevskaya Ratusha, Leader Tower, Renaissance 
Pravda, and Technopolis Pulkovo should be noted.

KEY INDICATORS, DYNAMICS
Indicators Class A Class B
Total stock of high-quality space, thousand sq m 1,825.8
• including, thousand sq m 455.1 1,370.7
Changes from the end of 2011, % +21%▲ +5%▲

Delivered in 2012, thousand sq m 152.6
• including, thousand sq m 79.8 72.8
Vacancy rate at the end of 2012, % 6.8 5.3
Changes since 2011, % -12.5 

p.p.▼

-4.9 p.p.▼

Changes in rental rates in dollar terms since the 
end of 2011, %

+1%▲ +9%▲

* excluding VAT (18%), including OPEX 1 USD = 31.08 RUB
Source: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013

Retail market in St. Petersburg
2012 was marked by total resumption of frozen trade projects, which 
took more than a half of delivered retail property in St. Petersburg. 
There are several projects still being frozen but their construction 
works will be resumed in the near future. Re-conception of existing 
trade projects still remains one of the most popular tendencies.

In Q4 2012 the volume of high-quality retail spaces increased by 
12.6 thousand sq. m and reached 1.78 million sq. m in general. Total 
area of trading spaces to be put into operation in 2013-2014 is 430 

thousand sq. m., where 220 thousand sq. m is planned for shopping 
centers situated above or very close to metro stations. Besides, there 
are various projects of trade complexes near new metro stations 
being planned and developed at this moment (with 20-40 thousand 
sq. m in area).

From January to November 2012 retail turnover amounted to $24 
billion, 8.3% more than in 2011. Percentage of turnover or‘turnover 
rent’ is still used in rental contracts as an alternative to fixed rates. 
The  lower limit of currency exchange is usually taken for rates in USD 
or EURO. Annual indexation for rates in RUB amounts to 5-10%. Foreign 
investors frequently use LIBOR rate or EU inflation rate for indexation.

In Q4 2012 maximum rental rates for retail galleries in high-quality 
trade centers didn’t change. Every year international retailers become 
more interested in St. Petersburg market, especially in catering 
segment.

Source: JLL

Analysts expect the majority of announced trade projects to be 
delivered within 2013. As a result, total delivery will exceed pre-crisis 
level (2006), when 623 thousand sq m of high-quality retail spaces 
were supplied. 

KEY INDICATORS
Total area of existing projects, sq. m 1,776,427
Delivery forecast for 2013, sq. m 369,820
Supply per 1,000 people, sq. m 358
Delivered in Q4 2012, sq. m 12,600
Delivered in 2012, sq. m 187,500
Number of trade centers 51
Rental rate, max., $/sq. m/year 2,000
Vacancy at the end of 2012, % 4.5%

Source: Knight Frank St. Petersburg Research, 2013
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Business Operations
Strategy
Ruric’s strategy is to manage property in Saint Petersburg’s central 
districts. In addition to this, Ruric intends to acquire properties and 
conduct value-generating supplemental investments on attractive 
terms. Through professional management and favorable tenant 
relationships, high-class properties are offered to tenants seeking 
the best possible premises in central locations who are willing to pay 
accordingly. Ruric primarily offers office and retail premises.
The strategy is based on a combination of factors, such as: 
• a strong local network among market operators and the 

authorities;
• an organization that enables quick investment decisions and rapid 

implementation;
• exploiting the advantage of being a listed company; 

From a short-term perspective, Ruric shall have a debt ratio of 50 
per cent.

Ruric assesses properties that are or may become available. To 
consider a property acquisition, premises of 4,000 to 10,000 square 
meters that can be developed through conversion and/or renovation 
within a period of 18 months are required if there will be sufficient 
funds for development.

Property management
Ruric’s wholly owned subsidiary Ruric Management handles the 
property management. Property maintenance was procured from 
external suppliers until April 2013. Own property maintenance 
division has been created since April 1, 2013 to save on margins and 
provide property maintenance services to the third parties.

Marketing and lease agreements
Customer care and a close dialogue with tenants are always important 
in property management. Ruric uses many channels to market 
premises: advertising, agents and the website where potential 
tenants can find virtual navigation around vacant premises.

During the year, lease agreements have been more frequently 
signed in rubles rather than US dollars, which was most common 
previously.

Property appraisals
Ruric has its property portfolio valued at least once a year by an 

established appraisal institution. The valuation shall reflect the most 
probable value in a sale on an open market with normal marketing 
time. Generally a valuation model is used that is based on the current 
value of the assessed future payment flows. The valuation arrived 
at by this method is reconciled against comparable transactions and 
against an assessment of new building costs. 

Significant change was reclassification of Moika Glinki from real 
estate project into long-term receivables category. As the Board 
of Directors of Ruric AB decided to prepare the liquidation balance 
sheet based on the assumption that Ruric is not going concern since 
it does not meet its obligations in November 2013 the period of 
exposition of properties in CBRE valuation was taken 10 months from 
the reporting date to assess the liquidation values.

The market for property transactions has in practice been non-
existent in recent years. During the last year a substantial increase 
in transaction volumes was recorded. This obviously makes it a lot 
easier for the appraisers to set a market value on the properties. From 
an international comparison, the uncertainty interval is deemed to be 
high though.

Financing
Ruric’s financing consists of a secured bond of MSEK 635.7 

registered with OMX, maturing on November 16, 2014. The bond has 
a coupon rate of 10 or 13 per cent, where Ruric itself can choose to 
make a cash coupon payment of 10 per cent or make a cash payment 
of 3 per cent and increase the liability by 10 per cent. The first two 
coupons payments were made and Ruric selected to pay a 3 per cent 
cash coupon.

The company’s indebtedness is too high. The coupon payments 
cannot be made through the running operating income from the 
properties. The management is putting highest priority on securing 
long-term financing for the company with solutions emanating from 
the cash-generating business centers.
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Organization and Employees
Organization
Russian Real Estate Investment Company AB is the parent company 
of a group currently consisting of eight Swedish subsidiaries, which 
in turn have six wholly owned Russian subsidiaries, two partly 
owned Cypriot subsidiaries, and one Russian management company, 
which is wholly owned by the parent company. The companies are 
headquartered in Stockholm, Saint Petersburg and Nicosia.
Ruric’s legal company structure is based on the principle that each 
investment shall be through a separate Russian company that is in 
turn owned by a separate Swedish subsidiary of the parent company. 
The purpose of this is to increase flexibility in the event of any 
divestments.

Operational activity is handled through the wholly owned 
subsidiary Ruric Management, which is responsible for leasing, 
property management, finance and legal issues.

”The share of foreign investors rose significantly 
from that in previous years.”

CBRE MarketView

Employees
At the end of 2012, the group had 23 employees  (23), 13, (10) of 

whom were women. All were stationed in Saint Petersburg, except for 
the CEO and his secretary who were stationed at the company’s head 
office in Stockholm. From January 15, 2013 Tatiana Ottestig took the 
position as CEO for the parent company and the group. She divides 
her time between working in Stockholm and Saint Petersburg.

Since April 2013 LLS Ruric Management established its own 
property maintenance department to provide ligh quality 
maintenance services to its business centers and third parties.

CEO  

CFO 

Financial 
Department  

Accounting  

Corporate Law  

COO  

Assistant  Commercial 
Department 

Lease  

Operations and 
Maintenance  

Engineering  

Assistant 

Public
Relations

Office and 
Supply

The Functional Organization of Ruric
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Information about Disputes
Disputes and status
Ruric Group has been involved in a number of disputes in 2012-2013, 
most of them concerning the use of the building at 57A Fontanka 
Embankment under the lease agreement signed by Litera LLC and 
the Agency for Management and Use of Historical and Cultural 
Monuments (AUIPIK). The purpose of this section is to give an 
update on what has not been cleared up yet.

Ruric Management LLC:
• Saint Petersburg EMERCOM Supervision Department of Central 

Region applied the administrative action against Ruric 
Management LLC for violation of Fire Safety Rules on the object 
located at 57A Fontanka Embankment with mulctary punishment.

Ruric Management LLC disagreed with the decision of EMERCOM 
and filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint Petersburg and 
Leningrad region on invalidating the decision.

At the preliminary court hearing the defendant submitted the 
response to the claim, pleaded to the merits.

On June 26, 2013 the Court refused the satisfaction of Ruric’s 
claims. Ruric Management is preparing a cassation complaint on the 
decision of the Court.

• Civilist LLC, the former contractor of Ruric Management LLC, filed a 
lawsuit in the Arbitration Court of Saint Petersburg and Leningrad 
region against Ruric Management LLC demanding remuneration of 
the rendered legal services in the amount of 580,000 rubles.

The proceedings on the statement of claim were stayed till June 17, 
2013.

Litera LLC:
• Litera LLC filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint 

Petersburg and Leningrad region against Uralsib Insurance 
Group CJSC on the recovery of 8,850,764 rubles of insurance 
compensation. The Arbitration Court refused the satisfaction of 
Litera’s claims based on the absence of insured accident.

• Litera LLC appealed the Court’s decision to the 13th Arbitration 
Appeal Court. On June 27, 2013 the Court refused the satisfaction 
of Litera’s claims. Litera LLC is preparing a cassation complaint on 
the decision of the Court.

• On February 28, 2013 Litera LLC won the case against AUIPIK in 
charge for historical buildings. AUIPIK had tried to double the 
rental payments for Fontanka 57 under the lease agreement since 
September 2012.

Then AUIPIK appealed the Court’s decision to the 13th Arbitration 
Appeal Court. Litera LLC is currently preparing the statement 
of defense in which requests to uphold the decision of the first 
instance court.

However the parties settled the situation and agreed on the rental 
rates by signing the additional agreement to the lease agreement. As 
a result, Litera LLC withdrew the suit.

• On April 22, 2013 the Arbitration Court of Saint Petersburg and 
Leningrad region recognized the right of Litera LLC to set-off 
84,239,658.91 rubles against rental payments for the use of the 
building at 57A Fontanka Embankment under the lease agreement 
with AUIPIK. AUIPIK appealed the Court’s decision to the 13th 
Arbitration Appeal Court. The next hearing will be held on July 
17, 2013.

• Litera LLC filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint 
Petersburg and Leningrad region against their subtenant Vega 
LLC on termination of the sublease agreement of Fontanka 57 
premises by reason of plural violations of the sublease agreement 
conditions, which were identified after inspections by landlord 
AUIPIK. Litera LLC repeatedly asked the subtenant to eliminate 
violations of the Sublease Agreement but there was no reaction 
from the subtenant.

By the decision of Arbitration Court of Saint-Petersburg and 
Leningrad region dated June 25, 2013 claims were satisfied in full.

• Litera LLC filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint 
Petersburg and Leningrad region against their subtenant Profico 
LLC on elimination of elicited violations in use and termination 
of the sublease agreement of Fontanka 57 premises by reason 
of plural violations of conditions, which were identified after 
inspections by landlord AUIPIK. Litera LLC repeatedly asked the 
subtenant to eliminate violations of the sublease agreement but 
there was no reaction in response. At the hearing held on May 
30, 2013 the court refused the satisfaction of Litera’s claims of 
termination of the sublease agreement. The claims regarding 
the elimination of violations in use of premises were split into 
a separate procedure, the next hearing will be held on July 18, 
2013.

• AUIPIK filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint Petersburg and 
Leningrad region against Litera LLC on the recovery of 10,925,889.76 
rubles for violating of the lease agreement conditions in part 
of insurance payments. Litera LLC is preparing the statement of 
defense in which requests to refuse the satisfaction of AUIPIK’s 
claim. The Сourt refuses AUIPIK’s claim on June 26, 2013.

• Saint Petersburg EMERCOM Supervision Department of Central 
Region applied the administrative action against Litera LLC for 
violation of Fire Safety Rules on the object at 57A Fontanka 
Embankment with mulctary punishment.

Litera LLC disagreed with the decision of EMERCOM and filed a 
lawsuit in the Arbitration Court of Saint Petersburg and Leningrad 
region on invalidating the decision.

On June 26, 2013 the Court refused the satisfaction of Litera’s 
claims. Litera LLC is preparing a cassation complaint on the decision 
of the Court.

Ruric 2 LLC:
Case No. А56-307/2013
Ruric 2 LLC filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint 
Petersburg and Leningrad region against their tenant StatOil Nefto 
on the termination of the lease agreement regarding premises at 13A 
Fontanka Embankment, in Oscas business center (rental payments 
in the amount of 907,021.05 rubles per month) by reason of rental 
delinquencies (repeated rental arrearages). The Arbitration Court 
refused the satisfaction of Ruric’s claims based on the insignificance 
of the agreement violation.

Ruric 2 LLC appealed the Court’s decision to the 13th Arbitration 
Appeal Court. The 13th Arbitration Appeal Court refused to satisfy 
the appeal complaint on June 05, 2013. Ruric is not planning to 
appeal the above mentioned court decision.

Case No. А56-29466/2013
Ruric 2 LLC filed a lawsuit in the Arbitration Court of Saint 
Petersburg and Leningrad region against Federal Service for State 
Registration, Cadaster and Cartography (Rosreestr) to recognize 
illegal the refusal of registration of the lease agreement based of 
the absence of necessary documents including cadastral passport 
with designated areas of leased premises.

The preliminary court hearing will be held on August 01, 2013.

Ruric 4 LLC:
Case No. А56-10275/2013
Iohaston LLC, the former tenant of Ruric 4 LLC, filed a lawsuit in the 
Arbitration Court of Saint Petersburg and Leningrad region against 
Ruric 4 LLC and demanded recovery of the rental payment for the 
period of December 2012 – March 28, 2013 and oblige Ruric 4 LLC 
(the Lessor) to bring the premises under the lease agreement to the 
state, which could correspond to the purpose of lease. The amount of 
rental payments under the lease agreement until March 13, 2013 was 
980,000 rubles (incl. VAT) per month. From March 13, 2013 till March 
28, 2013 (the termination date) the amount of rental payments 
was 1,108,197.52 rubles (incl. VAT) per month. The lease agreement 
with Iohaston LLC was terminated unilaterally in accordance with 
its provisions. The termination notice was registered in the Federal 
Service for State Registration, Cadaster and Cartography (Rosreestr).
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Plaintiff’s claim (after correction) is:
• the recovery of rental payment in the amount of 126,451.61 rubles 

for 3 days in December 2012 when the Plaintiff could not use the 
premises because of the dismantling of the escalator which is 
located at the disputed premises by Ruric 4 LLC;

• recognizing unfounded billing for the period from January till 
April (total amount is 1,058,572.67 Rubles);

• obliging Ruric 4 LLC to recover the disputed premises in 
accordance with the purposes of lease, including the dismantling 
of the wall in the evacuation exit. 

Ruric’s situation:
• rental payments for the period January-February were deducted 

from the sum of deposit (in accordance with the provisions of the 
agreement), while the dismantling of the escalator the plaintiff 
could use the another access to the premises (notified);

• the lease agreement terminated according to its conditions;
• Ruric did not block the evacuation exit.

Prediction: the recovery of the rental payment for March is possible.

The defendant asked to postpone the next hearing in order to 
become acquainted with all materials of the case and prepare the 
counterclaim on rental payment recovery for March.

The court hearing has been postponed for amicable procedures to 
July 19, 2013. 
Glinki 2 LLC:
• Glinki 2 LLC filed a claim against the Ministry of Defence with the 

request to cancel its investment contract regarding Moika Glinki 
complex where the Military Transport University had been located 
and compensate for the expenses for Moika Glinki investment 
agreement. All the attempts to settle this dispute by conclusion 
of an amicable agreement were unsuccessful.

At the request of the defendant, the Moscow Arbitration Court 
postponed the hearing of the claim again until July 17, 2013. The 
counsel of the defendant did not accept the claim on compensation 
at the court.
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Ruric owns, has at its disposal, or has interests, 
in six properties in Saint Petersburg, two of which 
are partly owned.

The properties
Ruric’s property portfolio is divided in two: investment properties 
and project properties. The assessed market value of the investment 
properties amounted to MSEK 287.5 and the assessed market value 
of the project properties amounted to MSEK 110.4 at year-end. The 
underlying value of the partly owned property that is reported as 
a financial asset amounted to MSEK 57. There are no mortgages 
on Ruric’s properties. The parent company has, on the other hand, 
pledged security in the form of stocks and shares as well as claims 
with subsidiaries.

For further information about the market valuation of the 
investment and project properties, see above and in the notes.

INVESTMENT PROPERTIES
As of December 31, 2012 Ruric owns three investment properties with 
a total leasable area of 13,127 sq. m. All the properties are centrally 
located in Saint Petersburg. The properties’ book value on December 
31, 2012, which corresponds to the assessed market value, was MSEK 
287.5, which corresponds to a book value of SEK 21,905 per sq. m. 
Total rent value on an annual basis amounted to about MSEK 37.7 on 
December 31, 2012. Occupancy rate on December 31 was  92.7 per cent.

Ruric’s lease agreements
Ruric’s policy is to sign lease agreements of 3 to 5 years with 
an annual indexation of 3 to 10 per cent. During the crisis the rental 
market was tough and Ruric in many cases gave discounts and signed 
new contracts with shorter leases. During the past year the market 
has stabilized. Lease agreements are often signed in dollars but 

tenants pay in rubles. During the past two years, many contracts 
have been in rubles. As of December 31, 2012, almost three-quarter 
of the contracts were based on Russian rubles.

The contracted rent income for Ruric’s investment properties 
amounted to MSEK 35.3 on an annual basis on December 31, 2012. Ruric 
charges tenants for electricity consumed. Ruric is of the opinion that 
the contracted rent income as a whole is at market levels.

Rent income from Ruric’s ten largest tenants amounted on an 
annual basis to MSEK 19.3 on December 31, 2012, which corresponds 
to 55 per cent of contracted rent income.

Term Contract value (annual rent) Rer centage
2012  6,0  17
2013  12,5  35
2014  6,6  19
2015  5,0  14
>2016  5,2  15
Total  35,3  100,0

Property costs
Operation and maintenance costs
The same sub-contractor managed all three of Ruric’s investment 
properties. The fees include part of the operation costs, but not 
media consumption, certain maintenance, security and property 
administration.

Operating costs comprise the costs of heating, electricity, 
water, insurance, security and alarms, waste handling and property 
maintenance.

Property tax
The national property tax amounts to 2.2 per cent of book acquisition 
value for office property. The property tax for Ruric in 2012 amounted 
to MSEK 3.3 (3.6), which represented about 38 per cent of the total 
direct operating costs. The property tax is not invoiced to tenants.

Investment properties Leasable 
area

Invested 
amount 

MSEK

Invested 
amount

SEK/sq. m

Book 
value 
MSEK

Book 
value 

SEK/sq. m

Rent 
value 
MSEK

Rent 
value 

SEK/sq. m

Occupancy 
rate 
in %

Rent 
income 

SEK/sq. m 
Oscar 2,983 86 28,830 77.7 26,039 9.5  3,181  100% 9.5
Magnus 5,547 120 21,633 103.0 18,577 14.0 2,521  82.8% 11.6
Gustaf 4,597 82 17,838 106.8 23,237 14.2  3,096  100% 14.2
Total investment 
property

13,127 288 — 287.5 21,905 37.7  2,872  92.7 35.3

Ruric Property Portfolio 
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Oscar
The property at 13 Fontanki Embankment is located in the 

Central district, which is full of businesses, shops, theatres 
and museums. The building was first constructed in 1977 and 
designed to be a part of a cinema complex, but construction 
works ceased in 1986. The building had been empty until Ruric 
purchased it in 2004. The investment totaled MSEK 86, including 
renovation costs and capitalized interest expenses. The 
building has total area of 3,676 sq. m, of which 2,983 sq. meters 
are leasable. Thus the total investment amounts to about SEK 
28,850 per square meter. Planning commenced in 2004 along 
with the original renovation work. The final tenant adjustments 
were completed in spring 2008. As of December 31, 2012, there 
are no vacant premises. The largest tenant is Statoil.

Magnus
The property at 34 9th Line of Vasilievsky Island was acquired 
in 2005. The building is located in the quiet Vasileostrovsky 
district. There are the Academy of Science, and Saint 
Petersburg State University in close proximity. The investment 
amounted to about MSEK 120, including renovation costs. The 
building has total area of 8,140 sq. m, of which 5,547 sq. m are 
leasable. The total investment amounts to about SEK 21,650 
per square meter of the leasable area. The occupancy rate as 
of December 31, 2012 is 82.8 per cent. The largest tenant is 
Gazprom Invest.

Gustaf
The property at 36/40 Sredny Avenue acquired in 2005 is 
located close to Magnus business center. The investment 
amounted to about MSEK 82, including renovation costs. Its 
total area is 5,214 sq. m, of which 4,597 sq. m are leasable. 
Total investment thus corresponds to about SEK 17,850 per 
square meter of the leasable area. The first two floors are used 
for retail purposes, and office space is located above. By the 
end of the year the accounting firm Deloitte was considered as 
the largest tenant. The occupancy rate as of December 31, 2012 
is 100 per cent.
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Moika Glinki
The largest project in Ruric’s portfolio was Moika Glinki. 
47,000 sq. m of its buildings are located on a 3.4 ha land plot, next 
to the world famous Mariinsky theatre in the heart of the cultural 
center of Saint Petersburg. Ruric used to control the project 
through the investment contract that gave Ruric a basis to become 
the legal owner of the property.

Due to town-planning restrictions total estimated buildable area 
has been reduced to the original 47,000 sq. m, which lead to massive 
decrease in the fair value of the asset in 2012. Furthermore in Q4 
of 2012 the Ministry of Defence of the Russian Federation notified 
Ruric that the investment contract was cancelled. Subsequently, 

OTHER PROPERTIES
Project properties
As of December 31, 2012 Ruric held development rights for Apraksin Dvor 
property as Moika Glinki was reclassified to the long-term receivables 
category. The development rights were based on investment agreements 
with the Russian authorities. Under these agreements, Ruric was entitled 
to develop a certain property within a specific period of time, while 
Ruric must also fulfill certain undertakings within the same time frame. 
These time frames and the nature of Ruric’s undertakings could vary 
between the different investment agreements. Such development rights 
are common in Russia and do not involve ownership of the property, but 
once development has been completed and the contractual undertakings 
have been fulfilled, the development rights may be converted into 

the ownership of the property. As described in the notes above Ruric 
received a bid for Apraksin Dvor from Gledeco Assets Ltd on November 26, 
2012. Ruric announced Apraksin Dvor project for public sale to get the 
competitive offers from other interested parties in Russia and Sweden. 
No other offers were received in month time and Ruric Board resolved to 
take the above-mentioned offer. Consideration price for 100% share in 
LLC Incom and LLC Crocus is MSEK 9.8 m, payable in equal installments 
within 12 months following the closure. The chain of transactions has 
been finalized in January 2013.

Apart from the property, which was controlled on the basis of the 
development rights, Ruric owns the title for the land plot in Strelna and 
long-term lease rights for the building at 57 Fontanka Embankment.

Ruric filed a claim for compensation of the costs, incurred on Moika 
Glinki investment project against the Russian Ministry of Defence 
in the Moscow Arbitration Court. Total amount of the claimed 
compensation exceeds RUR 3.2 bln / MSEK 642. As of December 31, 
2012 Ruric has engaged the external experienced international 
legal advisor to estimate the potential recovery of the claim. The 
estimated recoverable amount as per the legal experts, discounted 
to the present value as of December 31, 2012 totaled MSEK 211. 
As a result of cancellation of the investment contract with the 
Russian Ministry of Defence Ruric made reclassification from 
project properties to the long-term receivables in its financial 
statements for 2012.
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Fontanka 57
In 2006 Ruric acquired the right of use for the land plot 
located at 57 Fontanka Emb, and 2 buildings (buildings A 
and B) for MSEK 150. The agreements expire in 2053 and 2054 
respectively. The property located along the Fontanka River 
in the center of Saint Petersburg, and used to be known as 
Lenizdat. It has a total area of 18,356 sq. m. 

In 2008 50 per cent of the  Fontanka 57 was sold to the 
Israeli company Scorpio Real Estate for MSEK 90. Together 
with Scorpio, work on the outer facade was completed during 
2010 and the beginning of 2011. In 2012 Scorpio Real Estate 
sold their share in the project to Highton Limited, company 
that is incorporated in Belize. The transaction was completed 
before the end of 2012. The asset  is recorded in Ruric’s 
financial statements as s financial asset under participations in 
associated companies and other long-term receivables. 

During 2012 Scorpio Real Estate, that owned 50 per cent 
of the holding company for Fontanka 57 sold its investment 
to Highton Limited. As per information available to 
Ruric, the deal was closed in early Q4 2012. Ruric Board is 

currently in contact with Highton Limited to discuss the 
future cooperation on development and management of 
Fontanka 57.

The property could be developed into A class offices. As it 
is possible to construct a parking garage at the back of the 
building this could be a very attractive office project in the 
city. The building, is well suited for tenants in need of high 
profile offices in St Petersburg. The rent paid for true A class 
projects in St Petersburg are at attractive levels. 

In June 2012 Ruric signed a sublease addendum to the rent 
agreement with the local authorities, which has been officially 
registered in Q3 2012. Since 2013 Ruric started to earn rental 
income from sublease of Fontanka 57. Local management 
is also negotiating offset of the investment costs incurred 
against the future rental payments with the Agency for the 
Management and Use of Historical and Cultural Monuments 
(AUIPIK). As of the date of the report the addendum to 
the investment agreement has not been signed by AUIPIK 
representatives.

Strelna land plot 
During the autumn 2011, the parceling of the land plot in Strelna 
was completed, which means that Ruric became the sole owner 
of 33 ha of land in the southwestern part of Saint Petersburg. 
Ruric is now free to exploit the asset for its purposes, i.e. for sale 
or as a pledge. One of the purposes of this investment included 
enabling development of residential buildings on the land, to 
which the company would be able to relocate residents from the 
housing properties in the city that are being remodeled. Another 
reason was that the price was deemed to be favorable. 

Ruric believes that this area, together with two other areas 
in the proximity of St Petersburg, with good road and rail 
communication, are specifically attractive and will most certainly 
gain in attractiveness once the supply in capital markets is 
better. No development is currently conducted on the land plot.

Before development is launched, Ruric has to agree with the 
authorities on removal of high voltage power line from the land 
plot, which may require substantial time and costs. Land plot 
development before the power line is removed is unlikely. 
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2012 is the company’s ninth financial year
Group 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Net turnover (MSEK) 40.3 40.6 36.3 42.1 67.7
Result after tax (MSEK)  -443.5 -38.1 47.4 -1067.9 -350
Balance sheet total, MSEK 704.6 1105,5 1117.8 1172.4 2178.1
Solvency, % 0 45.5 49.5 15.1 55.2
Average number of employees 23 23 25 42 77
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Share capital trend
Since Ruric was formed in 2004, its share capital has changed in accordance with the table below:
Year Translation Par value 

SEK
Change in 

number
of shares

Total 
number

of shares

Increase in 
the share 

capital, SEK

Total share 
capital,

SEK

Subscription 
price,

SEK
2004 Formation of the company 100 1 000 1 000 100 000 100 000 100
2004 Split 50:1 49 000 50 000 100 000
2004 Share issue (without pre emptive rights) 2 2 450 000 2 500 000 4 900 000 5 000 000 100
24.04.06 Rights issue 2 1 500 000 4 000 000 3 000 000 8 000 000 160
24.04.06 Share issue (without pre emptive rights) 2 55 800 4 055 800 111 600 8 111 600 160
18.11.06 Rights issue 2 608 370 4 664 170 1 216 740 9 328 340 250
02.05.07 Rights issue 2 1 554 723 6 218 893 3 109 446 12 437 786 260
04.07.07 Subscription through exercise 2 564 618 6 783 511 1 129 236 13 567 022 220
28.12.07 Subscription through exercise of warrants 2 101 370 6 884 881 202 740 13 769 762 138
15.12.08 Rights issue 2 4 478 215 11 363 096 8 956 430 22 726 192 24
14.06.10 Set off share issue 2 35 969 979 47 333 075 71 939 958 94 666 150 6
14.06.10 Rights issue 2 56 815 480 104 148 555 113 630 960 208 297 110 3

All of the company’s shares are denominated in Swedish kronor with a 
par value of SEK 2 per share. The shares have been issued in accordance 
with the Swedish Companies Act (2005:551) and the shareholders’ 
rights associated with the shares can only be changed in accordance 
with the procedures prescribed in the act. At shareholder meetings, 
each Ruric class A share carries entitlement to ten votes and each class 
B share to one vote. Each share entitles the shareholder to preferential 
rights in new share issues, warrants and convertibles in relation to 
the number of shares owned with an issue of both share classes and 
in proportion to the total number of shares of both series in the issue 
of one class only, and carries equal rights to participation in profit 
dividends and any surplus in conjunction with liquidation. The shares 
in the company are subject to a conversion clause pursuant to the 
articles of association. 

Ruric’s B shares are traded under the short name RURIC on First 
North at the Stockholm Stock Exchange. Erik Penser Bankaktiebolag 
is the company’s certified advisor. Pareto Ohman Fondkommission 
furnishes the company’s liquidity guarantee.

Ruric’s share capital on December 31, 2012 amounted to SEK 
208,297,110 made up of 1,330,266 A class and 102,818,289 B class shares.

Outstanding warrants
There is no outstanding warrant program.

Shares and shareholders
The largest shareholder is Gano Services Inc.

Analysts who monitor the company
None

Dividend
The board will propose to the annual general meeting that no 

dividend be paid for the 2012 financial year. On December 31 2012, 
the closing price was SEK 0.07 per share compared with SEK 1.66 on 
December 31 , 2011, corresponding to a decrease of 96 per cent. A 
total of 104,247,323 million shares were traded, which corresponds to 
100 per cent of the average number of shares outstanding during the 
year. 

The Share and Owners
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Share price and turnover of Ruric B share
Numaber of shares 

2012-12-31 Class A Class B Total number Share of total Number Share of total
SIX SIS AG, W8IMY 0 42,109,382 42,109,382 40.43 42,109,382 36.26
MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO L TO 1,330,266 0 1,330,266 1.28 13,302,660 11.46
AVANZA PENSION 0 9,411,486 9,411,486 9.04 9,411,486 8.1
UBS AG CLIENTS ACCOUNT 0 3,429,658 3,429,658 3.29 3,429,658 2.95
PROVENTUS AKTIEBOLAG 0 2,999,886 2,999,886 2.88 2,999,886 2.58
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 0 2,751,693 2,751,693 2.64 2,751,693 2.37
JOHNSSON, STEN 0 2,110,006 2,110,006 2.03 2,110,006 1.82
ROBUR FÖRSÄKRING AB 0 1,705,817 1,705,817 1.64 1,705,817 1.47
T J JUNIOR AB 0 1,606,968 1,606,968 1.54 1,606,968 1.38
BANQUE CARNEGIE LUXEMBOURG SA 0 1,555,664 1,555,664 1.49 1,555,664 1.34
Total ten largest shareholders 1,330,266 67,680,560 69,010,826 66.26 80,983,220 69.73
Total other shareholders 0 35,137,729 35,137,729 33.74 35,137,729 30.27
All shareholders 1,330,266 102,818,289 104,148,555 100 116,120,949 100

Number of Shareholders 1 1 321 1 322 

Size category Number of owners Share of owners, % Number of Class A 
shares

Number of Class B 
shares

Share of capital, % Share of votes, %

31 december 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
1 - 1,000 497 747 37.6 37.9 208,828 307,393 0.3 0.3 0.3 0.3
1,001 - 10,000 507 835 38.5 42.4 2,265,028 3,667,518 1.69 3.5 1.59 3.1
10,001 - 50,000 191 267 14.4 13.6 4,574,292 6,440,099 4.28 5.9 3.94 5.3
50,001 - 100,000 60 61 4.5 3.1 4,423,757 4,715,976 4.3 3.4 3.82 3.9
100,001 - 500,000 48 38 3.6 1.9 11,924,468 10,795,816 11.41 7.9 10.25 7.0
500,001 - 1,000,000 7 6 0.5 0.3 5,328,004 9,552,959 5.11 3.9 4.59 3.5
1,000,001 - 12 16 0.9 0.8 1,330,266 1,330,266 74,093,912 67,338,528 72.91 75.1 75.51 76.9
Total 1,322 1,970 100.0 100.0 1,330,266 1,330,266 102,818,289 102,818,289 100.0 100.0 100.0 100.0
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Vadim Gurinov
Chairman of the Board of Directors in Ruric 
subsidiaries, elected to the Board in 2011 
Chairman in Ruric AB until April 19, 2013
Other current assignments: Chairman of the 
Board of Directors in Cordiant, OJSC (former 
Sibur – Russian Tyres, OJSC), Managing 
Director in StroyTransGaz, OJSC
Shares in Ruric: 0

Ilya Sosnov
Moscow, born in 1978
Board Member, elected to the Board in 2012, 
Chairman since April 19, 2013
Board Member in Ruric subsidiaries since 
January 2013
Other current assignments: CFO in Russian 
Sea Catching Group
Shares in Ruric: 0

Nikolay Berdin
Moscow, born in 1981
Board Member, elected to the Board in 2012
Other current assignments: Head of 
Department for Legal and Corporate Affairs 
in Cordiant OJSC (former Sibur – Russian 
Tyres OJSC).
Shares in Ruric: 0

Elizabeth Woolam
Board Member, elected 2013
Other current assignments: -
Shares in Ruric: 0

Roger Stewart Poppleton
Board Member, elected 2013
Other current assignments: -
Shares in Ruric: 0

The Board of Directors
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Group Management and Auditor

Auditor

KPMG AB
Auditor in charge:
Mats Kavik, born 1962.

Tatiana Ottestig
Nordanå, born in 1962
CEO in Ruric AB, Board Member in 
Other current assignments: Business 
Manager in Nikas Ltd.
Shares in Ruric: 0

Denis Panovitsin
St. Petersburg, born in 1979
Manager for Ruric’s Russian subsidiaries
Other current assignments: None
Shares in Ruric: 0

Denis Savinkin
St. Petersburg, born in 1980
CFO since 2012
Other current assignments: None
Shares in Ruric: 0
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Förvaltningsberättelse 2012 
Förvaltningsberättelse 2012 
Styrelsen och verkställande direktören för Russian Real Estate 
Investment Company AB med säte i Stockholm (556653-9705) avger 
härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Alla belopp 
redovisas, om inte annat anges, i tusen ryska rubler (RUB) och tusen 
svenska kronor (SEK).

Verksamheten
Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla, hyra ut och förvalta 
fastigheter i Sankt Petersburg, Ryssland, med fokus på kommersiella 
lokaler av hög klass i attraktiva lägen som därmed bidrar positivt till 
hyresgästernas affärsverksamhet.

2012
Under 2012 förväntade sig Rurics verkställande                       ledning en 
långsiktig                  lösning på den finansiella situationen. Under året sade 
försvarsministeriet upp investeringsavtalet rörande Mojka/Glinki. Ruric 
har                 lämnat in en stämningsansökan mot försvarsministeriet till Moskvas 
skiljedomstol. Domstolsförhandlingarna har skjutits upp flera gånger, 
och för närvarande är rättsfallets utgång osäker. Under 2012 förberedde 
Ruric att avyttra Apraksin Dvor. Transaktionskedjan slutfördes i januari 
2013. Bolaget försvarade visserligen sitt investeringsavtal beträffande 
denna fastighet i domstol, men fick inga klara och entydiga besked 
gällande den                         legala rätten till byggnaderna. Dessa faktorer bidrog till 
att Ruric inte                        lyckades nå sitt mål om  långsiktig finansiell stabilitet.

Uthyrningsgraden för Rurics samtliga fastigheter ökade under året, 
främst tack vare nyuthyrning i Magnus tack vare förbättrad 
yteffektivitet , genom att små kontor och gemensamma ytor 
omvandlades till öppna kontorslandskap. Den totala 
uthyrningsgraden ökade från 87 till 93 procent. 

I juni valdes en ny styrelse på ordinarie bolagsstämma, med 
efterföljande förändringar av styrelsen i april 2013. Rurics verkställande 
ledning förväntar sig att bolaget kommer att kunna dra nytta av 
de omfattande nätverk som den nya styrelsen har, liksom från deras 
erfarenhet av att göra affärer i Ryssland. 

Fastighetsbestånd
Ruric ägde, förfogade över eller hade intressen i sex fastigheter i 
centrala Sankt Petersburg i slutet av perioden. Tre av fastigheterna är 
färdigställda, en i det närmaste färdigställd och en befinner sig i ett 
tidigt utvecklingsstadium. Dessutom äger bolaget ett markområde nära 
ringleden i de södra förorterna till Sankt Petersburg.
MSEK 2012 2011 2010
Ingående balans 911,8 669,1 607,8
Förvärv 0 167,7 0
Investeringar i fastigheter 9,5 36,4
Investeringar i fastighetsprojekt 11,6
Omklassificeringar -220,5
Förändringar i valutakurser 1,4 11,6 -37,3
Värdeförändringar -306,4 53,9 62,2
Utgående balans 397,9 911,8 669,1

Avyttringar
Inga avyttringar gjordes under 2012.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Uthyrning
Rurics förvaltningsfastigheter består av fastigheterna Oscar, Magnus 
och Gustaf. Efterfrågan på                 lokaler ökar i något större utsträckning än 
tillskottet av nya kontorsytor. Vakanserna har således minskat såväl i 
staden som helhet som i Rurics bestånd. Den 31 december var 7 (13) 
procent av uthyrningsbar yta vakant. Tendensen har varit fortsatt 
positiv i början av det nya året såväl gällande uthyrningsgrad som 
gällande hyresnivåer. De flesta bedömare prognostiserar fortsatt 
måttligt stigande hyresnivåer.

Värdeförändringar
Värderingar har utförts av styrelsen med stöd av externa värderingar 
utförda av CBRE per den 31 december, 2012. För hela räkenskapsåret 
uppgår värdeförändringarna för Förvaltningsfastigheter till -26,0 (92,8) 
MSEK. Förklaringen till minskningen                             ligger i den förändring av 
försäljningsperioden för fastigheter som värderaren antog för att 
beräkna marknadsvärdena.Värderingen av fastigheterna justerades till 
397,9 (911,8) MSEK per den 31 december på grundval av en ny värdering 
utförd av CBRE per den 31 december 2012 och omklassificeringen av 
Moika Glinki från fastighetsprojekt till kategorin Övriga              långfristiga 
fordringar. I december 2012 beslutade styrelsen för Ruric AB att 
upprätta kontrollbalansräkningen. Baserat på antagandet att Ruric inte 
uppfyller fortlevnadsprincipen eftersom det riskerar att inte uppfylla 
sina skyldigheter i november 2013 sattes försäljningsperioden för 
fastigheter i CBRE:s värdering 10 månader från rapporteringsdagen för 
att bedöma marknadsvärdena. 

Det samlade värdet av förvaltningsfastigheterna uppgick den 31 
december 2012 till 287,5 (314,3) MSEK, vilket motsvarar 11 905 SEK per 
uthyrningsbar kvadratmeter.

Projektfastigheter
Beståndet av projektfastigheter består av markområdet i Strelna 

och de delägda fastigheterna inom Apraksin Dvor (65 procent) 
och på Fontanka 57 (50 procent). Apraksin Dvor, som regleras av 
investeringsavtal, och markområdet redovisas som projektfastighet, 
medan Fontanka 57 redovisas som finansiell tillgång.

Värderingen av Apraksin Dvor justerades ned till noll (78,2) MSEK 
under det tredje kvartalet för att spegla den dåvarande uppskattningen 
av återvinningsvärdet vid hävning av projektet. Efter den 31 december 
2012 har Ruric slutfört transaktionskedjan att sälja LLC Incom och LLC 
Crocus, vilka var parterna i investeringsavtalet för Apraksin Dvor med 
stadsförvaltningen för 1,5 MUSD / 9,8 MSEK, vilket ska betalas inom 
12 månader efter att avtalet slöts. Transaktionen har genomförts på 
marknadsmässiga villkor med en oberoende tredje part.  

Under året har 11,6 MSEK kapitaliserats i portföljen för fastigheter 
under utveckling, vilket huvudsakligen avser Mojka/Glinki-projektet. 
Under fjärde kvartalet 2012 underrättades Ruric av det ryska 
försvarsdepartementet om annullering av investeringskontraktet för 
Mojka/Glinki. Ruric har                lämnat in en stämning mot 
försvarsdepartementet till Moskvas skiljedomstol om återbetalning 
av de kostnader som belastat Bolaget för finansiering av 
investeringsprojektet. Domstolsförhandlingarna har skjutits upp 
flera gånger. Nästa förhandling om Mojka/Glinki beräknas påbörjas 
den 17 juli. Baserat på informationen ovan har Ruric omklassificerat 
värdet av investeringsprojektet för Moika Glinki från fastigheter till 
långfristiga fordringar. Enligt ett oberoende juridiskt yttrande som 
Ruric erhållit förväntas det beräknade återvinnandet av fordran ske två 
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år efter förhandlingsdatumet. Nuvärdet av fordran har bedömts uppgå 
till 211,0 MSEK. 

Utvecklingsarbete
Under 2012 sålde Scorpio Real Estate, som ägde 50 procent av 
holdingbolaget för Fontanka 57, sin andel till Highton Limited. Enligt 
uppgifter som Ruric fått tillgång till slutfördes affären i början av 
fjärde kvartalet 2012. Rurics styrelse är för närvarande i kontakt 
med Highton Limited för att diskutera det framtida samarbetet med 
utveckling och förvaltning av Fontanka 57.

Fastigheten skulle kunna utvecklas till kontor av klass A. Eftersom 
det är möjligt att bygga ett parkeringshus på baksidan av byggnaden 
kan detta bli ett mycket attraktivt kontorsprojekt i staden. Byggnaden 
är mycket                          lämplig för hyresgäster som behöver högprofilerade kontor i 
Sankt Petersburg. Den hyra som betalas för riktiga A-klassytor i Sankt 
Petersburg                                        ligger på attraktiva nivåer. 

I juni 2012 undertecknade Ruric ett tillägg om andrahandsuthyrning 
till hyresavtalet med de                                lokala myndigheterna, vilket officiellt 
registrerades under tredje kvartalet 2012. Från 2013 har Ruric 
börjat erhålla hyresintäkter från andrahandsuthyrning av Fontanka 
57. Den                      lokala                          ledningen förhandlar också om kompensation för 
investeringskostnaderna genom avsättning mot framtida 
hyresbetalningar med AUIPIK. På balansdagen hade tillägget till 
investeringsavtalet inte undertecknats av AUIPIK:s representanter, 
trots att Ruric erhöll positivt domstolsbeslut i ärendet; detta 
beslut kommer troligen att överklagas av AUIPIK.

Hyresintäkter
Hyresintäkterna, som omfattar byggnaderna på 34:e raden av Vasilij-ön 
(Magnus), Fontanka 13A (Oscar) och Srednyj Prospekt 36/40 (Gustaf) 
uppgick till 35,3 (32,2) MSEK under året. Intäkterna från Apraksin Dvor 
uppgick under året till 3,4 (6,9) MSEK. Övriga fastigheter innehåller 
ännu ingen uthyrningsbar yta. Övriga intäkter avser ersättning för 
uppdrag gjorda för externa företag och delägande.

Fastighetskostnader
Direkta fastighetskostnader samt kostnader för bland annat 
marknadsföring av                       lokaler och förvaltningsarvoden uppgick under 
året till -12,3 (-12,8) MSEK.

Driftsöverskott
Driftsöverskottet uppgick till 28,0 (27,8) MSEK under året. 
Förbättringen beror på en kombination av högre intäkter och                              lägre 
driftskostnader.

Övriga rörelsekostnader
Övriga rörelsekostnader avsåg framför allt kostnader för central 
administration, som omfattar kostnader för koncernledning samt övriga 
centrala funktioner inklusive personalkostnader. Dessa kostnader 
uppgick till -36,0 (-35,4) MSEK under året.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för året uppgick till -314,4 (46,3) MSEK, vilket främst 
kan hänföras till omvärderingen av Mojka/Glinki, Apraksin Dvor och 
Strelna. 

Finansnetto
Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -124,5 (-58,1) 

MSEK för 2012. Resultatandelar från intresseföretag är inkluderade med 
-26,3 (-38,2) MSEK. Under fjärde kvartalet beslutade bolaget att nyttja 
möjligheten att erlägga 3 procent räntekupong i stället för 10 procent. 
Därigenom ökade den totala räntekostnaden till 13 procent. 

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster uppgick under året till -457 (-38,1) 
MSEK.

Skatter
Skattekostnaden uppgick till 14,5 (-53,7) MSEK under året. I Ryssland 
är det inte tillåtet att skatteutjämna genom att lämna och ta emot 
koncernbidrag. Detsamma gäller möjligheten att skatteutjämna mellan 
länder. Däremot går det att spara förluster och kvitta mot framtida 
vinster under 10 års tid.

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning 
Kassaflödet under året uppgick till -36,7 (-9,4) MSEK varav från den 
löpande verksamheten -8,9 (9,8) MSEK. Cirka 11,6 (28) MSEK avser 
återbetalning av byggmoms från Mojka/Glinki och Fontanka 57 
(inkluderat i förändringen av rörelsefordringar). Soliditeten uppgick 
vid periodens slut till -0,1 (45,0) procent. Eget kapital uppgick till 994 
(440,6) MSEK. Koncernens                          likvida medel uppgick till 5,1 (41,8) MSEK 
och räntebärande skulder uppgick till 635,7 (585,3) MSEK.

Räntebärande skulder
Rurics finansiering består av en säkerställd obligation om 635,7 
MSEK inregistrerad vid OMX, med en                            löptid till den 16 november 
2014. Obligationen                                 löper med en kupongränta om 10 eller 13 procent, 
där Ruric kan välja att erlägga en kontant kupongbetalning om 10 
procent eller välja att erlägga en kontant kupongbetalning om 3 
procent samt naturabetalning om 10 procent, som ackumuleras till 
obligationen. Den andra kupongen betalades den 16 november 2012 
med 3 procent i kontanter plus 10 procent i naturabetalning. Koncernen 
har ett obligationslån med kapitalbeloppsvärde på 619 750 SEK / 
2 893 470 RUB* per den 31 december 2012. Enligt avtalsvillkoren 
ska detta                        lån betalas tillbaka i november 2014. Lånet omfattar dock 
en skuldklausul som säger att koncernen inte har rätt att avyttra 
pantsatta                            lån och fordringar. Koncernen beslutade att genomföra en 
omstrukturering av koncerninterna fordringar i slutet av 2011. Till 
följd av detta har en pantsatt fordran från RURIC 1 Sw AB till RURIC 
AB återbetalats, vilket utgör ett brott mot obligationens villkor. Enligt 
RURICs obligationsavtal ska förhållandet mellan det utestående 
lånebeloppet och totala tillgångar inte överstiga 80 procent. Detta 
förhållande är per den 31 december 2012                             lika med 90,2 procent, vilket 
utgör ett villkorsbrott för Ruric.Ledningen har varit i kontinuerliga 
förhandlingar med obligationsinnehavarna för att erhålla ett undantag, 
vilket dock inte beviljats vid tidpunkten för årsredovisningens 
undertecknande.  Obligationsinnehavarna kan följaktligen begära 
omedelbar återbetalning och koncernen har klassificerat                              lånet som 
kortfristiga                                   låneskulder. Koncernen håller för närvarande på att 
omförhandla klausulerna med obligationsinnehavarkommittén.

Personal och organisation
Koncernen hade vid periodens slut 23 anställda, varav 21 i ryska 
dotterbolag i Sankt Petersburg och två i moderbolaget. Den 
nytillträdda vd:n, som är

Fastighet Uthyrningsbar 
yta, m

Extern värdering, 
31 december 2012    

Marknadsvärden

Extern värdering 31 december 
2012 Verkliga 

värden

Extern värdering 31 december 
2011 Verkliga 

värden
Oscar 77,7 83,8 86
Magnus 5 547 103,0 111,1 112,6
Gustaf 4 597 106,8 115,2 115,8
Bokfört värde 13 127 287,5 310,1 314,3
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anställd på moderbolaget i Sverige, kommer att dela sin arbetstid 
mellan Stockholm och Sankt Petersburg. Vid årets början hade 
koncernen 21 anställda.

Moderbolaget
Moderbolaget omfattar den centrala                                  ledningen i Stockholm, med 
ansvar för övergripande                                   ledning av verksamheten samt 
finansiering och rapportering. Antalet anställda i moderbolaget 
uppgick till två personer vid slutet av året.

Moderbolagets omsättning för året uppgick till 1,1 (1,8) MSEK. 
Resultat efter finansiella poster uppgick till -715,2 (-75,0) MSEK. Likvida 
medel vid årets slut uppgick till 0,5 (8,9) MSEK.

Ägande
Russian Real Estate Investment Company AB (”Ruric”) startade sin 
verksamhet i april 2004. Totalt finns 104 148 555 aktier utgivna, av vilka 
1 330 266 är A-aktier och 102 818 289 är B-aktier. Största ägare är Gano 
Services Inc. Vid årets utgång fanns 1 322 (1 970) aktieägare.

Riskfaktorer och riskhantering
Nedan följer en översikt av väsentliga potentiella risker i Ruric:
• Finansiella risker
• Likviditetsrisk
Bolagets skuldsättning på                                 lång sikt är även efter rekonstruktionen 
2010 för hög. Med ett totalt driftsnetto på 28 MSEK och räntekostnader 
på 68,1 MSEK är bolagets belåningsgrad alltför hög. Medel saknas för 
att gå vidare med något av utvecklingsprojekten. Rurics obligation 
förfaller till slutbetalning i november 2014. Det finns inga garantier 
för att den finansieringen kommer att förlängas. Rurics styrelse                        l igger 
för närvarande i förhandlingar med obligationsinnehavarna för att 
hitta sätt att omstrukturera obligationslånet.

Ränterisk
Rurics finansiering består av en obligation vars villkor inte är knutna 
till räntenivån vid eventuell förtida inlösen. Därför föreligger inte 
någon ränterisk. Koncernens tillgodohavande förvaltas på räntebärande 
bankkonton. Räntenivån på dessa följer marknadskursernas 
svängningar.

Kreditrisk
Motpartsrisker föreligger främst i samband med hyresavtal. Rurics 
större hyresgäster utgörs av internationella företag med förhållandevis 
god kreditvärdighet. Kreditrisk föreligger därför i mindre utsträckning 
för dessa. Cirka 43 procent av hyresintäkterna utgörs av mindre 
och icke kreditklassade företag. Gentemot dessa föreligger större 
kreditrisk. Denna hanteras genom att hyreskontrakten tecknas på 
kortare perioder och att de är fördelade på många olika hyresgäster. 
Kreditrisken omfattar även motpartsrisker i samband med förvaltning 
av               likvida medel. Då tillgodohavandena placeras i bankinlåning bedöms 
dessa risker som små.

Valutarisk/kassaflödesrisk
Koncernens inlåning har hittills skett genom ökning av det egna 
kapitalet och upptagande av obligationslån i svenska kronor. 
Koncernens nettoutflöde är främst baserat på ryska rubel. Det fanns 
ingen formell finansiell valutasäkringspolicy på plats under 2012.

Valutarisk
Koncernens tillgångar värderas i huvudsak i rubel, medan skuldsidan 
är denominerad i kronor. Denna omräkningsrisk har Ruric inte säkrat. 
En valutaförändring i SEK/RUB med 10 procent påverkar Rurics egna 
kapital med cirka -63,6 (-58,5) MSEK.

Övriga risker
Ruric verkar på en marknad som karaktäriseras av en politisk risk som 
kan komma att ha en inverkan på investeringsviljan. Det juridiska 
systemet i Ryssland är inte till fullo utvecklat och heller inte fullt 
jämförbart med de västeuropeiska systemen. Reformer av rättssystemet 
tenderar att gå                          långsamt. Sammantaget kan detta ha en negativ 
inverkan på Ruric. Detta kan få konsekvenser på investeringsavtalen. 
Bolaget genomför årsvis en så kallad ”Legal health check” för att 
utvärdera dessa risker.

Ruric är beroende av ett fåtal                     ledande befattningshavare. Det 
kan inte uteslutas att Ruric skulle påverkas negativt om en eller 
flera ledande befattningshavare lämnar bolaget.

Händelser efter balansdagen
Den 16 januari 2013 tog Tatiana Ottestig positionen som koncernchef i 
Ruric AB.

Den 1 februari 2013 avslutade Ruric försäljningen av 100 procent i 
LLC Incom och LLC Crocus, vilket godkändes av styrelsen i december 
2012.  Som en del i försäljningen åtog sig koncernen att överföra fordringar på 
bolagen till köparen. Koncernen ägde 65.5% av bolagen och överlåtelsen under 
2013 resulterade i en överföring till innehavare utan bestämmande inflytande 
motsvarande 34.5% av lånefordran. Följaktligen kommer den negativa balansen 
på innehav utan bestämmande inflytande om SEK 122,841 tusen/RUB* 573,517 
tusen omklassificeras till balanserade vinstmedel när försäljningen slutförs.

Den 7 februari 2013 avgick Aleksandrs Tralmaks från positionen som 
ledamot av styrelsen i Ruric AB och dess dotterbolag.

Den 7 februari 2013 uppsköts domstolsförhandlingen om 
Moika Glinki mot det ryska försvarsministeriet till den 18 mars 2013, då 
det på nytt uppsköts till den 17 juli 2013.

Den 19 april 2013 introducerade den extraordinära 
aktieägarstämman ytterligare förändringar i Rurics styrelse. Vadim 
Gurinov avgick som ordförande och styrelseledamot medan Ilya Sosnov 
tog ansvaret som ordförande. Roger Stuart Poppleton och Elizabeth 
Wollam, båda bofasta i Storbritannien, utsågs till nya styrelseledamöter.

Den 22 april 2013 erkände skiljedomstolen i Sankt Petersburg och 
Leningrads län Litera LLC:s rätt att kvitta 84 239 658,91 rubel mot 
hyresbetalningar för användning av byggnaden på 57A Fontanka 
Embankment enligt hyreskontraktet med AUIPIK.

På begäran av den svarande sköt skiljedomstolen i Moskva på nytt 
upp förhandlingen för kravet den 24 april 2013 till den 17 juli 2013. 
Den svarandes advokat accepterade inte kravet på ersättning vid 
förhandlingarna.

Den 6 maj 2013 sammankallade obligationsagenten ett möte för 
obligationsinnehavarna eftersom Ruric inte uppfyllde vissa villkor i 
obligationslåneavtalet. 

Den 4 juni 2013 nådde styrelsen och 
obligationsinnehavarkommittén en preliminär överenskommelse 
för omstruktureringen av det existerande obligationslånet

Vid mötet beslutade obligationsinnehavarna att ge 
obligationsinnehavarkommittén, som består av flera 
större obligationsinnehavare, i uppdrag att fortsätta förhandlingarna 
med Ruric efter omstrukturering. Om det enligt 
obligationsinnehavarkommitténs uppfattning inte är möjligt att nå en 
rimlig förhandlad lösning inom en rimlig tidsperiod och förutsatt att en 
händelse av försummelse fortsätter, är agenten auktoriserad att 
accelerera obligationerna och ta säkerheten i anspråk.

Från den 6 juni 2013 accepterade Denis Panovitsin positionen som 
direktör i Rurics ledning i Sankt Petersburg. 

Den 12 juni 2012 kallade styrelsen till extra bolagsstämma för beslut 
om likvidation som hölls den 28 juni 2013. Stämman beslutade att 
bolaget inte skulle gå i likvidation utan fortsätta sin verksamhet".

 Framtidsutsikter för finansiering
Bolagets totalfinansiering är nyckeln till Rurics framtid. Rurics 
nuvarande skuldsättning, villkoren i obligationen och panten i 
samtliga tillgångar förhindrar i praktiken företagsledningen från 
att utveckla bolaget. En  långsiktigt sund finansiering av bolaget 
ska utgå från de inkomstbringande kontorsfastigheterna, samt 
eventuella byggnadskreditiv för de olika projektfastigheterna när 
byggnationen väl påbörjas. Bolagsledningen   lägger högsta prioritet 
vid att säkra bolagets   långsiktiga finansiering. Det kommer att ske en 
betydande kupongbetalning i november 2013 och Bolaget innehar 
förvaltningsfastigheter som inte inbringar några intäkter utan i stället 
kräver omfattande hyresbetalningar och underhållskostnader. Dessa 
fakta väcker tvivel om att Ruric kommer att kunna verka enligt 
fortlevnadsprincipen. Rurics styrelse ligger för närvarande i 
förhandlingar med obligationsinnehavare för att säkra finansieringen 
på kort sikt och arbetar på en lösning för att göra det möjligt för Ruric 
att agera enligt fortlevnadsprincipen.

Fastighetsmarknaden
Under 2012 tog transaktionsmarknaden för fastigheter åter fart. 
I december 2011 såldes fastigheten Galeria i Sankt Petersburg för 
ett belopp motsvarande 7,5 miljarder kronor. Detta var den största 
fastighetstransaktionen i Ryssland under 2011. Även om denna 
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transaktion i sig utgjorde 20 procent av transaktionsvolymen visar det 
ändå att                    likviditeten på den ryska fastighetsmarknaden återhämtat 
sig. För Ryssland som helhet mer än fördubblades transaktionsvolymen 
jämfört med året innan. Andelen utländska investerare steg också 
markant jämfört med de senaste åren.

Hyresmarknaden
Bolaget bedömer att hyresmarknaden i Sankt Petersburg kommer att 
ha en positiv utveckling, på grund av sin geografiska belägenhet och 
storlek. Utvecklingen stärks av att många statligt ägda företag, såsom 
Gazprom, flyttar sina huvudkontor från Moskva till Sankt Petersburg. 
Flera bedömare tror på en hyrestillväxt på 5–7 procent de närmaste 
åren. Naturligtvis är detta avhängigt av den övergripande ekonomiska 
utvecklingen och den politiska situationen i landet i stort. Det mesta 
talar ändå för att Ryssland, med sin makroekonomiska styrka i kraft av 
oljetillgångar, kommer att ha god tillväxt framöver. Med klart stigande 
inflationstendenser är fastighetsägande sannolikt positivt. Dessutom 
är det troligt att centralbanken kommer att höja räntan för att stävja 
inflationen. En starkare rubel är därmed trolig, vilket är positivt för 
Ruric.

Fastighetsägande och  förvaltande måste alltid ses i ett                            längre 
perspektiv och i detta avseende bedömer bolaget att investeringarna i 
Sankt Petersburg                        långsiktigt kommer att                      leda till god                          lönsamhet.

Styrelsens arbete
Styrelsen bestod vid årets utgång av fyra ordinarie ledamöter och inga 
suppleanter. Denis Martjusjev, som var styrelseledamot under 2012, 
beslutade att avgå från styrelsen den 1 november 2012. Utöver det möte 
som följer på valet av styrelse ska möten hållas minst fyra gånger per 
kalenderår. Under kalenderåret 2012 hölls 34 möten, varav 22 var per 
telefon och 7 per capsulam. Styrelsens arbete under året fokuserade på 
finansiering och framtidsfrågor om bolagets kapitalstruktur.

Styrelsens arbete samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och 
verkställande direktör regleras i en arbetsordning som uppdateras 
årligen.

Årsstämma 2012
Årsstämman 2012 avhölls på Strand Hotell i Stockholm den 11 juni. 
På stämman beslutades att fastställa de i årsredovisningen intagna 
resultat- och balansräkningarna samt att bevilja styrelsen och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, 
att inte                           lämna någon utdelning samt att välja                                 ledamöterna Ilja 

Sosnov, Nikolaj Berdin, Aleksandrs Tralmaks, Vadim Gurinov och Denis 
Martjusjev till ordinarie ledamöter i styrelsen. Det beslutades att inte 
nyvälja någon suppleant.

Extra bolagsstämma 2012
Inga extra bolagsstämmor hölls under 2012.
Den 12 mars 2013 hölls en extra bolagsstämma för att välja nya 
styrelsemedlemmar och för att godkänna kontrollbalansräkningen. Inga 
nya styrelseledamöter valdes då kandidater saknades. Stämman kunde 
inte rösta om kontrollbalansräkningen då den ännu inte var färdigställd.
Den 28 juni 2013 hölls den första extra bolagsstämman för att besluta 
om likvidation. Stämman beslutade att Ruric inte skall gå i likvidation, 
utan fortsätta sin verksamhet.

Förslag till disposition 
beträffande bolagets forlust 
Till årsstämmans behandling finns 
följande belopp i kronor:

SEK
1 204 671 932

-1 189 072 000
Överkursfond 
Balanserat resultat

-715 215 000Årets resultat 
Summa -699 615 068

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande finansiella rapporter med tillhörande 
bokslutskommentare



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Koncernens rapport över totalresultat för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

Koncernens rapport över totalresultat ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, 

koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

Rättad Rättad 

Not 2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Intäkter 7  40,321 40,600 188,249  189,552 

Fastighetskostnader 8 (12,314) (12,800) (57,491) (59,760) 

Bruttovinst 28,007 27,800 130,758 129,792 

Administrativa kostnader 9 (36,038) (35,400) (168,253) (165,274) 

Förändring i verkligt värde av 

fastigheter  17,18 (306,399) 53,900 (1,430,506) 251,647 

Rörelseresultat (314,430) 46,300 (1,468,001) 216,165 

Andel i intresseföretags 

resultat 19 (19,000) (26,300) (88,707) (122,789) 

Finansiella intäkter 14 7,872 15,500 36,753 72,366 

Finansiella kostnader 14 (132,394) (73,616) (618,119) (343,696) 

Finansnetto (143,522) (84,416) (670,071) (394,119) 

Resultat före skatt  (457,952) (38,116) (2,138,072) (177,955) 

Skatt 15 14,458 (53,658) 67,501 (250,517) 

Årets resultat (443,494) (91,774) (2,070,571) (428,472) 

Övrigt totalresultat 

Årets omräkningsdifferenser 

vid omräkning av utländska 

verksamheter 2,012 1,800 (9,343) 8,404 

Årets övrigt totalresultat 2,012 1,800 (9,343) 8,404 

Årets totalresultat (441,482) (89,974) (2,061,178) (420,068) 

Årets resultat hänförligt till: 

Moderbolagets ägare (419,608) (70,618) (1,959,053) (329,700) 

Innehav utan bestämmande 

inflytande  (23,886) (21,156) (111,518) (98,772) 

Årets resultat (443,494) (91,774) (2,070,571) (428,472) 
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Koncernens rapport över totalresultat för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

Koncernens rapport över totalresultat ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, 

koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

Årets totalresultat hänförligt 

till: 

Moderbolagets ägare (416,006) (72,526) (1,942,236) (338,607) 

Innehav utan bestämmande 

inflytande (25,476) (17,448) (118,942) (81,460) 

Årets totalresultat (441,482) (89,974) (2,061,178) (420,067) 

Resultat per aktie 

Före utspädning   26 (4.03) (0.68) (18.81) (3.17) 

Efter utspädning   n.a. n.a n. a. n. a. 
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Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Koncernens balansräkning per den 31 december 201 

 

Koncernens balansräkning ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens 

redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 

Rättad 

2011 

Rättad 

2010 2012 

Rättad 

2011 

Rättad 

2010 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK  ‘000 SEK  ‘000 RUB* 

‘000 

RUB* ‘000 RUB* 

TILLGÅNGAR 

Materiella 

anläggnings-tillgångar 16 1,956 2,000 5,500 9,132 9,338 25,678 

Förvaltningsfastighete

r 17 287,543 314,300 217,400 1,342,472 1,467,394 1,014,991 

Förvaltningsfastighete

r under utveckling 18 110,399 597,500 451,700 515,428 2,789,590 2,108,883 

Andelar i 

intresseföretag 19 - 19,000 110,900 - 88,707 517,767 

Övriga långfristiga 

fordringar 22 213,130 72,284 166,300 995,055 337,477 776,416 

Summa anläggnings-

tillgångar 613,028 1,005,084 951,800 2,862,087 4,692,506 4,443,735 

Kundfordringar och 

övriga fordringar 23 70,081 51,400 43,800 327,192 239,975 204,492 

Förutbetalda 

konstnader och 

upplupna intäkter 5,210 7,200 49,400 24,324 33,615 230,637 

Likvida medel 24 5,129 41,800 51,200 23,946 195,155 239,041 

Tillgångar som 

innehas för försäljning 6 11,128 - - 51,954 - - 

Summa omsättnings-

tillgångar 91,548 100,400 144,400 427,416 468,745 674,170 

SUMMA 

TILLGÅNGAR 704,576 1,105,484 1,096,200 3,289,503 5,161,251 5,117,905 
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Koncernens balansräkning per den 31 december 201 

 

Koncernens balansräkning ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens 

redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 

Rättad 

2011 

Rättad 

2010 2012 

Rättad 

2011 

Rättad 

2010 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK  ‘000 SEK  ‘000 RUB* 

‘000 

RUB* ‘000 RUB* 

EGET KAPITAL 

OCH SKULDER 

Aktiekapital 25 208,297 208,297 208,297 972,491 972,491 972,491 

Övrigt tillskjutet 

kapital 235,800 235,800 235,800 1,100,896 1,100,896 1,100,896 

Omräkningsreserv 174,397  170,795 172,703 814,221 797,404 806,311 

Balanserade 

vinstmedel (496,647)  (77,039) (6,421)  (2,318,731)  (359,678) (29,978) 

Eget kapital 

hänförligt till 

moderbolagets ägare 121,847 537,853 610,379 568,877 2,511,113 2,849,720 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande (122,841) (97,365) (79,917) (573,517)  (454,575) (373,114) 

Summa eget kapital (994) 440,488 530,462 (4,640)  2,056,538 2,476,606 

Obligationslån 27 - 563,400 510,600 -  2,630,385 2,383,874 

Uppskjutna 

skatteskulder 21 45,128 63,496 11,038 210,692 296,448 51,533 

Övriga långfristiga 

skulder 1,944 - 200 9,076 - 933 

Summa långfristiga 

skulder 47,072 626,896 521,838 219,768 2,926,833 2,436,342 

Obligationslån 27 635,724 21,900 25,400 2,968,049 102,246 118,587 

Leverantörsskulder 

och övriga skulder 28 21,404 16,200 18,500 99,930 75,634 86,372 

Skulder hänförliga till 

tillgångar som innehas 

för försäljning 6 1,370 - - 6,396 - - 

Summa kortfristiga 

skulder 658,498 38,100 43,900 3,074,375 177,880 204,959 

Summa skulder 705,570 664,996 565,738 3,294,144 3,104,713 2,641,299 

SUMMA EGET 

KAPITAL OCH 

SKULDER 704,576 1,105,484 1,096,200 3,289,503 5,161,251 5,117,905 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Koncernens kassaflödesanalys ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se not 2(b).

‘000 SEK Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Not Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Omräknings-

reserv 

Balanserade 

vinstmedel Summa 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

Totalt eget 

kapital 

Ingående eget kapital per 1 januari 2011 208,297 235,800 172,703 (54,400) 562,400 (9,500) 552,900 

Justering för retroaktiv ändring 2e - - - 47,979 47,979 (70,417) (22,438) 

Justerat eget kapital per den 1 januari 2011 208,297 235,800 172,703 (6,421) 610,379 (79,917) 530,462 

Årets resultat  - - - (70,618) (70,618) (21,156) (91,774) 

Årets övrigt totalresultat - - (1,908) - (1,908) 3,708 1,800 

Summa årets totalresultat - - (1,908) (70,618) (72,526) (17,448) (89,974) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2011 208,297 235,800 170,795 (77,039) 537,853 (97,365) 440,488 

Årets resultat - - - (419,608) (419,608) (23,886) (443,494) 

Årets övrigt totalresultat - - 3,602 - 3,602 (1,590) 2,012 

Summa årets totalresultat - - 3,602 (419,608) (416,006) (25,476) (441,482) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2012 208,297 235,800 174,397 (496,647) 121,847 (122,841) (994) 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Koncernens kassaflödesanalys ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se not 2(b).

‘000 RUB* 

 Hänförligt till moderbolagets aktieägare 

Not Aktiekapital 

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

 Omräknings-

reserv 

 Balanserade 

vinstmedel Summa 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande 

 Totalt eget 

kapital 

Ingående eget kapital per den 1 January 2011  972,491  1,100,896  806,311 (253,981)  2,625,717 (44,353)  2,581,364 

Justering för retroaktiv ändring 2(e) - - - 224,003 224,003 (328,761) (104,758) 

A.1 Justerat eget kapital per den 1 januari 2011   972,491  1,100,896  806,311 (29,978)  2,849,720 (373,114)  2,476,606 

Årets resultat   -  -  - (329,700) (329,700) (98,772) (428,472) 

Årets övrigt totalresultat   -  - (8,907) - (8,907) 17,311 8,404 

Summa årets totalresultat - - (8,907) (329,700) (338,607) (81,461) (420,068) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2011  972,491  1,100,896 797,404 (359,678)  2,511,113 (454,575)  2,056,538 

Årets resultat   -  -  - (1,959,053) (1,959,053) (111,518) (2,070,571) 

Årets övrigt totalresultat  - - 16,817 - 16,817 (7,424) 9,393 

Summa årets totalresultat  -  - 16,817 (1,959,053) (1,942,236)  (118,942) (2,061,178) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2012  972,491  1,100,896  814,221 (2,318,731)  568,877 (573,517) (4,640) 
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Koncernens kassaflödesanalys för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Koncernens kassaflödesanalys ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens 

redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 Rättad 

2011 

2012 Rättad 

2011 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat (443,494) (91,774) (2,070,571) (428,472) 

Justeringar för poster som inte 

ingår i kassaflödet: 

Avskrivningar 16  519  500  2,423  2,334 

Förändring i verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter samt 

förvaltningsfastigheter under 

utveckling  

17,18  306,399 (53,900)  1,430,506 (251,647) 

Valutakursdifferens 14  5,074 (3,200)  23,689 (14,940) 

Övriga finansiella kostnader, 

netto 

14  119,448  61,316  557,675  286,270 

Andel i intressebolags resultat  19  19,000  26,300  88,707  122,789 

Skatt 15 (14,458)  53,658 (67,501)  250,517 

Övriga poster (2,247) (200) (10,492) (934) 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före 

förändringar av 

rörelsekapital   (9,759) (7,300) (45,564) (34,083) 

Förändringar av 

rörelsefordringar 
 12,071  29,370  56,357  137,122 

Förändringar av 

rörelseskulder 
 8,518  3,900  39,769  18,208 

Kassaflöden från 

verksamheten före betalda 

skatter och ränta  

10,830 25,970 50,562  121,247 

Betald skatt (2,823) (370) (13,180) (1,727) 

Betald ränta (16,902) (15,800) (78,912) (73,767) 

Kassaflöde använt i/från 

den löpande verksamheten 

(8,895) 9,800 (41,530)  45,753 
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Koncernens kassaflödesanalys för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Koncernens kassaflödesanalys ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens 

redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 Rättad 

2011 

2012 Rättad 

2011 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Investeringsverksamheten 

Avyttring av materiella 

anläggningstillgångar 

16 - 400  - 1,868 

Förvärv av materiella 

anläggningstillgångar 

16 (1,020) (800) (4,762) (3,735) 

Förvärv av förvaltnings-

fastigheter under utveckling 

18 (11,618) (9,500) (54,241) (44,353) 

Förvärv av övriga 

investeringar 

(15,138) (9,300) (70,676) (43,419) 

Kassaflöde använt i 

investeringsverksamheten 

(27,776) (19,200) (129,679) (89,639) 

Årets kassaflöde (36,671) (9,400) (171,209) (43,886) 

Likvida medel vid årets 

början 

24  41,800  51,200  195,155 239,041 

Likvida medel vid årets slut 24  5,129  41,800  23,946  195,155 
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Moderbolagets rapport över totalresultat för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, 

koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

Not 2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Nettoomsättning  1,102 1,800 5,145 8,404 

Bruttoresultat 1,102 1,800 5,145 8,404 

Personalkostnader 11,12 (4,970) (8,300) (23,204) (38,751) 

Avskrivningar (47) (200) (219) (934) 

Övriga rörelsekostnader (13,264) (13,100) (61,927) (61,161) 

Resultat från löpande 

verksamhet (17,179) (19,800) (80,205) (92,442) 

Nedskrivning av lån och 

fordringar på koncernföretag 14 (631,692) - (2,949, 223) - 

Nedskrivning av lån och 

fordringar på intresseföretag.  14 (28,705) - (134,018) - 

Nedskrivning av investeringar i 

koncernföretag.  14 - (94,700) - (442,133) 

Ränteintäkter och liknande 

resultatposter 14 64,829 93,000 302,672 434,196 

Räntekostnader och liknande 

resultatposter 14 (102,439) (74,700) (478,265) (348,757) 

Resultat efter finansiella 

poster (715,186) (96,200) (3,339,039) (449,136) 

Koncernbidrag - 21,200 - 98,978 

Resultat före skatt  (715,186) (75,000) (3,339,039) (350,158) 

Skatt 16 (29) - (135) - 

Åretsresultat (715,215) (75,000) (3,339,174) (350,158) 

Rapport över totalresultatet 

för moderbolaget 

Årets resultat  

Övrigt totalresultat 

Övrigt totalresultat - - - - 

Årets övrigt totalresultat - - - - 

Årets totalresultat (715,215) (75,000) (3,339,174) (350,158) 

Resultat per aktie 

Före utspädning  27 (6.87) (0.72) (32.06) (3.36) 

Efter utspädning 

n. a. n. a. n. a. n. a. 
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Moderbolagets balansräkning per den 31 december 2012 

 

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital ska läsas i samband med noterna till, och som utgör 

del av, koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 2011 2012 2011 

 Not ‘000 SEK ‘000 

SEK 

‘000 

RUB* 

‘000 RUB* 

TILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar  16 50 100 233 467 

Andelar i koncernföretag 20 190,064 165,300 887,365 771,748 

Fordringar på koncernföretag 201,781 836,700 942,069 3,906,360 

Andra långfristiga fordringar 

137 29,600 640 138,196 

Summa anläggningstillgångar 

392,032 1,031,700 1,830,307 4,816,771 

Kundfordringar och övriga fordringar  23 1,195 5,400 5,579 25,211 

Likvida medel  24 482 8,900 2,250 41,552 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 2,554 3,700 11,924 17,274 

Summa omsättningstillgångar 

4,231 18,000 19,753 84,037 

SUMMA TILLGÅNGAR 396,263 1,049,700 1,850,060 4,900,808 
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Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Moderbolagets balansräkning per den 31 december 2012 

 

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital ska läsas i samband med noterna till, och som utgör 

del av, koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

 2012  2011  2012  2011 

Not 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 

RUB* 

‘000 

RUB* 

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital  25 208,297 208,297 972,491 972,491 

Reservfond 236,000 236,000 1,101,830 1,101,830 

Summa bundet eget kapital 444,297 444,297 2,074,321 2,074,321 

Fritt eget kapital 

Överkursfond 1,204,672 1,204,672 5,624,336 5,624,336 

Balanserat resultat (1,189,072) (1,114,072) (5,551,504) (5,201,346) 

Årets resultat (715,215) (75,000) (3,339,174) (350,158) 

Summa fritt eget kapital (699,615) 15,600 (3,266,342) 72,832 

Summa eget kapital (255,318) 459,897 (1,192,021) 2,147,153 

Långfristigakulder 

Obligationslån  27 - 563,400 - 2,630,385 

Övriga långfristiga skulder 146 203 682 948 

Summa långfristiga skulder 146 563,603 682 2,631,333 

Kortfristiga skulder 

Obligationslån  27 635,724 21,900 2,968,049 102,246 

Leverantörsskulder och övriga 

skulder 

 28 5,554 4,300 25,930 20,076 

Skulder till koncernföretag 10,157 - 47,421 - 

Summa kortfristiga skulder 651,435 26,200 3,041,400 122,322 

SUMMA SKULDER OCH 

EGET KAPITAL 

396,263 1,049,700 1,850,061 4,900,808 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se not 2(b).

‘000 SEK 

Aktie-

kapital 

Reserv-fond Summa bundet 

eget kapital 

Överkurs-

fond 

Balanserat 

result 

Summa fritt 

eget kapital 

Summa eget 

kapital 

Ingående eget kapital per den 1 januari 2011 208,297 236,000 444,297 1,204,672 (1,114,072) 90,600 534,897 

Totalresultat för året - - - - (75,000) (75,000) (75,000) 

Totalresultat för året - - - - (75,000) (75,000) (75,000) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2011 

208,297 236,000 444,297 1,204,672 (1,189,072) 15,600 459,897 

Totalresultat för året - - - - (715,215) (715,215) (724,531) 

Totalresultat för året - - - - (715,215) (715,215) (715,218) 

Utgående eget kapital per den 31 december 

2012 

208,297 236,000 444,297 1,204,672 (1,904,287) (699,615) (255,318) 

‘000 RUB* 

Aktie-

kapital 

Reservfond Summa 

bundet eget 

kapital 

Överkurs-fond Balanserat 

resultat 

Summa fritt 

eget kapital 

Summa eget 

kapital 

Ingående eget kapital per den 1 januari 2011 972,491 1,101,830 2,074,321 5,624,336 (5,201,346) 422,990 2,497,311 

Totalresultat för året - - - - (350,158) (350,158) (350,158) 

Totalresultat för året - - - - (350,158) (350,158) (350,158) 

Utgående eget kapital per den 31 december 2011 972,491 1,101,830 2,074,321 5,624,336 5,551,504 72,832 2,147,153 

Totalresultat för året - - - - (3,339,174) (3,339,174) (3,339,174) 

Totalresultat för året - - - - (3,339,174) (3,339,174) (3,339,174) 

Utgående eget kapital per den 31 december 2012 972,491 1,101,830 2,074,321 5,624,336 (8,890,678) (3,266,342) (1,192,021) 
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Moderbolagets kassaflödesanalys för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

Moderbolagets kassaflödesanalys ska läsas i samband med noterna till, och som utgör del av, koncernens 

redovisning på sidorna 13 till 82. 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(b). 

2012 2011 2012 2011 

Not ‘000 SEK* ‘000 SEK* ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Den löpande verksamheten 

Årets resultat (715,215) (75,000) (3,339,173) (350,158) 

Justeringar för poster som inte 

ingår i kassaflödet: 

Nedskrivningar av lån och andelar  14 660,397 94,700 3,083,242 442,133 

Finansiella kostnader, netto 14 46,923 (31,400) 219,073 (146,599) 

Koncernbidrag - (21,200) - (98,978) 

Skatt 15 29 - 135 - 

Avskrivningar 16 47 200 219 934 

Övriga poster (132) 7,700 (617) 35,949 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar 

i rörelsekapital  (7,951) (25,000) (37,122) (116,719) 

Förändringar av rörelsefordringar 9,336 16,973 43,589 79,243 

Förändringar av rörelseskulder (15,026) (4,400) (70,153) (20,543) 

Kassaflöde som använts i den 

löpande verksamheten före 

betalda skatter och räntor (13,641) (12,457) (63,685) (58,019) 

Betald skatt (593) (173) (2,770) (808) 

Betald ränta (16,902) (15,800) (78,912) (73,767) 

Kassaflöde använt i den löpande 

verksamheten (31,136) (28,400) (145,367) (132,593) 

Investeringsverksamheten 

Avyttring av materiella 

anläggningstillgångar - 400 - 1,868 

Erhållna räntor 22,718 106,064 

Förvärv av övriga placeringar - (9,600) - (44,820) 

Kassaflöde från/använt i 

investeringsverksamheten 22,718 (9,200) 106,064 (42,952) 

Årets kassaflöde (8,418) (37,600) (39,302) (175,545) 

Likvida medel vid årets början 8,900 46,500 41,552 217,098 

Likvida medel vid årets slut 482 8,900 2,250 41,553 
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Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

1 Väsentliga redovisningsprinciper 

(a) Allmänt 

Russian Real Estate Investment Company AB ("bolaget") och dess dotterbolag ("koncernen") omfattar svenska och 

ryska aktiebolag, så som definieras i den svenska aktiebolagslagen respektive Ryska federationens civilkod, samt 

bolag belägna på Cypern. Bolagets aktier handlas på aktiebörsen NASDAQ OMX First North. 

Bolagets säte är beläget på Hovslagargatan 5 B SE-111 48 Stockholm. 

Huvuddelen av koncernens finansiering kommer från (och kreditrisker gäller för) gruppen av obligationsinnehavare 

(obligationsinnehavarkommittén), som består av svenska institutionella investerare och individer. 

Huvuddelen av koncernens aktier ägs av Gano Services Inc. Transaktioner med närstående visas i not 32. 

(b) Överensstämmelse med normgivning och lag 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av 

International Accounting Standards Board (IASB) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet 

”Moderbolagets redovisningsprinciper”. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören 

den 5 juli 2013. Koncernens rapport över totalresultatet och rapport över finansiell ställning och moderbolagets 

resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman de 26 juli 2013. 

2 Förutsättningar vid upprättande av koncernens och moderbolagets finansiella 

rapporter 

Koncernredovisningen upprättas på basis av anskaffningsvärde förutom i följande fall: 

 förvaltningsfastigheter och förvaltningsfastigheter under utveckling omvärderas regelbundet till verkligt värde

 Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning redovisas, med vissa undantag, från och

med klassificeringen som sådana tillgångar, till det lägsta av det vid omklassificeringstidpunkten redovisade

värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader.
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Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

(a) Funktionell valuta and redovisningsvaluta 

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (”SEK”)som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget 

och för koncernen. All finansiell information som presenteras i SEK har avrundats till närmaste tusental om inte annat 

anges. 

Koncernen har sin verksamhet främst i Ryska federationen, vars nationella valuta är den ryska rubeln ("RUB"). Denna 

är även funktionell valuta för bolagets dotterbolag registrerade i Ryska federationen. Resultat och ekonomisk ställning 

för dotterbolag vars funktionella valuta skiljer sig från redovisningsvalutan omräknas till redovisningsvalutan på 

följande sätt: 

 tillgångar och skulder för varje presenterad balansräkning omräknas till slutkursen vid balansräkningens datum;

 intäkter och kostnader för varje presenterad rapport över totalresultat omräknas till kurserna vid transaktionernas

datum; och

 alla resulterande valutakursdifferenser ska redovisas i övrigt totalresultat.

(b) Bekvämlighetsomräkning 

Förutom att koncernredovisningen presenteras i SEK har information även presenterats i RUB för användarnas 

bekvämlighet. 

Alla belopp i koncernredovisningen, inklusive jämförande belopp, omräknas från SEK till RUB på följande sätt: 

 tillgångar och skulder för varje presenterad balansräkning omräknas till slutkursen vid balansräkningens datum;

 intäkter och kostnader för varje presenterad rapport över totalresultat omräknas till kurserna vid transaktionernas

datum; och

 alla resulterande valutakursdifferenser ska redovisas i övrigt totalresultat.

(c) Fortlevnad 

I november 2012 bedömde koncernens ledning och styrelse koncernens förmåga att fungera enligt 

fortlevnadsprincipen. En betydande kupongbetalning ska ske i november 2013 och koncernen innehar 

förvaltningsfastigheter, som inte uppbär några intäkter utan i stället kräver betydande hyresbetalningar och 

underhållskostnader. Dessa fakta gör det tveksamt att koncernen ska kunna fungera enligt fortlevnadsprincipen. 

Koncernens styrelse förhandlar för närvarande med obligationsinnehavarkommittén för att säkra finansiering på kort 

sikt och arbetar på en lösning som ska göra det möjligt för koncernen att fungera enligt fortlevnadsprincipen. Med 

räntenivåer som är dubbelt så höga som koncernens nettorörelseintäkter måste koncernen finna ett nytt sätt att 

finansiera sin skuld.Den 4 juni 2013 slöt styrelsen ett avtal med en kommitté företrädande  obligationsinnehavarna, 

avseende de huvudsakliga villkoren för omstruktureringen av Rurics existerande obligationslån med ISIN 

SE0003045848 samt med ett totalt utestående kapitalbelopp om SEK 619.750.000. 

(d) Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 

Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar, 

uppskattningar och antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciper och de redovisade beloppen i 

fråga om tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. De faktiska resultaten kan skilja sig från sådana uppskattningar 

och bedömningar. 

Uppskattningar och underliggande antaganden ses över regelbundet. Ändringar av suppskattningar redovisas i den 

period då uppskattningarna ändras och under alla senare perioder som påverkas. 

40



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

Information om viktiga bedömningar i tillämpningen av redovisningsprinciper som har störst inverkan på de belopp 

som redovisas i koncernredovisningen inkluderas i följande noter: 

 Not 16 –  livslängd för materiella anläggningstillgångar

 Not 21 – uppskjutna skattefordringar och skulder

 Not 18 – förvaltningsfastigheter

 Not 19 – förvaltningsfastigheter under utveckling

 Not 20 – reserver för kundfordringar

Information om osäkerheter i fråga om antaganden och uppskattningar som medför en avsevärd risk för väsentliga 

justeringar under nästa räkenskapsår inkluderas i följande noter: 

 Not 18 – förvaltningsfastigheter

 Not 19 – förvaltningsfastigheter under utveckling

 Not 33 – ansvarsförbindelser.

(e) Korrigering av fel från föregående perioder 

Nedan följande tabell summerar korrigeringar från föregående perioder i Rapport over finansiell ställning 

‘000 SEK  Balanser per 

den 1 januari 

2011 enligt 

tidigare 

redovisning 

 Noter till korrigeringen 

Omräknat 

saldon i jaunari  

2011 Not (a) Not (b) Not (c) 

Fordringar 

Uppskjutna skattefordringar 21,600 (21,600) - - - 

Övriga långfristiga fordringar 166,300 - - - 166,300 

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel (54,400) (22,438) - 70,417 (6,421) 

Omräkningsreserv 172,703 - - - 172,703 

Innehav utan bestämmande 

inflytande (9,500) - - (70,417) (79,917) 

Skulder 

Uppskjutna skatteskulder 10,200 838 - - 11,038 
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Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

‘000 RUB* Balanser per 

den 1 januari 

2011 enligt 

tidigare 

redovisning 

Noter till korrigeringen 

Omräknat 

saldon I januari  

2011 Not (a) Not (b) Not (c) 

Tillgångar 

Uppskjutna skattefordringar 100,845 (100,845) - - - 

Övriga långfristiga fordringar 776,416 - - - 776,416 

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel (253,981) (104,758) - 328,761 (29,978) 

Omräkningsreserv 806,311 - - - 806,311 

Innehav utan bestämmande 

inflytande (44,353) - - (328,761) (373,114) 

Skulder  

Uppskjutna skatteskulder 47,621 3,912 - - 51,533 

42



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se not 2(c).

‘000 SEK Balanser per den 31 

december enligt tidigare 

redovisning 

Effekt per den 1 januari 2011 Effekt under  2011 

Justerade balanser per den 

31 december 2011 Not (a) Not (b) Not (c) Not (a) Not (b) Not (c) 

Tillgångar 

Uppskjutna skattefordringar 20,700 (21,600) - - 900 - - - 

Övriga långfristiga fordringar 80,300 - - - - (8,016) - 72,284 

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel (79,700) (22,438) - 70,417 (45,658) (8,016) 8,356 (77,039) 

Omräkningsreserv 174,503 - - - - - (3,708) 170,795 

Innehav utan bestämmande 

inflytande (22,300) - - (70,417) - - (4,648) (97,365) 

Skulder  

Uppskjutna skatteskulder 16,100 838 - - 46,558 - - 63,496 

‘000 RUB* Balanser per den 31 

december enligt tidigare 

redovisning  

Effekt per den 1 January 2011 Effekt under 2011 

Justerade balanser per den 

31 december 2011 Not (a) Not (b) Not (c) Not (a) Not (b) Not (c) 

Tillgångar 

Uppskjutna skattefordringar 96,644 (100,845) - - 4,201 - - - 

Övriga långfristiga fordringar 374,902 - - - - (37,425) - 337,477 

Eget kapital 

Balanserade vinstmedel (372,101) (104,758) - 328,761 (213,167) (37,425) 39,010 (359,678) 

Omräkningsreserv 814,714 - - - - - (17,310) 797,404 

Innehav utan bestämmande 

inflytande (104,114) - - (328,761) - - (21,700) (454,575) 

Skulder  

Uppskjutna skatteskulder 75,167 3,912 - - 217,369 - - 296,448 
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Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

Tabellerna nedan sammanfattarde justeringar som gjorts i rapporten över totalresulta tför året som slutade 31 

december 2011 baserat på korrigering avtidigare perioders fel. 

‘000 SEK  Som tidigare 

rapporterats 

 Noter till korrigeringen 

Not (a) Not (b) Not (c) Justerat 

Finansiella kostnader (65,600) - (8,016) - (73,616) 

Skatt (8,000) (45,658) - - (53,658) 

Årets resultat (38,100) (45,658) (8,016) - (91,774) 

Årets totalresultat (36,300) (45,658) (8,016) - (89,974) 

Vinst per aktie (0.22) (0.44) (0.08) 0.06 (0.68) 

‘000 RUB* Som tidigare 

rapporterats 

Noter till korrigeringen 

Not (a) Not (b) Not (c) Justerat 

Finansiella kostnader (306,271) - (37,425) - (343,696) 

Skatt (37,350) (213,167) - - (250,517) 

Årets resultat (177,880) (213,167) (37,425) - (428,472) 

Årets totalresultat (169,476) (213,167) (37,425) - (420,068) 

Vinst per aktie (1.04) (2.05) (0.36) 0.28 (3.17) 

Noter till korrigeringen: 

(a)   Omvärdering av uppskjutna skatter 

Under 2012 omvärderade koncernen uppskjuten skatt redovisat på förvaltningsfastigheter samt förvaltningsfastigheter 

under utveckling. Fram till 2012 redovisade koncernenuppskjuten skattför 

skillnadenmellananskaffningsvärdetochbokförtvärdeförförvaltningsfastigheteroch förvaltningsfastigheterunder 

utveckling, meninteför skillnadenmellan det skattemässigavärdetochbokförtvärde. Felet korrigerades av koncernen 

under 2012retroaktivt. 

(b)   Nedskrivning av fordringar på rörelserelaterade aktier 

Under 2012 identifierade koncernen, att fordringar på intressebolag per den 31 december 2011 var inte 

återvinningsbara vid denna tidpunkt. 

 (c)   Omvärdering av innehav utan bestämmande inflytande 

Under 2012 omvärderade koncernen innehav utan bestämmande inflytande på dotterbolaget Cofulek Limited. Fram 

till 2012 noterade inte koncernen att innehav utan bestämmande inflytande hade effekt av justeringar till verkligt 

värde på den underliggande förvaltningsfastigheer under utveckling. Felet korrigerades av koncernen under 2012 

retroaktivt.  

44



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

3 Väsentliga tillämpade redovisningsprinciper 

De redovisningsprinciper som anges nedan har tillämpats konsekvent på alla perioder som presenteras i denna 

koncernredovisning och har tillämpats konsekvent av koncernföretagen. 

(a) Konsolideringsprinciper och rörelseförvärv 

(i) Dotterföretag 

.Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från moderbolaget Bestämmande inflytande är 

makten att styra ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömning 

av det bestämmande inflytandet beaktas potentiella rösträtter som för närvarande kan utnyttjas. 

Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en 

transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I 

förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 

skulder samt eventuella innehav utan bestämmande inflytande. Transaktionsutgifter, med undantag av 

transaktionsutgifter som är hänförliga till emission av egetkapitalinstrument eller skuldinstrument, som uppkommer 

redovisas direkt i årets resultat. 

Vid rörelseförvärv där överförd ersättning, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande och verkligt värde på 

tidigare ägd andel (vid stegvisa förvärv) överstiger det verkliga värdet av förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

som redovisas separat, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ, sk förvärv till lågt pris redovisas 

denna direkt i årets resultat. 

Den överförda ersättningen inkluderar inte belopp i samband med regleringen av redan befintliga relationer. Sådana 

belopp redovisas i allmänhet i resultaträkningen. 

Transaktionskostnader som koncernen ådrar sig i samband med företagsförvärv och som inte är kopplade till 

emittering av skuldinstrument eller aktier kostnadsförs när de uppkommer. 

All villkorad köpeskilling som ska betalas redovisas till verkligt värde vid förvärvsdatumet. Om den villkorade 

köpeskillingen klassificeras som eget kapital omvärderas den inte och betalningen redovisas inom eget kapital. I annat 

fall redovisas senare förändringar i den villkorade köpeskillingens verkliga värde i resultaträkningen. 

(ii) Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande 

Förvärv från innehav utan bestämmande inflytande redovisas som en transaktion inom eget kapital, d v s mellan 

moderbolagets ägare (inom balanserade vinstmedel) och innehav utan bestämmande inflytande. Därför uppkommer 

inte goodwill i dessa transaktioner. Förändringen av innehav utan bestämmande inflytande baseras på dess 

proportionella andel av nettotillgångar. 

(iii) Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande 

Försäljning till innehav utan bestämmande inflytande, där bestämmande inflytande kvarstår, redovisas som en 

transaktion inom eget kapital, d v s mellan moderbolagets ägare och innehav utan bestämmande inflytande. Skillnaden 

mellan erhållen likvid och innehav utan bestämmande inflytandes proportionella andel av förvärvade nettotillgångar 

redovisas under balanserade vinstmedel. 
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(iv) Intresseföretag 

Intressebolag är företag där koncernen har betydande, men inte bestämmande, inflytande över den finansiella och 

driftsmässiga styrningen. Betydande inflytande antas föreligga när koncernen håller mellan 20 och 50 procent av 

röstandelen i ett annat företag. Samriskbolag är de företag över vars verksamhet koncernen har gemensam kontroll, 

som fastställs genom avtal och kräver enstämmigt samtycke för strategiska finansiella och driftsrelaterade beslut. 

Investeringar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden och redovisas initialt till anskaffningsvärdet. 

Investeringens anskaffningsvärde inkluderar transaktionskostnader.  

Koncernredovisningen inkluderar koncernens andel av resultatet och övrigt totalresultat av investeringsobjekt 

redovisade i eget kapital, efter justeringar för att anpassa redovisningsprinciperna till koncernens, från det datum som 

det betydande inflytandet börjar till det datum som det betydande inflytandet upphör.  

När koncernens andel av förluster överstiger dess andel i ett investeringsobjekt redovisat i eget kapital minskas det 

redovisade värdet av andelen i fråga, inklusive eventuella långsiktiga investeringar, till noll, och redovisningen av 

ytterligare förluster upphör, utom i den mån koncernen har ett åtagande eller har gjort betalningar på vägnar av 

investeringsobjektet.  

(v) Transaktioner som elimineras vid konsolidering 

Koncerninterna balanser och transaktioner samt eventuella orealiserade intäkter och kostnader som uppkommer av 

koncerninterna transaktioner elimineras vid koncernredovisningens upprättande. Orealiserade vinster som uppkommer 

från transaktioner med investeringsobjekt redovisade i eget kapital elimineras mot investeringen i proportion till 

koncernens innehav i investeringsobjektet. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster 

men endast i den utsträckning det inte finns några indikationer på nedskrivning. 

(b) Utländsk valuta 

(i) Transaktioner i utländska valutor 

Transaktioner i utländska valutor omräknas till koncernföretagens respektive funktionella valutor enligt de 

valutakurser som gäller vid datumen för transaktionerna. Monetära tillgångar och skulder denominerade i utländska 

valutor på rapporteringsdagen omräknas till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gäller den dagen. 

Vinsten eller förlusten i utländsk valuta för monetära poster är skillnaden mellan upplupet anskaffningsvärde i den 

funktionella valutan i början av perioden, justerat för effektiv ränta och betalningar under perioden, och det upplupna 

anskaffningsvärdet i utländsk valuta omräknat enligt den valutakurs som gäller i slutet av redovisningsperioden.  

Icke-monetära tillgångar och skulder denominerade i utländska valutor som är värderade till verkligt värde omräknas 

till den funktionella valutan enligt den valutakurs som gällde det datum som det verkliga värdet fastställdes. Icke-

monetära poster i utländsk valuta som är värderade utifrån anskaffningsvärdet omräknas enligt den valutakurs som 

gäller vid datumet för transaktionen.  

Valutadifferenser som uppkommer vid omräkning redovisas i resultaträkningen, med undantag för differenser som 

uppkommer i samband med omräkning av egetkapitalinstrument tillgängliga för försäljning, som redovisas i övrigt 

totalresultat.  
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(ii) Utländsk verksamhet 

Tillgångar och skulder vid utländska verksamheter, inklusive goodwill och justeringar av verkligt värde som 

uppkommer vid förvärv, omräknas till redovisningsvalutan enligt de valutakurser som gäller på redovisningsdagen. 

Intäkter från och kostnader för utländska verksamheter omräknas till redovisningsvalutan enligt de valutakurser som 

gäller vid transaktionerna. 

Valutadifferenser redovisas i övrigt totalresultat och presenteras i valutaomräkningsreserven i eget kapital. Om 

verksamheten är ett icke helägt dotterbolag fördelas dock den relevanta proportionerliga andelen av 

omräkningsdifferensen till icke-kontrollerande intressen. När en utländsk verksamhet avyttras så att bestämmande 

inflytande, betydande inflytande eller gemensam kontroll förloras omklassificeras det kumulativa beloppet i 

omräkningsreserven för den utländska verksamheten i fråga till resultaträkningen som del av resultatet vid avyttring. 

När koncernen avyttrar endast en del av sitt innehav i ett dotterbolag som inkluderar en utländsk verksamhet och 

behåller det bestämmande inflytandet hänförs den relevanta proportionen av det kumulativa beloppet till icke-

kontrollerande intressen. När koncernen avyttrar endast en del av sin investering i ett intressebolag eller samriskbolag 

som inkluderar en utländsk verksamhet och behåller ett betydande inflytande eller gemensam kontroll omklassificeras 

den relevanta proportionen av det kumulativa beloppet till resultaträkningen. 

När reglering av en monetär post som utgör fordran från eller skuld till en utländsk verksamhet varken planeras eller 

är sannolik inom överskådlig tid anses valutakursvinster eller valutakursförluster som uppkommer från en sådan 

monetär post utgöra en del av en nettoinvestering i en utländsk verksamhet och redovisas i övrigt totalresultat och 

presenteras i omräkningsreserven i eget kapital.  

(c) Finansiella instrument 

(i) Icke-derivata finansiella tillgångar 

Icke-derivata finansiella tillgångar omfattar investeringar i aktier, kundfordringar och andra fordringar samt likvida 

medel. 

Koncernen redovisar initialt lån och fordringar och depositioner vid det datum som de uppkommer. Alla övriga 

finansiella tillgångar (däribland tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen) redovisas initialt vid det 

affärsdatum som koncernen blir part till instrumentets avtalsvillkor. 

Koncernen tar bort en finansiell tillgång när avtalsrättigheterna till kassaflödena från tillgången upphör eller 

koncernen överlåter rättigheterna att erhålla de avtalade kassaflödena för den finansiella tillgången genom en 

transaktion där väsentligen alla risker och förmåner som är förknippade med ägandet av den finansiella tillgången 

överlåts. Allt eventuellt innehav i överlåtna finansiella tillgångar som skapas eller behålls av koncernen redovisas som 

en separat tillgång eller skuld. 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och nettobeloppet redovisas i balansräkningen när, och endast när, koncernen 

har en juridisk rättighet att kvitta beloppen och en avsikt antingen att reglera på nettobasis eller att samtidigt realisera 

tillgången och reglera skulden. 

Koncernen klassificerar icke-derivata finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar till verkligt 

värde via resultaträkningen, finansiella tillgångar som innehas till förfall, lån och fordringar samt finansiella tillgångar 

som är tillgängliga för försäljning. 

Finansiella tillgångarvärderade till verkligt värde via resultatet 

En finansiell tillgång klassificeras i kategorin verkligt värde via resultatet om den klassificeras som innehav för handel 

eller betecknas som sådan vid den initiala redovisningen. Finansiella tillgångar betecknas till verkligt värde via 

resultatet om koncernen har sådana investeringar och fattar inköps- eller försäljningsbeslut utifrån tillgångarnas 

verkliga värde i enlighet med koncernens dokumenterade riskhanterings- eller investeringsstrategi. Hänförliga 
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transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. Finansiella tillgångar till verkligt värde via 

resultatet värderas till verkligt värde och eventuella förändringar av värdet redovisas i resultaträkningen. 

Lån och fordringar 

Lån och fordringar utgör en kategori av finansiella tillgångar med fasta eller fastställbara betalningar som inte är 

noterade på en aktiv marknad. Sådana tillgångar redovisas initialt till verkligt värde plus eventuella direkt hänförliga 

transaktionskostnader. Efter den initiala redovisningen värderas lån och fordringar till upplupet anskaffningsvärde 

enligt effektivräntemetoden, med avdrag för eventuella nedskrivningar (se not 3(i)(i)).  

Kategorin lån och fordringar omfattar följande klasser av finansiella tillgångar: övriga långfristiga fordringar enligt 

presentationen i not 22, kundfordringar och andra fordringar enligt presentationen i not 23 samt likvida medel enligt 

presentationen i not 24. 

Likvida medel 

Likvida medel omfattar tillgodohavanden, transaktionskonton samt höglikvida placeringar med löptider på högst tre 

månader från förvärvsdatumet som löper obetydlig risk för förändringar i verkligt värde.  

Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning 

Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning är icke-derivata finansiella tillgångar som betecknas som 

tillgängliga för försäljning eller inte är klassificerade i någon av ovannämnda kategorier av finansiella tillgångar. 

Sådana tillgångar redovisas initialt till verkligt värde plus eventuella direkt hänförliga transaktionskostnader. Efter den 

initiala redovisningen värderas de till verkligt värde och eventuella förändringar av värdet, med undantag för 

nedskrivningar (se not 3(i)(i)) och valutadifferenser för skuldinstrument tillgängliga för försäljning (se not 3(b)(i)), 

redovisas i övrigt totalresultat och presenteras inom eget kapital i reserven för verkligt värde. När en investering 

avförs eller skrivs ned omklassificeras det kumulativa resultatet i eget kapital till resultaträkningen. Onoterade 

egetkapitalinstrument vars verkliga värde inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt redovisas till anskaffningsvärde.  

(ii) Icke-derivata finansiella skulder 

Koncernen redovisar initialt skuldinstrument och underordnade skulder vid det datum som de uppkommer. Alla 

övriga finansiella skulder (däribland skulder betecknade till verkligt värde via resultaträkningen) redovisas initialt vid 

det affärsdatum som koncernen blir part till instrumentets avtalsvillkor. 

Koncernen avför en finansiell skuld när dess avtalsskyldigheter uppfylls, upphävs eller löper ut. 

Koncernen klassificerar icke-derivata finansiella skulder i kategorin övriga finansiella skulder. Sådana finansiella 

skulder redovisas initialt till verkligt värde minus eventuella direkt hänförliga transaktionskostnader. Efter den initiala 

redovisningen värderas dessa finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. 

Övriga finansiella skulder omfattar obligationslån samt leverantörsskulder och andra skulder. 

(iii) Aktiekapital 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Merkostnader direkt hänförliga till emission av stamaktier och aktieoptioner 

redovisas som ett avdrag från eget kapital, netto efter eventuella skatteeffekter. 

(d) Materiella anläggningstillgångar 

(i) Redovisning och värdering 

Poster för materiella anläggningstillgångar, med undantag för mark, värderas till anskaffningsvärdet minus 

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.  
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Anskaffningsvärdet inkluderar kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Kostnaden för 

egenkonstruerade tillgångar inkluderar kostnader för material och direkt arbetskraft, övriga kostnader direkt 

hänförliga till att sätta tillgången i fungerande tillstånd för avsedd användning, kostnader för att demontera och flytta 

föremål och återställa platsen som dessa är belägna på samt aktiverade lånekostnader. Inköpt programvara som är 

väsentlig för den förknippade utrustningens funktion aktiveras som del av utrustningen i fråga. 

När olika delar av en materiell anläggningstillgång har olika livslängd redovisas de som separata materiella 

anläggningstillgångar (större komponenter). 

Eventuell vinst eller förlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom att jämföra intäkterna 

från avyttringen med det redovisade värdet av den materiella anläggningstillgången och redovisas netto inom övriga 

intäkter/övriga kostnader i resultaträkningen. När omvärderade tillgångar säljs överförs eventuellt relaterat belopp i 

omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel. 

(ii) Omklassificering till förvaltningsfastighet 

När en fastighets användning ändras att användas i verksamheten till förvaltningsfastighet omvärderas fastigheten till 

verkligt värde och omklassificeras till förvaltningsfastighet. Eventuell vinst i samband med denna omvärdering 

redovisas i resultaträkningen i den utsträckning vinsten upphäver en tidigare nedskrivningsförlust på den specifika 

fastigheten, varvid eventuell kvarvarande vinst redovisas i övrigt totalresultat och presenteras i omvärderingsreserven 

i eget kapital. Eventuell förlust redovisas omedelbart i resultaträkningen. 

(iii) Efterföljande kostnader 

Kostnaden för att ersätta en komponent i en materiell anläggningstillgång anges i det redovisade värdet av posten om 

det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som innefattas i komponenten kommer att komma koncernen till 

del och dess kostnad kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Det redovisade värdet av den ersatta komponenten 

kostnadsförs. Kostnaderna för det dagliga underhållet av materiella anläggningstillgångar redovisas i 

resultaträkningen när de uppkommer. 

(iv) Avskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar avskrivs från det datum då de installeras och är redo för användning eller, när det 

gäller internt konstruerade tillgångar, från det datum då tillgången slutförs och är redo för användning. Avskrivningar 

baseras på en tillgångs anskaffningsvärde minus dess restvärde. Bertydande komponenter av enskilda tillgångar 

bedöms och om en komponents livslängd skiljer sig från tillgången i övrigt avskrivs komponenten separat. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över de beräknade livslängderna för varje del av en materiell 

anläggningstillgång eftersom detta bäst återspeglar det förväntade konsumtionsmönstret för de framtida ekonomiska 

fördelar som är förknippade med tillgången. Hyrda tillgångar avskrivs över den period som är kortast av hyrestiden 

och tillgångens livslängd om det inte är rimligen säkert att koncernen kommer att erhålla äganderätt senast vid 

hyrestidens slut. Mark skrivs inte av eftersom nyttjandeperioden bedöms som obegränsad. 

De beräknade livslängderna för betydande materiella anläggningstillgångar för aktuell period och jämförande perioder 

är som följer: 

 datorer och kringutrustning 3 år 

 installationer 7 år 

 inventarier, verktyg 5 år 

Avskrivningsmetoder, livslängder och restvärden granskas vid slutet av varje räkenskapsår och justeras om så är 

lämpligt. 
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(e) Immateriella tillgångar 

(i) Övriga immateriella tillgångar 

Övriga immateriella tillgångar som förvärvas av koncernen och har begränsade livslängder värderas till 

anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 

(ii) Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter aktiveras endast när de ökar de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med den 

specifika tillgång som de gäller. Alla övriga utgifter, inklusive utgifter för internt upparbetad goodwill och internt 

upparbetade varumärken, redovisas i resultaträkningen när de uppkommer. 

(iii) Avskrivningar 

Avskrivningar beräknas över tillgångens anskaffningsvärde, eller annat belopp som används i stället för 

anskaffningsvärdet, minus dess restvärde. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över de beräknade livslängderna för immateriella tillgångar, utom 

goodwill, från det datum då de är tillgängliga för användning eftersom detta bäst återspeglar det förväntade 

konsumtionsmönstret för de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången. De beräknade 

livslängderna för aktuell period och jämförande perioder är som följer: 

 programvara 2 år 

Avskrivningsmetoder, livslängder och restvärden granskas vid slutet av varje räkenskapsår och justeras om så är 

lämpligt. 

(f) Hyrda tillgångar 

Leasingavtal genom vilka koncernen väsentligen antar alla de risker och förmåner som är förknippade med ägandet 

klassificeras som finansiella leasingavtal. Vid den initiala redovisningen värderas den hyrda tillgången till ett belopp 

som är lika med det lägsta värdet av tillgångens verkliga värde och det aktuella värdet av de minsta 

leasingbetalningarna. Efter den initiala redovisningen redovisas tillgången i enlighet med den redovisningsprincip som 

gäller för tillgången i fråga.  

Andra leasingavtal är operationella leasingavtal och de hyrda tillgångarna redovisas inte på koncernens balansräkning. 

(g) Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas antingen för att erhålla hyresintäkter eller för värdestegring eller för 

båda men inte för försäljning i sedvanlig affärsverksamhet, för användning i produktionen, för leverans av varor eller 

tjänster eller för administrativa ändamål. Förvaltningsfastigheter värderas initialt till anskaffningsvärdet och därefter 

till verkligt värde, varvid eventuella förändringar av värdet redovisas i resultaträkningen. 

Anskaffningsvärdet inkluderar kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet av förvaltningsfastigheten. Kostnaden 

för egenkonstruerade förvaltningsfastigheter inkluderar kostnader för material och direkt arbetskraft, övriga kostnader 

direkt hänförliga till att sätta förvaltningsfastigheten i fungerande tillstånd för avsedd användning samt aktiverade 

lånekostnader. 

Eventuell vinst eller förlust vid avyttring av en förvaltningsfastighet (beräknad som skillnaden mellan nettointäkterna 

från avyttringen och det redovisade värdet av posten) redovisas i resultaträkningen. När en förvaltningsfastighet som 

tidigare var klassificerad som materiell anläggningstillgång säljs överförs eventuellt relaterat belopp i 

omvärderingsreserven till balanserade vinstmedel. 
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När användningen av en fastighet ändras så att fastigheten omklassificeras som materiell anläggningstillgång blir dess 

verkliga värde vid datumet för omklassificeringen dess anskaffningsvärde för efterföljande redovisning. 

(h) Lager 

Lager värderas till det värde som är lägst av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet för 

lagret är baserat på principen först in, först ut och inkluderar kostnader som uppkommer vid förvärv av inventarierna, 

produktions- eller konverteringskostnader samt andra kostnader i samband med att föra inventarierna till deras 

befintliga läge och sätta dem i deras befintliga tillstånd. När det gäller färdiga produkter och pågående arbete 

inkluderar anskaffningsvärdet en lämplig andel av de allmänna produktionsomkostnaderna baserat på normal 

driftskapacitet. 

Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljningspriset i sedvanlig affärsverksamhet, minus de uppskattade 

kostnaderna för färdigställande och försäljningskostnaderna. 

(i) Nedskrivning 

(i) Icke-derivata finansiella tillgångar 

En finansiell tillgång som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen bedöms vid varje rapporteringsdatum 

för att fastställa om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Ett nedskrivningsbehov kan föreligga om 

händelserinträffat efter att tillgången förvärvats som kan ha en negativ effekt på tillgångens beräknade framtida 

kassaflöden och som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Indikationer på nedskrivningsbehov på finansiella tillgångar (inklusive aktier) är kan inkludera uteblivna eller 

förfallna betalningar från en gäldenär, omorganisering av ett belopp som gäldenären är skyldig koncernen på villkor 

som koncernen i annat fall inte skulle samtycka till, indikationer på att en gäldenär eller emittent är på väg att gå i 

konkurs, ogynnsamma förändringar av låntagares eller emittenters betalningsstatus i koncernen, ekonomiska 

förhållanden som förknippas med uteblivna betalningar eller försvinnandet av en aktiv marknad för ett värdepapper. 

Vid investering i en aktie utgör dessutom en betydande eller långvarig nedgång i aktiens verkliga värde under dess 

anskaffningsvärde en objektiv indikator på nedskrivning. 

Lån och fordringar och investeringsinstrument som innehas till förfall 

Koncernen beaktar indikatorer på nedskrivning för lån och fordringar och investeringsinstrument som innehas till 

förfall både för individuella innehave och via kollektiv värdering. Alla individuellt betydande lån och fordringar och 

investeringsinstrument som innehas till förfall bedöms individuellt huruvida nedskrivningsbehov föreligger. Alla 

individuellt betydande lån och fordringar och investeringsinstrument som innehas till förfall för vilka 

nedskrivningsbehov inte föreligger bedöms sedan kollektivt för att bedöma nedskrivningsbehov. Lån och fordringar 

och investeringsinstrument hållna till förfall som inte är individuellt betydande bedöms kollektivt för nedskrivning 

genom att man grupperar de lån och fordringar och investeringsinstrument hållna till förfall som har liknande 

riskegenskaper tillsammans. 

Vid bedömning av kollektiv nedskrivning använder koncernen historiska trender beträffande sannolikheten av 

utebliven betalning, återvinningstider och uppkommet förlustbelopp, justerade för ledningens bedömning om huruvida 

aktuella ekonomiska och kreditmässiga förhållanden är sådana att de faktiska förlusterna är sannolika att bli större 

eller mindre än vad historiska trender antyder. 

En nedskrivning av en finansiell tillgång värderad till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan 

tillgångens redovisade värde och det aktuella värdet av beräknade framtida kassaflöden diskonterade enligt tillgångens 

ursprungliga effektiva räntesats. Förluster redovisas i resultaträkningen och återspeglas i ett avsättningskonto mot lån 

och fordringar eller investeringsinstrument som innehas till förfall. Ränta på den nedskrivna tillgången fortsätter att 
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redovisas genom återföring av effekten av diskonteringen. När en senare händelse får nedskrivningsbeloppet att 

minska återförs minskningen i nedskrivning via resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning 

Nedskrivningar på finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning redovisas genom att omklassificera de 

förluster som ackumulerats i reserven för verkligt värde i eget kapital till resultaträkningen. Den kumulativa förlust 

som omklassificeras från eget kapital till resultaträkningen är skillnaden mellan förvärvskostnaden, netto efter 

eventuell återbetalning och avskrivning, och aktuellt verkligt värde, minus eventuell nedskrivning som tidigare 

redovisats i resultaträkningen. Förändringar i avsättningar för nedskrivning hänförliga till användningen av 

effektivräntemetoden återspeglas som en komponent av ränteintäkter. Om det verkliga värdet av ett nedskrivet 

skuldinstrument tillgängligt för försäljning höjs och höjningen kan förknippas objektivt med en händelse som 

inträffade efter att nedskrivningen redovisades i resultaträkningen, återförs nedskrivningen och återföringsbeloppet 

redovisas i resultaträkningen. All senare återvinning i det verkliga värdet av en nödlidande aktie tillgänglig för 

försäljning redovisas dock i övrigt totalresultat. 

(ii) Icke-finansiella tillgångar 

De redovisade värdena av koncernens icke-finansiella tillgångar, förutom förvaltningsfastigheter, inventarier och 

uppskjutna skattefordringar, granskas vid varje rapporteringsdatum för att avgöra om det finns några indikationer på 

nedskrivning. Om det finns några sådana indikationer beräknas tillgångens återvinningsvärde. För goodwill och 

immateriella tillgångar med obestämda livslängder eller som ännu inte finns tillgängliga för användning beräknas 

återvinningsvärdet varje år vid samma tidpunkt. En nedskrivning redovisas om det redovisade värdet av en tillgång 

eller dess tillhörande kassagenererande enhet överstiger dess beräknade återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet för en tillgång eller kassagenererande enhet är det värde som är störst av dess nyttjandevärde och 

dess verkliga värde minus försäljningskostnader. Vid bedömningen av nyttjandevärdet diskonteras de beräknade 

framtida kassaflödena till aktuellt värde enligt en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuella 

marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de risker som är specifika för tillgången eller den kassagenererande 

enheten i fråga. För nedskrivningsprövning grupperas tillgångar som inte kan testas individuellt tillsammans i den 

minsta grupp av tillgångar som genererar kassainflöden från fortsatt användning som till stor del är oberoende av 

andra tillgångars eller kassagenererande enheters kassainflöden. I ett rörelsesegmentsrelaterat s.k. "ceiling test" för 

nedskrivningsprövning av goodwill aggregeras kassagenererande enheter till vilka goodwill fördelats, så att den nivå 

som nedskrivningsprövningen utförs på återspeglar den lägsta nivå som goodwill övervakas på för interna 

rapporteringsändamål. Goodwill som erhålls vid ett företagsförvärv fördelas till grupper av kassagenererande enheter 

som förväntas vinna på synergierna i företagsförvärvet. 

Koncernens gemensamma tillgångar genererar inte separata kassainflöden och utnyttjas av mer än en 

kassagenererande enhet. Gemensamma tillgångar fördelas till kassagenererande enheter på rimlig och konsekvent 

basis och testas för nedskrivning som del av prövningen av den kassagenererande enhet som den gemensamma 

tillgången tilldelas.  

Nedskrivningar redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningar som redovisas för kassagenererande enheter fördelas 

först för att minska det redovisade värdet av eventuell goodwill som fördelas till den kassagenererande enheten (eller 

gruppen av kassagenererande enheter) och sedan för att minska de redovisade värdena av övriga tillgångar i den 

kassagenererande enheten (eller gruppen av kassagenererande enheter) på pro rata-basis. 

En nedskrivning för goodwill återförs inte. För övriga tillgångar beaktas nedskrivningar redovisade under tidigare 

perioder vid varje rapporteringsdatum och bedöms för eventuella indikationer på om förlusten har minskat eller inte 

längre existerar. En nedskrivning återförs om någon förändring har skett i de uppskattningar som använts för att 

fastställa återvinningsvärdet. En nedskrivning återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde inte 

överstiger det redovisade värde som skulle ha fastställts, netto efter avskrivning, om ingen nedskrivning hade 

redovisats. 
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(j) Anläggningstillgångar som innehas för försäljning 

Anläggningstillgångar, eller avyttringsgrupper som omfattar tillgångar och skulder, som förväntas återvinnas främst 

genom försäljning i stället för fortsatt användning klassificeras som innehav för försäljning. Omedelbart före 

klassificering som innehav för försäljning omvärderas tillgången, eller komponenterna i en avyttringsgrupp, i enlighet 

med koncernens redovisningsprinciper. Därefter värderas i allmänhet tillgångarna, eller avyttringsgruppen, till det 

värde som är lägst av deras redovisade värde och deras verkliga värde minus försäljningskostnaden. Eventuell 

nedskrivning av en avyttringsgrupp fördelas först till goodwill och sedan till återstående tillgångar och skulder på 

pro rata-basis, förutom att ingen förlust fördelas till inventarier, finansiella tillgångar, uppskjutna skattefordringar, 

ersättningar till anställda eller förvaltningsfastigheter, vilka fortfarande värderas i enlighet med koncernens 

redovisningsprinciper. Nedskrivningar på initial klassificering som innehav för försäljning eller distribution och 

efterföljande vinster eller förluster vid omvärdering redovisas i resultaträkningen. Vinster redovisas inte om de 

överstiger eventuell kumulativ nedskrivning. 

Immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar som väl en gång klassificerats som innehav för 

försäljning eller distribution skrivs inte av. Dessutom upphör redovisning i eget kapital av investeringsobjekt 

redovisade i eget kapital när de väl en gång klassificerats som innehav för försäljning. 

(k) Ersättningar till anställda 

(i) Kortfristiga förmåner 

Skyldigheter avseende kortfristiga ersättningar till anställda värderas utan diskontering och kostnadsförs när den 

förknippade tjänsten tillhandahålls. En skuld redovisas för det belopp som förväntas utbetalas under kortfristig 

kontantbonus om koncernen har en aktuell juridisk eller konstruktiv skyldighet att betala detta belopp till följd av 

tidigare tjänst som den anställda tillhandahållit och skyldigheten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

(l) Avsättningar 

En avsättning redovisas om koncernen, till följd av en tidigare händelse, har en aktuell juridisk eller konstruktiv 

skyldighet som kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att ett utflöde av ekonomiska fördelar krävs 

för att reglera skyldigheten. Avsättningar fastställs genom att diskontera förväntade framtida kassaflöden enligt en 

ränta före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och de risker som är specifika för 

tillgången i fråga. Återföring av diskonteringen redovisas som finansiell kostnad. 

(m) Intäkter 

(i) Hyresintäkter 

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter redovisas som intäkter linjärt över hyreskontraktets löptid. Beviljade 

hyresincitament redovisas som en integrerad del av de totala hyresintäkterna, över hyreskontraktets löptid. 

Hyresintäkter från andra fastigheter redovisas som övriga intäkter. 

(ii) Tjänster 

Intäkter från utförda tjänster redovisas i resultaträkningen i proportion till transaktionens färdigställandegrad på 

rapporteringsdagen. Färdigställandegraden bedöms med hänvisning till granskningar av utfört arbete. 

(iii) Provisioner 

De intäkter som redovisas när koncernen agerar som ombud snarare än huvudman i en transaktion är det nettobelopp 

som koncernen erhåller i provision.  
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(n) Övriga kostnader 

(i) Leasingbetalningar 

Betalningar som utförs enligt operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

Erhållna leasingincitament redovisas som en integrerad del av de totala leasingkostnaderna över leasingperioden.  

Minimala leasingbetalningar som utförs enligt finansiella leasingavtal fördelas mellan den finansiella kostnaden och 

minskningen av den utestående skulden. Den finansiella kostnaden fördelas till varje period under leasingperioden på 

ett sådant sätt att en konstant periodisk räntesats skapas på den kvarvarande skuldbalansen.  

(ii) Fastställa om en uppgörelse innefattar ett leasingavtal 

I början av en uppgörelse fastställer koncernen om uppgörelsen i fråga utgör eller innefattar ett leasingavtal. Detta är 

fallet om fullgörandet av uppgörelsen är beroende av att en specifik tillgång används och uppgörelsen innefattar en 

rättighet att använda tillgången i fråga.  

I början av uppgörelsen, eller vid förnyad bedömning av uppgörelsen, separerar koncernen betalningar och övrig 

ersättning som krävs genom sådan uppgörelse i dem för leasingavtalet och dem för andra komponenter, med 

utgångspunkt från deras relativa verkliga värden. Om koncernen drar slutsatsen för ett finansiellt leasingavtal att 

betalningarna inte kan separeras på ett tillförlitligt sätt redovisas en tillgång och en skuld till ett belopp lika med det 

verkliga värdet av den underliggande tillgången. Därefter minskas skulden när betalningar utförs och en imputerad 

finansiell kostnad för skulden redovisas enligt koncernens marginella låneränta. 

(iii) Sociala kostnader 

I den utsträckning koncernens bidrag till sociala program gynnar samhället i stort och inte är begränsade till 

koncernens anställda redovisas de i resultaträkningen när de uppkommer. 

(o) Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter omfattar ränteintäkter på investerade medel (inklusive finansiella tillgångar som är tillgängliga för 

försäljning), utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning, 

vinster i verkligt värde på finansiella tillgångar till verkligt värde via resultaträkningen samt vinster på omvärdering 

till verkligt värde av redan befintliga innehav i förvärvsobjekt. Ränteintäkter redovisas när de uppkommer i 

resultaträkningen, enligt effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter redovisas i resultaträkningen det datum då 

koncernens rätt att erhålla betalning fastställs, vilket när det gäller noterade värdepapper normalt är det s.k. ex-

dividend date (sista dagen för utdelningsbehörighet).  

Finansiella kostnader omfattar räntekostnader på låneskulder, återföring av diskontering av avsättningar och villkorad 

köpeskilling, förluster på avyttring av finansiella tillgångar som är tillgängliga för försäljning, utdelning på 

preferensaktier klassificerade som skulder, förluster i verkligt värde på finansiella tillgångar till verkligt värde via 

resultaträkningen samt nedskrivningar redovisade på finansiella tillgångar (utom kundfordringar).  

Lånekostnader som inte är direkt hänförliga till förvärv, konstruktion eller produktion av en kvalificerande tillgång 

redovisas i resultaträkningen enligt effektivräntemetoden. 

Vinster och förluster i utländsk valuta redovisas på nettobasis som antingen finansiell intäkt eller finansiell kostnad 

beroende på om förändringarna i utländsk valuta utgör en nettovinst eller en nettoförlust. 
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(p) Skatter 

Inkomstskatt omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas i resultaträkningen 

utom i den utsträckning de är förknippade med ett företagsförvärv eller poster som redovisas direkt i eget kapital eller 

övrigt totalresultat. 

Aktuell skatt är den förväntade skatt som ska betalas eller erhållas på de skattepliktiga intäkterna eller förlusterna för 

året, enligt skattesatser som föreskrivits eller aviserats på rapporteringsdagen, samt eventuell justering av betalbar 

skatt för tidigare år. Aktuell skatt som ska betalas inkluderar även eventuell skatteskuld som uppkommer i samband 

med koncernens deklaration av utdelning. 

Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan de redovisade värdena av tillgångar och skulder för 

redovisningsändamål och de belopp som används för skatteändamål. Uppskjuten skatt redovisas inte för: 

 temporära skillnader på den initiala redovisningen av tillgångar eller skulder i en transaktion som inte är ett

företagsförvärv och som inte påverkar vare sig bokföring eller skattepliktigt resultat;

 temporära skillnader förknippade med investeringar i dotterbolag och gemensamt kontrollerade företag i den

utsträckning det är sannolikt att de inte kommer att återföras inom överskådlig tid; samt

 skattepliktiga temporära skillnader i samband med den initiala redovisningen av goodwill.

Värderingen av uppskjuten skatt återspeglar de skattekonsekvenser som skulle följa det sätt som koncernen förväntar 

sig, i slutet av redovisningsperioden, att återvinna eller reglera det redovisade värdet av sina tillgångar och skulder. 

För förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt värde har förmodan att det redovisade värdet av 

förvaltningsfastigheterna kommer att återvinnas genom försäljning inte motbevisats. 

Uppskjuten skatt värderas enligt de skattesatser som förväntas tillämpas på de temporära skillnaderna när de återförs, 

baserat på de lagar som antagits eller aviserats fram till rapporteringsdagen.  

För att fastställa beloppet av aktuell och uppskjuten skatt tar koncernen hänsyn till effekten av osäkra skattesituationer 

och om huruvida ytterligare skatter, böter och dröjsmålsränta ska betalas. Koncernen tror att dess periodiseringar för 

skatteskulder är adekvata för alla öppna beskattningsår. Denna uppfattning grundar sig på koncernens bedömning av 

många faktorer, inklusive tolkningar av skattelagar och tidigare erfarenhet. Denna bedömning är beroende på 

uppskattningar och antaganden och kan involvera en rad bedömningar om framtida händelser. Ny information kan 

komma att bli tillgänglig som får koncernen att ändra sin bedömning om befintliga skatteskulder; sådana ändringar av 

skatteskulder kommer att påverka skattekostnaden under den period som fastställandet i fråga görs. 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas om det finns en juridiskt bindande rätt att kvitta aktuella 

skattefordringar och skatteskulder och de hänför sig till inkomstskatt som uppbärs av samma skattemyndighet på 

samma skattepliktiga företag, alternativt på olika skattesubjekt som dock avser att reglera aktuella skatteskulder och 

skattefordringar på nettobasis eller vars skattefordringar och skatteskulder kommer att realiseras samtidigt. 

Enligt Ryska federationens skattelagstiftning kan förlustavdrag och aktuella skattefordringar i ett företag i koncernen 

inte kvittas mot skattepliktiga vinster och aktuella skatteskulder i andra företag i koncernen. Dessutom fastställs 

skattebasen separat för var och en av koncernens huvudverksamheter och därför kan förlustavdrag och skattepliktiga 

överskott förknippade med olika verksamheter inte kvittas. 

En uppskjuten skattefordran redovisas för outnyttjade förlustavdrag, skatteavdrag och avdragsgilla temporära 

skillnader i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att vara tillgängliga som 

dessa kan utnyttjas mot. Uppskjutna skattefordringar granskas vid varje rapporteringstillfälle och minskas i den 

utsträckning det inte längre är sannolikt att den förknippade skatteförmånen kommer att realiseras. 
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(q) Resultat per aktie 

Bolaget presenterar data om resultat per aktie före respektive efter utspädning för sina stamaktier. Resultatet per aktie 

före utspädning beräknas genom att dela det resultat som är hänförligt till stamaktieägare i bolaget med det viktade 

genomsnittliga antalet utestående stamaktier under perioden, justerat för egna innehavda aktier. Resultatet per aktie 

efter utspädning fastställs genom att justera det resultat som är hänförligt till stamaktieägare och det viktade 

genomsnittliga antalet utestående stamaktier, justerat för egna innehavda aktier, för att ta hänsyn till effekterna av alla 

utspädande potentiella stamaktier, vilket omfattar konvertibla skuldebrev och aktieoptioner som beviljats anställda. 

(r) Segmentrapportering 

Ett rörelsesegment är en komponent i koncernen som ägnar sig åt affärsverksamheter från vilka det kan erhålla 

intäkter och åsamkas kostnader, inklusive intäkter och kostnader förknippade med transaktioner med andra 

komponenter i koncernen. Koncernen äger och förvaltar fastigheter i Sankt Petersburg i Ryssland. Den interna 

rapporteringen består av intäkter och kostnader förknippade med förvaltningsfastigheterna. Det finns således för 

närvarande bara ett segment. 

(s) Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person (sept 2012). Även av Rådet för finansiell 

rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2 innebär att moderbolaget i 

årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är 

möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 

beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras.  

Klassificering och uppställningsformer 

För moderbolaget redovisas en resultaträkning och en rapport över totalresultat, där för koncernen dessa två rapporter 

utgör en rapport över totalresultatet. Vidare används för moderbolaget benämningarna balansräkning respektive 

kassaflödesanalys för de rapporter som i koncernen har titlarna rapport över finansiell ställning respektive rapport 

över kassaflöden. Resultaträkning och balansräkning är för moderbolaget uppställda enligt årsredovisningslagens 

scheman, medan rapporten över totalresultat, rapporten över förändringar i eget kapital och kassaflödesanalysen 

baseras på IAS 1 Utformning av finansiella rapporter respektive IAS 7 Rapport över kassaflöden. De skillnader mot 

koncernens rapporter som gör sig gällande i moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning 

av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen 

rubrik i balansräkningen.  

Dotterföretag, intresseföretag och joint ventures 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och joint ventures redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. 

Detta innebär att transaktionsutgifter inkluderas i det redovisade värdet för innehav i dotterföretag, intresseföretag och 

joint ventures. I koncernredovisningen redovisas transaktionsutgifter hänförliga till dotterföretag direkt i resultatet när 

dessa uppkommer.  

Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpeskillingen kommer att utgå. Eventuella 

förändringar av avsättningen/fordran läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas 

villkorade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet.  

Intäkter 

I moderbolaget resultatredovisas tjänsteuppdrag när tjänsten är färdigställd. 

Finansiella instrument och säkringsredovisning 
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Med anledning av sambandet mellan redovisning och beskattning, tillämpas inte reglerna om finansiella instrument 

och säkringsredovisning i IAS 39 i moderbolaget som juridisk person:  

I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell nedskrivning och 

finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärdet för räntebärande instrument justeras 

för den periodiserade skillnaden mellan vad som ursprungligen betalades, efter avdrag för transaktionskostnader, och 

det belopp som betalas på förfallodagen (överkurs respektive underkurs).  

4 Nya standarder och tolkningar som ännu inte antagits 

Ett antal nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar har ännu inte trätt i kraft per den 31 december 2012 

och har inte tillämpats vid upprättandet av dennakoncernredovisning.Av dessa kommer möjligen följande att ha en 

effekt på koncernens verksamhet. Koncernen planerar att anta dessa när de träder i kraft. 

 IAS 19 (2011) Ersättningar till anställda. Den ändrade standarden kommer att introducera ett antal betydande

ändringar av IAS 19. För det första tas korridormetoden bort och därför kommer alla förändringar i det aktuella

värdet av den definierade ersättningsskyldigheten och i det verkliga värdet av plantillgångar att redovisas

omedelbart när de uppkommer. För det andra kommer ändringen att eliminera den nuvarande möjligheten för

företag att redovisa alla ändringar av den definierade ersättningsskyldigheten och av plantillgångar i

resultaträkningen. För det tredje kommer den förväntade avkastningen på plantillgångar som redovisas i

resultaträkningen att beräknas utifrån den sats som används för att diskontera den definierade

ersättningsskyldigheten. Den ändrade standarden ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 juli 2013 eller

senare. Tidigare antagande är tillåtet. Ändringen gäller i allmänhet retrospektivt. Den nya standarden förväntas

inte ha någon väsentlig inverkan på koncernens koncernredovisning.

 IAS 27 (2011) Separata finansiella rapporter kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013

eller senare. Den ändrade standarden vidareutvecklar de befintliga redovisnings- och upplysningskraven i IAS 27

(2008) för separata finansiella rapporter med vissa förtydliganden. Kraven i IAS 28 (2008) och IAS 31 för

separata finansiella rapporter har införlivats i IAS 27 (2011). Den ändrade standarden kommer att gälla för

räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Tidigt antagande av IAS 27 (2011) är tillåtet under

förutsättning att bolaget även antar IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 och IAS 28 (2011) tidigt.

 IAS 28 (2011) Investeringar i intresseföretag och joint ventures kombinerar de krav i IAS 28 (2008) och IAS 31

som har vidareutvecklats men inte införlivats i IFRS 11 och IFRS 12. Den ändrade standarden kommer att gälla

för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare, med obligatorisk retrospektiv tillämpning. Tidigt

antagande av IAS 28 (2011) är tillåtet under förutsättning att bolaget även antar IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 och

IAS 27 (2011) tidigt. Koncernen har ännu inte analyserat den nya standardens sannolika effekt på koncernens

ekonomiska ställning eller resultat.

 IFRS 10 Koncernredovisning kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare. Den

nya standarden ersätter IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter och SIC-12 Konsolidering

– Bolagsbildningar för särskilda ändamål. IFRS 10 introducerar en enda modell för kontroll som inkluderar bolag

som för närvarande omfattas av SIC-12 Konsolidering – Bolagsbildningar för särskilda ändamål. Enligt den nya 

trepunktsmodellen för kontroll kontrollerar en investerare ett investeringsobjekt när investeraren är exponerad för, 

eller har rätt till, variabel avkastning från sitt engagemang i investeringsobjektet, har möjlighet att påverka 

avkastningen genom sin makt över investeringsobjektet och det finns en koppling mellan makt och avkastning. 

Konsolideringsprocedurerna vidareutvecklas från IAS 27 (2008). När antagandet av IFRS 10 inte leder till någon 

förändring i den tidigare konsolideringen eller icke-konsolideringen av ett investeringsobjekt behövs inga 

justeringar av redovisningen när tillämpningen påbörjas. När antagandet leder till en förändring i konsolideringen 

eller icke-konsolideringen av ett investeringsobjekt kan den nya standarden antas med antingen full retrospektiv 

tillämpning från det datum då kontroll erhölls eller förlorades eller, om så inte är möjligt, med begränsad 

retrospektiv tillämpning från början av den tidigaste period för vilken tillämpning är möjlig, vilket kan vara den 

57



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

innevarande perioden. Tidigt antagande av IFRS 10 är tillåtet under förutsättning att bolaget även antar IFRS 11, 

IFRS 12, IAS 27 (2011) och IAS 28 (2011) tidigt. Koncernen har ännu inte analyserat den nya standardens 

sannolika effekt på koncernens ekonomiska ställning eller resultat.  

 IFRS 11 Samarbetsarrangemang kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare,

med obligatorisk retrospektiv tillämpning. Den nya standarden ersätter IAS 31 Andelar i joint ventures. Den

huvudsakliga förändring som introduceras i IFRS 11 är att alla samarbetsarrangemang klassificeras antingen som

gemensamma verksamheter, som konsolideras proportionellt, eller som samriskföretag, som

kapitalandelsmetoden tillämpas för. Typen av arrangemang fastställs utifrån de rättigheter och skyldigheter som

parterna till arrangemanget har och som uppkommer från samarbetsarrangemangets struktur, juridiska form,

avtalsarrangemang och andra fakta och omständigheter. När antagandet av IFRS 11 leder till en förändring i

redovisningsmodellen redovisas förändringen retrospektivt från början av den tidigaste period som presenteras.

Enligt den nya standarden omfattas alla parter till ett samarbetsarrangemang av IFRS 11 även om alla parterna

inte har del i den gemensamma kontrollen. Tidigt antagande av IFRS 11 är tillåtet under förutsättning att bolaget

även antar IFRS 10, IFRS 12, IAS 27 (2011) och IAS 28 (2011) tidigt. Den nya standarden förväntas inte ha

någon väsentlig inverkan på koncernens koncernredovisning.

 IFRS 12 Upplysningskrav avseende innehav i andra företag kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1

januari 2013 eller senare. Den nya standarden innehåller upplysningskrav för bolag som har innehav i dotterbolag,

samarbetsarrangemang, intressebolag och icke-konsoliderade strukturerade bolag. Innehav definieras brett som

avtalat och icke-avtalat engagemang som exponerar ett bolag för variabel avkastning från det andra bolagets

resultat. De utvidgade och nya upplysningskraven siktar på att tillhandahålla information för att göra det möjligt

för användarna att bedöma risker förknippade med ett bolags innehav i andra bolag och effekterna av dessa

innehav på bolagets ekonomiska ställning, ekonomiska resultat och kassaflöden. Bolag kan presentera några av

IFRS 12-upplysningarna tidigt utan att behöva anta de övriga nya och ändrade standarderna tidigt. Om dock IFRS

12 antas tidigt i sin helhet måste även IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (2011) och IAS 28 (2011) antas tidigt. Den nya

standarden kommer inte att ha någon inverkan på koncernens ekonomiska ställning eller resultat.

 IFRS 13 Värdering till verkligt värde kommer att gälla för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller

senare. Den nya standarden ersätter de riktlinjer om värdering till verkligt värde som finns i individuella IFRS-

standarder med en enda källa för riktlinjer om värdering till verkligt värde. Den ger en reviderad definition av

verkligt värde, etablerar en ram för värdering av verkligt värde och anger upplysningskrav för värderingar till

verkligt värde. IFRS 13 introducerar inte några nya krav  att värdera tillgångar eller skulder till verkligt värde och

den eliminerar inte heller de undantag om utförbarhet för värderingar till verkligt värde som för närvarande

förekommer i vissa standarder. Standarden tillämpas prospektivt och tidigt antagande är tillåtet. Jämförande

upplysningar krävs inte för perioder före det datum då tillämpningen påbörjas. Koncernen har ännu inte analyserat

den nya standardens sannolika effekt på koncernens ekonomiska ställning eller resultat.

 Ändring av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter:Presentation av poster i övrigt totalresultat. Ändringen

kräver att ett bolag presenterar poster i övrigt totalresultat som kan omklassificeras till resultaträkningen i

framtiden separat från de poster som aldrig kommer att omklassificeras till resultaträkningen. Dessutom ändras

rubriken till rapporten över totalresultat till "rapport över resultat och övrigt totalresultat", enligt denna ändring.

Användning av andra rubriker är dock tillåten. Ändringen ska tillämpas retrospektivt från den 1 juli 2012.

Tidigare antagande är tillåtet. Den ändrade standarden kommer inte att ha någon inverkan på koncernens

ekonomiska ställning eller resultat.

 Ändringar av IAS 32 Finansiella instrument:Utformning - Kvittning av finansiella tillgångar och finansiella

skulder anger att ett bolag för närvarande har en juridiskt bindande rätt att kvitta om rätten i fråga inte är villkorad

på en framtida händelse; och bindande både vid normal affärsverksamhet och i händelse av utebliven betalning,

insolvens eller konkurs för bolaget och alla motparter. Ändringarna kommer att gälla för räkenskapsår som börjar
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den 1 januari 2014 eller senare och ska tillämpas retrospektivt. Koncernen har ännu inte analyserat den ändrade 

standardens sannolika effekt på koncernens ekonomiska ställning eller resultat. 

 Olika ändringar av IFRS-standarder har behandlats standard för standard. Alla ändringar som leder till ändringar

i redovisningen (i fråga om utformning, redovisning eller värderingar) kommer att träda i kraft för räkenskapsår

som börjar efter den 1 januari 2013. Koncernen har ännu inte analyserat ändringarnas sannolika effekt på

koncernens ekonomiska ställning eller resultat.

5 Fastställande av verkliga värden 

Flera av koncernens redovisningsprinciper och upplysningar kräver att verkligt värde fastställs för både finansiella och 

icke-finansiella tillgångar och skulder. Verkliga värden har fastställts för värderings- och upplysningsändamål enligt 

följande metoder. I tillämpliga fall ges ytterligare information, i de specifika noterna för tillgången eller skulden i 

fråga, om de antaganden som görs vid fastställande av verkliga värden. 

(a) Materiella anläggningstillgångar 

Det verkliga värdet av materiella anläggningstillgångar som redovisas till följd av ett företagsförvärv grundar sig på 

marknadsvärden. Marknadsvärdet för fastigheter är det beräknade belopp för vilket en fastighet skulle kunna utbytas 

på värderingsdagen mellan en villig köpare och en villig säljare i en s.k. armlängdstransaktion, efter lämplig 

marknadsföring, när båda parterna agerat på ett informerat och frivilligt sätt. Det verkliga värdet för poster i fråga om 

anläggning, inventarier och installationer grundar sig på marknadsmetod och kostnadsmetoder och noterade 

marknadspriser för liknande poster används när så finns tillgängligt. 

När inga noterade marknadspriser finns tillgängliga fastställs det verkliga värdet av materiella anläggningstillgångar 

huvudsakligen genom att använda avskrivet återanskaffningsvärde.  Denna metod tar hänsyn till kostnaden för att 

reproducera eller ersätta den materiella anläggningstillgången, justerat för fysisk, funktionell eller ekonomisk 

avskrivning samt föråldring. 

(b) Immateriella tillgångar 

Det verkliga värdet av övriga immateriella tillgångar grundar sig på de diskonterade kassaflöden som förväntas 

erhållas från användning och slutlig försäljning av tillgångarna. 

(c) Förvaltningsfastigheter 

Ett externt, oberoende värderingsbolag (som har lämpliga, erkända, professionella kvalifikationer och färsk erfarenhet 

av den plats och fastighetskategori som värderas) värderar koncernens portfölj av förvaltningsfastigheter var sjätte 

månad. De verkliga värdena grundar sig på marknadsvärden, vilket är det beräknade belopp för vilket en fastighet 

skulle kunna utbytas på värderingsdagen mellan en villig köpare och en villig säljare i en s.k. armlängdstransaktion, 

efter lämplig marknadsföring, när båda parterna agerat på ett informerat sätt. 

I avsaknad av aktuella priser på en aktiv marknad utförs värderingarna genom att beakta fastighetens beräknade 

hyresvärde. En marknadsavkastning tillämpas på det beräknade hyresvärdet för att komma fram till en bruttovärdering 

för fastigheten. När faktiska hyresbelopp skiljer sig väsentligt från det beräknade hyresvärdet görs justeringar för att 

återspegla de faktiska hyresbeloppen. 

Värderingar återspeglar, när så är lämpligt, den typ av hyresgäster som faktiskt använder den hyrda lokalen eller är 

ansvarig för att uppfylla leasingåtaganden eller sannolikt kommer att använda lokalen efter uthyrning av vakant 

utrymme, fördelningen av underhålls- och försäkringsansvar mellan koncernen och hyrestagaren samt fastighetens 

återstående ekonomiska livslängd. När hyresrevisioner eller förlängningar av hyreskontrakt väntar med förväntade 
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kommande ökningar förmodas det att alla varsel, och i förekommande fall motvarsel, har delgivits på giltigt sätt och 

inom rätt tid. 

Förvaltningsfastigheter under konstruktion värderas genom att bedöma det verkliga värdet av den färdiga 

förvaltningsfastigheten och sedan, från det beloppet, dra av de beräknade kostnaderna för att slutföra konstruktionen, 

finansieringskostnader samt en rimlig vinstmarginal. 

(d) Lager 

Det verkliga värdet av lager som förvärvas i ett företagsförvärv fastställs utifrån deras beräknade försäljningspris i 

sedvanlig affärsverksamhet, minus de beräknade kostnaderna för slutförande och försäljning, samt en rimlig 

vinstmarginal baserad på det arbete som krävs för att slutföra och sälja inventarierna. 

(e) Aktier och skuldinstrument 

Det verkliga värdet av aktier och skuldinstrument fastställs med hänvisning till deras noterade slutkurs på 

rapporteringsdagen eller, om de inte är noterade, genom en värderingsteknik. De värderingstekniker som används 

inkluderar marknadsmultiplar och diskonterad kassaflödesanalys med användning av förväntade framtida kassaflöden 

och en marknadsrelaterad diskonteringsränta. Det verkliga värdet av investeringar som innehas till förfall fastställs 

endast för upplysningsändamål. 

(f) Kundfordringar och andra fordringar 

Det verkliga värdet av kundfordringar och andra fordringar, med undantag för pågående konstruktionsarbeten, 

beräknas som det aktuella värdet av framtida kassaflöden, diskonterade enligt marknadsräntesatsen på 

rapporteringsdagen. Detta verkliga värde fastställs för upplysningsändamål eller vid förvärv genom ett 

företagsförvärv. 

(g) Icke-derivata finansiella skulder 

Verkligt värde, som fastställs för upplysningsändamål, beräknas utifrån det aktuella värdet av framtida kassaflöden av 

kapitalbelopp och ränta, diskonterade enligt marknadsräntesatsen på rapporteringsdagen. För finansiella leasingavtal 

fastställs marknadsräntesatsen med hänvisning till liknande leasingavtal. 

(h) Villkorad köpeskilling 

Det verkliga värdet av en villkorad köpeskilling beräknas enligt inkomstmetoden utifrån förväntade betalningsbelopp 

och förknippade sannolikheter (d.v.s. sannolikhetsviktade). Eftersom den villkorade köpeskillingen är av långsiktig 

natur diskonteras den till aktuellt värde. 

6 Avyttringsgrupp som innehas för försäljning 

I november 2012 beslutade koncernens ledning att sälja LLC Incom och LLC Crocus (projekt vid Apraksin Dvor) på 

grund av bristande laglig möjlighet att hyra ut kommersiella fastigheter vid Apraksin Dvor. Efter att ha fått ett anbud 

på Apraksin Dvor från Gledeco Assets Ltd den 26 november 2012 tillkännagav koncernen i december 2012 Apraksin 

Dvor-projektet för offentlig försäljning för att erhålla konkurrenskraftiga erbjudanden från andra intresserade parter i 

Ryssland och Sverige. Endast ett erbjudande erhölls inom en månad och koncernens ledning beslutade att acceptera 

det ovannämnda erbjudandet. Köpeskillingen för en andel på 100 procent i LLC Incom och LLC Crocus uppgick till 

45 558 RUB* / 9 758 SEK som skulle betalas i lika avbetalningar inom 12 månader från avslutet. Transaktionen 

avslutades i januari 2013. 

60



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

Försäljningsavtalet inkluderar lika betalningar under en period av tolv månader från transaktionen, utan garanti från 

säljarens sida. Vid datumet för denna rapports undertecknande har en del av köpeskillingen till ett belopp på 

2 185 SEK / 10 321 RUB* erhållits. Den återstående delen ska betalas under nästkommande sex månader. 

Den 31 december 2012 omfattade avyttringsgruppen följande tillgångar och skulder. 

Kumulativa intäkter eller kostnader redovisade i övrigt totalresultat 

Det finns inga kumulativa intäkter eller kostnader redovisade i övrigt totalresultat i samband med avyttringsgruppen. 

7 Intäkter 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Hyresintäkter 38,722 39,100 180,784 182,549 

Övriga rörelseintäkter 1,599 1,500 7,465 7,003 

Summa intäkter 40,321 40,600 188,249 189,552 

Hyresintäkterna omfattar hyresbetalningar som genererats av förvaltningsfastigheterna på 9-aya V.O. Linia 34 

(Magnus), Fontanka 13 (Oscar) och Sredny Prospekt 36/40 (Gustaf) och uppgick för verksamhetsåret som slutade den 

31 december 2012 till 35 300 SEK / 164 808 RUB* (2011: 32 200 SEK /150 334 RUB* ). 

2012 

Tusental SEK Tusental 

RUB* 

Tillgångar klassificerade som innehav för försäljning 

Förvaltningsfastigheter under utveckling 9 524 44 465 

Kundfordringar och andra fordringar 1 604 7 489 

11 128 51 954 

2012 

Tusental SEK Tusental 

RUB* 

Skulder klassificerade som innehav för försäljning 

Leverantörsskulder och andra skulder (1 370) (6 396) 

(1 370) (6 396) 
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Inga av de övriga förvaltningsfastigheterna, utom en liten del vid Apraksin Dvor, har uthyrningsbar yta. 

Hyresintäkterna från Apraksin Dvor för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 uppgick till 3 422 SEK / 

15 976 RUB* (2011: 6 900 SEK / 32 215 RUB* ). 

Efterfrågan på lokaler under 2012 har ökat jämfört med 2011. Per den 31 december 2012 var 7,3 (2011: 12,6) procent 

av uthyrningsbar yta vakant. 

8 Fastighetskostnader 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Fastighetsförvaltning 3,344 3,730 15,612 17,415 

Fastighetsskatt 3,343 3,566 15,608 16,649 

Reparations och underhåll 2,708 2,871 12,643 13,404 

Markarrende 1,486 1,408 6,938 6,573 

Elektricitet 689 480 3,217 2,241 

Värme 435 405 2,031 1,891 

Vatten 157 135 733 630 

Försäkringar 132 160 616 747 

Bevakningstjänster 20 45 93 210 

12,314 12,800 57,491 59,760 

9 Administrativa kostnader 

2012 2011 2012 2011 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Löner 12 8,804 13,900 41,104 64,896 

Sociala kostnader 12 1,835 2,500 8,567 11,672 

Revisionsarvoden 13 3,334 1,000 15,566 4,669 

Juridiska kostnader 4,127 1,474 19,267 6,881 

Konsultarvoden 5,284 1,658 24,670 7,741 

Avskrivning av inventarier 16 519 500 2,423 2,334 

Övriga administrative 

kostnader 12,135 14,368  56,656 67,081 

36,038 35,400  168,253 165,274 
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10 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag 

2012 2011 2012 2011 

Not ‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Avskrivningskostnader 16 (519) (500) (2,423) (2,334) 

Konsultkostnader (12,745) (4,132) (59,503) (19,291) 

Underhållskostnader (12,314) (12,800) (57,491) (59,760) 

Personalkostnader 12 (10,639) (16,400) (49,671) (76,568) 

Övriga kostnader (12,135) (14,368) (56,656) (67,081) 

(48,352) (48,200) (225,744) (225,034) 

11  

 

 

 

11 Genomsnittligt antal anställda 

2 012 2 011 

Antal 

anställda Andel män 

Antal 

anställda Andel män 

Moderbolaget 

Sverige 2 2 1 1 

Ryssland - - 1 1 

Summa moderbolaget 2 2 2 2 

Dotterbolag 

Ryssland 21 8 21 11 

Summa koncernen 23 10 23 13 

Det fanns fem styrelseledamöter under 2012 (2011:5) alla var män. Verkställande direktör under 2012 och 2011 var 

män. Övriga ledande befattningshavare ingår verkställande direktör för St Petersburg verksamhet och finansiella 

regissör, var båda män under 2012 och 2011.
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12 Löner, övrig ersättning och sociala avgifter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 

SEK`000 

Löner och övrig 

ersättning Sociala avgifter 

Löner och övrig 

ersättning Sociala avgifter 

Moderbolag (3 970) (1 000) (5 700) (1 600) 

Dotterbolag (4 834) (835) (8 200) (900) 

Summa koncernen (8 804) (1 835) (13 900) (2 500) 

2012 2011 

‘000 RUB* 

Löner och övrig 

ersättning Sociala avgifter 

Löner och övrig 

ersättning Sociala avgifter 

Moderbolag (18,535) (4,669) (26,612) (7,470) 

Dotterbolag (22,569) (3,898) (38,284) (4,202) 

Summa koncernen (41,104) (8,567) (64,896) (11,672) 

Som framgår nedan är löner och övriga ersättningar fördelade per land samt mellan styrelseledamöter, 

ledande befattningshavare samt övriga anställda. 

2012 2011 

‘000 SEK 

Styrelse, VD 

och övriga 

ledande 

befattningshava

re 

Övriga 

anställda 

Styrelse, VD 

och övriga 

ledande 

befattningshava

re 

Övriga 

anställda 

Sverige (3,970) - (5,700) - 

Ryssland (1,616) (3,218) (1,000) (7,200) 

Summa koncernen (5,586) (3,218) (6,700) (7,200) 

2012 2011 

‘000 RUB* 

Styrelse, VD 

och övriga 

ledande 

befattningshava

re 

Övriga 

anställda 

Styrelse, VD 

och övriga 

ledande 

befattningshava

re 

Övriga 

anställda 

Sverige (18,535) - (26,612) - 

Ryssland (7,545) (15,024) (4,669) (33,615) 

Summa koncernen (26,080) (15,024) (31,281) (33,615) 
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2012 2011 

‘000 SEK 

Grundlön/ 

styrelsearv

ode 

Rörlig 

ersättning 

Pensions- 

kostnader 

Grundlön/ 

styrelsearv

ode 

Rörlig 

ersättning 

Pensions- 

kostnader 

Styrelseordförande : 

Sten Olsson - - - (200) - - 

Lennart Dahlgren (83) - - - - - 

Vadim Gurinov (70) - - - - - 

Övriga styrelseledamöter: - - 

Nils Nilsson  - - - (100) - - 

Tom Dinkelspiel  - - - (100) - - 

Jens Engwall  - - - (100) - - 

Mikael Stöhr  - - - (100) - - 

Adam Fischer (43) - - - - - 

Denis Martyushev (83) - - - - - 

Peter Partma (42) - - - - - 

Vadim Gurinov (42) - - - - - 

Ilya Sosnov (58) - - - - - 

Nikolay Berdin (58) - - - - - 

Aleksandrs 

Tralmaks (58) - - - - - 

Avgående VD Adam 

Fischer (750) (730) (419) - - - 

Avgående VD Ingvar 

Ljungqvist (420) - (147) - - - 

Avgående VD Craig 

Andersson  - - - (3,600) - - 

Övriga ledande 

befattningshavare (2,328) (120) (135) (1,500) (500) (600) 

Summa (4,035) (850) (701) (5,700) (500) (600) 

65



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

2012 2011 

‘000 RUB* 

Grundlön/ 

styrelsearv

ode 

Rörlig 

ersättning 

Pensions- 

kostnader 

Grundlön/ 

styrelsearv

ode 

Rörlig 

ersättning 

Pensions- 

kostnader 

Styrelseordförande : 

Sten Olsson - - - (934) - - 

Lennart Dahlgren (389) - - - - - 

Vadim Gurinov (327) - - - - - 

Övriga styrelseledamöter: - - 

Nils Nilsson  - - - (467) - - 

Tom Dinkelspiel  - - - (467) - - 

Jens Engwall  - - - (467) - - 

Mikael Stöhr  - - - (467) - - 

Adam Fischer (195) - - - - - 

Denis Martyushev (389) - - - - - 

Peter Partma (195) - - - - - 

Vadim Gurinov (195) - - - - - 

Ilya Sosnov (272) - - - - - 

Nikolay Berdin (272) - - - - - 

Aleksandrs 

Tralmaks (272) - - - - - 

Avgående VD Adam 

Fischer (3,502) (3,408) (1,957) - - - 

Avgående VD Ingvar 

Ljungqvist (1,961) - (688) - - - 

Avgående VD Craig 

Andersson  - - - (16,808) - - 

Övriga ledande 

befattningshavare (10,869) (560) (628) (7,003) (2,334) (2,801) 

Summa (18,838) (3,968) (3,273) (26,613) (2,334) (2,801) 
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13 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Tusental SEK  Koncernen Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

KPMG AB 

Revisionsuppdrag (2 382) - (1 808) - 

Övriga tjänster (253) - (214) - 

Summa (2 635) - (2-022) - 

Övriga revisionsbolag 

Revisionsuppdrag (47) (700) - (600) 

Övriga tjänster (652) (300) (648) (300) 

Summa (3 334) (1 000) (2 670) (900) 

Tusental RUB* Koncernen Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

KPMG AB 

Revisionsuppdrag (11 123) - (8 441) - 

Övriga tjänster (1 178) - (999) - 

Summa (12 301) - (9 440) - 

Övriga revisionsbolag 

Revisionsuppdrag (219) (3 268) - (2 801) 

Övriga tjänster (3 044) (1 401) (3 025) (1 401) 

Summa (3 263) (4 669) (3 025) (4 202) 
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14 Finansnetto 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Redovisade i resultaträkningen 

Ränteintäkter på lån 7,872 12,300 36,753 57,426 

Valutakursvinster, netto - 3,200 - 14,940 

Finansiella intäkter 7,872 15,500 36,753 72,366 

Räntekostnader på obligationslån (68,099) (65,600) (317,939) (306,271) 

Valutakursförlust, netto (5,074) - (23,689) - 

Övriga finansiella kostnader (59,221) (8,016) (276,489) (37,425) 

Finansiella kostnader (132,394) (73,616) (618,117) (343,696) 

Finansiella kostnader, redovisade i 

resultaträkningen, netto (124,522) (58,116) (581,364) (271,330) 

Ovannämnda finansiella intäkter och 

kostnader inkluderar följande vad gäller 

tillgångar eller skulder som inte värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen  

Summa ränteintäkter på finansiella 

tillgångar 8,298 12,300 38,741 57,426 

Summa räntekostnader på finansiella 

skulder (68,099) (65,600) (317,939) (306,271) 

Nedskrivningen av lån och fordringar från intressebolag till ett belopp på 56 442 SEK / 263 515 RUB* 

(2011: 8,016 SEK / 37,425 RUB*) har redovisats under 2012 som övriga finansiella kostnader. Nedskrivet 

belopp utgör skillnaden mellan det redovisade värdet av lån och fordringar per den 31 december 2012 och 

återvinningsvärdet av intressebolagets nettotillgångar. 
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Moderbolag 2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Redovisade i resultaträkningen 

Ränteintäkter på lån 64,829 92,000 302,672 429,527 

Valutakursvinster, netto - 1,000 - 4,669 

Finansiella intäkter 64,829 93,000 302,672 434,196 

Nedskrivning av lån och fordringar på 

koncernföretag.  (631,692) - (2,949,225) - 

Nedskrivning av investeringar i 

koncernföretag. - (94,700) - (442,133) 

Räntekostnader på finansiella skulder 

värderade till upplupet anskaffningsvärde   (68,101) (65,100) (317,948) (303,937) 

Kursförlust, netto (34,338 (8,400) (160,316) (39,218) 

Nedskrivning av lån och fordringar på 

koncernföretag.  (28,705) - (134,017) - 

Övriga finansiella kostnader - (1,200) - (5,603) 

Finansiella kostnader (762,836) (169,400) (3,561,506) (790,890) 

Finansiella kostnader, redovisade i 

resultaträkningen, netto (698,007) (76,400) (3,258,834) (356,694) 

Ovannämnda finansiella intäkter och 

kostnader inkluderar följande vad gäller 

tillgångar eller skulder som inte värderas 

till verkligt värde via resultaträkningen: 

Summa ränteintäkter på finansiella 

tillgångar 64,829 92,000 302,672 429,527 

Summa räntekostnader på finansiella 

skulder (68,101) (65,100) (317,948) (303,937) 
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15 Skatt 

Koncernens tillämpliga skattesats är inkomstskattesatsen på 20 procent för ryska bolag och 26,3 procent för svenska 

bolag. 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Aktuell skattekostnad 

Årets skattekostnad (3,847) (800) (17,961) (3, 735) 

(3,847) (800) (17,961) (3,735) 

Uppskjuten skatteintäkt/skattekostnad 

Uppkomst och återföring av temporära 

skillnader  18,305 (52,858)  85,462 (246,782) 

 18,305 (52,858)  85,462 (246,782) 

Total skattekostnad  14,458 (53,658)   67,501 (250,517) 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Aktuell skattekostnad (29) - (135) - 

Redovisad skattekostnad (29) - (135) - 

(a) Skatt redovisad i övrigt totalresultat 

Avstämning av effektiv skattesats: 

 

2012 2011 

’000 SEK % ’000 SEK % 

Årets resultat (443,494) (91,774) 

Skatt 14,458 (53,658) 

Resultat före. skatt (457,952) (38,116) 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget  120,441 (26,3) 10,025  (26,3) 

Effekt av andra skattesatser för utländska 

dotterföretag  (28,587) 6 (2,663) 7 

Ej avdragsgilla kostnader (22,949) 5 (31,640) 83 

Ej skattepliktiga intäkter 542 (0,2) - - 

Utnyttjande av balanserad förlust från tidigare år  430 (0,1) - - 

Förluster under aktuellt år för vilka ingen uppskjuten 

skattefordran redovisades  (55,419) 12 (29,380) 77 

14,458 (3) (53,657) 141 
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2012 2011 

 ’000 RUB*  %  ’000 RUB*  % 

Årets resultat (2,070,571) (428,472) 

Skatt 67,501 (250,517) 

Resultat före. skatt (2,138,072) (177,955) 

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 562,313 (26,3)  46,804 (26,3) 

Effekt av andra skattesatser för utländska 

dotterföretag  (133,465) 6 (12,428) 7 

Ej avdragsgilla kostnader (107,145) 5  (147,720) 83 

Ej skattepliktiga intäkter 2,528 (0,2) - - 

Utnyttjande av balanserad förlust från tidigare år 2,006 (0,1) - - 

Förluster under aktuellt år för vilka ingen 

uppskjuten skattefordran redovisades (258,739) 12 (137,173) 77 

67,501 (3) (250,517)  141 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Redovisade resultat före skatt (715,186) (75,000) (3,339,038) (350,158) 

Skatt enligt gällande skattesats för 

moderbolaget  188,094 19,725 878,167 92,091 

Ej avdragsgilla poster (173,684) (27,100) (810,892) (126,524) 

Utbetalade koncernbidrag - 5,200 - 24,278 

Ökning av underskottsavdrag utan 

motsvarande aktivering av uppskjuten 

skatt  (14,439) - (67,410) - 

Utnyttjande av tidigare ej aktiverade 

underskottsavdrag  - 2,175 - 10,155 

Redovisad skattekostnad (29) - (135) - 
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16 Materiella anläggningstillgångar 

Koncernens materiella anläggningstillgångar består av inventarier, verktyg och installationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Balans per den 1 januari  3,900 7,400 18,208 34,549 

Förvärv 1,020 800 4,762 3, 735 

Avyttringar (771) (4,260) (3,600) (19,889) 

Effekt av valutakursförändringar (388) (40) (1,811) (187) 

Balans per den 31 december  3,761 3,900 17,559 18,208 

Avskrivningar och nedskrivningar 

Balans per den 1 januari (1,900) (1,900) (8,871) (8, 871) 

Årets avskrivningar (519) (500) (2,423) (2,334) 

Avyttringar  621 500 2,899 2,334 

Effekt av valutakursförändringar (7) - (33) - 

Balans per den 31 december (1,805) (1,900) (8,427) (8,871) 

Redovisade värden 

Per den 1 januari 2,000 5,500 9,338 25,678 

Per den 31 december 1,956 2,000 9,132 9,338 

Avskrivningskostnader på (519) SEK / (2 423) RUB* har redovisats i administrativa kostnader. 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Ingående anskaffningsvärde 700 5,000 3,268 23,344 

Avyttringar/föråldring (3) (4,300) (14) (20,076) 

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärde 697 700 3,254 3,268 

Ingående avskrivningar (600) (1,000) (2,801) (4,669) 

Avyttringar/föråldring - 600 - 2,801 

Årets avskrivningar (47) (200) (219) (934) 

Utgående ackumulerade avskrivningar (647) (600) (3,020) (2,802) 

Utgående restvärde enligt plan 50 100 234 466 

Avskrivningskostnader på (50) SEK /  (229) RUB* har redovisats i administrativa kostnader. 
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17 Förvaltningsfastigheter 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Balans per den 1 januari  314,300 217,400 1,467,394 1,014,991 

Förändring i verkligt värde (25,981) 92,800 (121,299) 433,262 

Effekt av valutakursförändringar (776) 4,100 (3,623) 19,141 

Balans per den 31 december 287,543 314,300 1,342,472 1,467,394 

Förvaltningsfastigheterna omfattar ett antal kommersiella fastigheter som hyrs ut till tredje parter. Det externa och 

oberoende värderingsbolaget CBRE värderar koncernens portfölj av förvaltningsfastigheter var sjätte månad. 

Verkliga värden grundar sig på det beräknade belopp för vilket en fastighet skulle kunna utbytas på värderingsdagen 

mellan en villig köpare och en villig säljare i en s.k. armlängdstransaktion.Följande belopp har redovisats i koncernens 

rapport över totalresultat avseende förvaltningsfastigheter: 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Hyresintäkter, inklusive: 38,722 39,100 180,784 182,549 

Oscar 9,492 10,738 44,316 50,133 

Magnus 11,524 8,864 53,803 41,384 

Gustaf 14,284 12,598 66,688 58,817 

Apraksin Dvor (förvaltningsfastighet 

under utveckling) 3,422 6,900 15,977 32,215 

Direkta rörelsekostnader, inklusive: (12,314) (12,800) (57,491) (59,760) 

Oscar (2,807) (2,810) (13,105) (13,119) 

Magnus (5,430) (4,716) (25,351) (22,018) 

Gustaf (2,591) (3,988) (12,097) (18,619) 

Apraksin Dvor (förvaltningsfastighet 

under utveckling) (1,253) (1,167) (5,850) (5,448) 

Hänförligt till alla fastigheter (233) (119) (1,088) (556) 

Värdet på förvaltningsfastigheterna uppgår den 31 december 2012 till SEK 287,543 / RUB * 1,342,472 (2011: SEK 

314,300 / RUB * 1,467,394), vilket motsvarar SEK 19,993 / RUB * 93,343 (2011: SEK 21,854 / RUB * 102,031) per 

uthyrningsbar kvm. 

I december 2012 fattade koncernstyrelsen beslut att förbereda kontrollbalansräkning. Baserat på antagandet att 
koncernen inte uppfyller fortlevnadsprincipen, eftersom den inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden i 
november 2013, används 10 månader från balansdagen som försäljningsperiod vid värderingen av 
förvaltningsfastigheterna. Information om värderingsresultaten presenteras i tabellen nedan.

73



Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella rapporterna – se

not 2(c). 

Uthyrnin

gsbar yta 

Extern värdering den 

31 december 2012 

(Likvidationsvärden) 

Extern värdering den  

31 december 2012 

 (Verkliga värden) 

Extern värdering 

31 december 2011 

(Verkliga värden) 

Fastighet ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 SEK ‘000 RUB* 

Oscar 2,976 77,676 362,651 83,791 391,201 86,000 401,514 

Magnus 6,463 103,047 481,103 111,065 518,537 112,600 525,704 

Gustaf 4,943 106,820 498,718 115,213 537,903 115,700 540,176 

Förvaltningsfastighet 14,382 287,543 1,342,472 310,069 1,447,641 314,300 1,467,394 

Ingen av förvaltningsfastigheterna är pantsatta per den 31 december 2012. 

18 Förvaltningsfastigheter under utveckling 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Balans per den 1 januari 597,500 451,700 2,789,590 2,108,883 

Förvärv - 167,700 - 782,953 

Tillägg 11,618 9,500 54,241 44,353 

Förändring av verkligt värde  (280,418) (38,900) (1,309,207) (181,615) 

Omklassificering till Tillgångar som 

innehas för försäljning  (9,524) - (44,465) - 

Omklassificering till Övriga långfristiga 

fordringar (210,971) - (984,975) - 

Effekt av valutakursförändringar 2,194 7,500 10,243 35,016 

Balans per den 31 december 110,399 597,500 515,428 2,789,590 

Under fjärde kvartalet 2012 erhöll Ruric meddelande från det ryska försvarsministeriet om uppsägning av 

investeringsavtalet för Moika Glinki. Ruric har lämnat in ettkrav mot försvarsministeriet vid skiljedomstolen i 

Moskva om ersättning för de kostnader som bolaget ådragit sig för finansieringen av investeringsprojektet. 

Förhandlingarna har skjutits upp två gånger. Nästa förhandling förväntas inledas den 17 juli. Baserat på informationen 

ovan har Ruric omklassificerat värdet av investeringsprojektet för Moika Glinki från fastigheter till långfristiga 

fordringar. Enligt ett oberoende juridiskt yttrande som Ruric erhållit förväntas det beräknade återvinnandet av fordran 

ske två år efter förhandlingsdatumet. Aktuellt nettovärde för fordran har också preliminärt bedömts till 210 971 SEK / 

984 973 RUB*. Den juridiska rådgivaren har bedömt sannolikheten att erhålla fordran och det redovisade värdet har 

reducerats till det belopp som bedöms vara mer sannolikt än inte att kunna erhållas. Detta belopp har sedan 

diskonterats över två år har också minskats med de förväntade juridiska kostnaderna för att pröva ärendet. 

Värderingen av fastigheterna justerades till 407 700 (911 800) SEK per den 31 december på grundval av en ny 

värdering utförd av CBRE per den 31 december 2012 och omklassificeringen av Moika Glinki från fastighetsprojekt 

till kategorin Övriga långfristiga fordringar. I december 2012 beslutade styrelsen för Ruric AB att upprätta 

kontrollbalansräkning, vilken fastställdes på en extra bolagsstämma 28 juni 2013. Baserat på antagandet att Ruric inte 

uppfyller fortlevnadsprincipen eftersom det riskerar att inte uppfylla sina skyldigheter i november 2013 sattes 
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försäljningsperioden för fastigheter i CBRE:s värdering till 10 månader från rapporteringsdagen för att bedöma 

marknadsvärdena. 

Förvärvet i 2011 är relaterat till avstyckningen av ett markområde i Strelna och påverkas inte. I praktiken har Ruric 

bytt aktier i PDH Sweden AB och lånet till Perspectiva Development mot 33 hektar mark i Strelna. 

Under 2012 bestod koncernens utvecklingsportfölj av följande fastigheter: 

1) Markområde i Strelna, Leningrad oblast, Ryssland

Koncernen äger ett markområd på 33 hektar. Det är beläget i Strelna, sydväst om Sankt Petersburg. 

Strelna ligger nära Sankt Petersburg och har god väg- och järnvägskommunikation. Koncernen anser att det är särskilt 

attraktivt och med stor säkerhet kommer att bli ännu mer attraktivt när tillgången på kapitalmarknaderna blir bättre. 

Inga byggnation sker för närvarande på markområdet. 

Innan byggnation påbörjas måste koncernen komma överens med myndigheterna om borttagning av en 

högspänningsledning från markområdet, vilket kan kräva mycket tid och betydande kostnader. Eventuell byggnation 

på markområdet innan elledningen avlägsnas är inte sannolik.  

2) Byggnader vid Apraksin Dvor, Sankt Petersburg, Ryssland

Exploateringsrätterna grundar sig på investeringsavtal med ryska myndigheter. Enligt dessa avtal har koncernen 

beviljats rätt att utveckla byggnaderna 15, 16 och 33 inom en specifik tidsperiod samtidigt som Ruric även måste 

uppfylla vissa åtaganden inom samma tidsram. Sådana exploateringsrätter är vanliga i Ryssland och involverar inte 

äganderätt över fastigheten men när exploateringen väl har slutförts och de avtalade åtagandena är uppfyllda kan 

exploateringsrätterna övergå i äganderätt över fastigheten. Alla åtaganden beträffande byggnad 33 har slutförts men 

under 2012 har koncernen förlorat flera rättsliga processer kring registreringen av äganderätten till Apraksin Dvor, 

byggnad 33. 

Investeringsavtalen för byggnaderna 15 och 16 bestrids ständigt av lokala myndigheter. Staden, Glavstroy och Ruric 

har inte lyckats nå en uppgörelse i godo kring utestående frågor beträffande exploateringen av området, som 

infrastruktur, elektricitet, byggnadstillstånd och så vidare. Sammanträden med staden för att separat nå en uppgörelse i 

godo kring koncernens bekymmer har hittills också varit resultatlösa.   

Per den 31 december 2012 var fastigheten nedskriven till marknadsvärde minskat för bedömda försäljningskostnader 

vilket resulterade i en kostnad om SEK 68,676 tusen/ RUB* 320,632 tusen. Fastigheten omklassificerades sedan till 

Tillgångar som innehas för försökjning med ett bokfört värde om SEK 9,524 tusen/ RUB* 44,465 tusen. Se not 6 för 

närmare information. 

3) Byggnader vid Moika/Glinki, Sankt Petersburg, Ryssland

Per den 31 december 2012 har Ruric anlitat en extern erfaren internationell juridisk rådgivare för att bedöma det 

potentiella återvinnandet av fordran. Det beräknade återvinningsbara beloppet enligt de juridiska experterna, 

diskonterat till aktuellt värde minus hänförliga juridiska kostnader per den 31 december 2012 uppgick till 

210 971 SEK / 984 973 RUR*. Till följd av uppsägningen av investeringsavtalet med det ryska försvarsministeriet har 

Ruric gjort en omklassificering från projektfastigheter till långfristiga fordringar i sin redovisning för 2012.  

Se Förvaltningsberättelsen för närmare information. 

4) Byggnad vid Fontanka 57, Sankt Petersburg, Ryssland

År 2006 förvärvade koncernen nyttjanderätten till en tomt belägen på 57 Fontanka Embankment och två byggnader, 

lit. A och lit. B. Avtalen löper till 2053 respektive 2054. Fastigheten, som är belägen längs Fontankafloden i Sankt 

Petersburgs centrum, är ett lokalt landmärke tidigare känt som Lenizdat. Den har en total yta på 18 356 kvm.  
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År 2008 såldes 50 procent av företaget till det israeliska bolaget Scorpio Real Estate. Tillsammans med Scorpio 

slutfördes arbetet på den yttre fasaden under 2010 och början av 2011. Under 2012 sålde Scorpio Real Estate sin andel 

i projektet till Highton Limited, ett bolag registrerat i Belize. Affären slutfördes före utgången av 2012.  

Fastigheten skulle kunna utvecklas till kontor av klass A. Då det är möjligt att konstruera ett parkeringsgarage på 

byggnadens baksida skulle detta kunna bli ett mycket attraktivt kontorsprojekt i staden. Byggnaden är mycket lämplig 

för hyresgäster som behöver högprofilerade kontor i Sankt Petersburg. De hyror som betalas för verkliga A-

klassprojekt i Sankt Petersburg ligger på attraktiva nivåer.  

I juni 2012 undertecknade LLC Litera, som är ett intressebolag till koncernen, ett tillägg till leasingavtalet med lokala 

myndigheter, som tilllåter andrahandsuthyrning av fastigheten till tredje parter. Tillägget registrerades officiellt under 

tredje kvartalet 2012. Sedan 2013 har Ruric således börjat erhålla hyresintäkter från andrahandsuthyrning av Fontanka 

57. Den lokala ledningen förhandlar även med Nämnden för bevarande av historiska minnesmärken (FBGUK

AUIPIK) om kvittning av uppkomna investeringskostnader mot framtida hyresbetalningar. Vid datumet för rapporten 

har tillägget till investeringsavtalet ännu inte undertecknats av representanter för FBGUK AUIPIK. 

Tillgången är redovisad som en finansiell tillgång under Andelar i intressebolag och Övriga långfristiga fordringar 

(Fordran på intressebolag). 

Se not 19, 22 och 23 för närmare information. 

I december2012 fattade styrelsen beslut att upprätta kontrollbalansräkning. Baserat på antagandet att koncernen inte 

kan bedriva kontinuerlig verksamhet, eftersom den inte kommer att kunna uppfylla sina åtaganden i november 2013 

sattes försäljningsperioden av fastigheterna till 10 månader från balansdagen i värderingen för att bedöma 

likvidationsvärdet. Information om värderingsresultaten presenteras i tabellen nedan. 

Extern värdering 31 

december 2012 

(Likvidationsvärden) 

Extern värdering 31 

december 2012 

(Verkliga värden) 

Extern värdering 31 

december 2011 

(Verkliga värden) 

Fastighet ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 SEK ‘000 RUB* 

Markområdet Strelna  110,399 515,428 149,627 698,574 193,900 905,274 

ApraksinDvor* - - - - 78,200 365,098 

Moika/Glinki** - - - - 325,400 1,519,218 

Förvaltningsfastighete

r under utveckling 110,399 515,428 149,627 698,574 597,500 2,789,590 

* -   Per 31/12/2012 har ApraksinDvor omklassificerats till Tillgångar som innehas för försäljning.

** - Per 31/12/2012 har Moika/Glinki omklassificerats till Övriga långfristiga fordringar. 

Förvaltningsfastigheten under utveckling är inte pantsatt per den 31 december 2012. 

19 Andelar i intresseföretag 

Koncernen äger 50% i Grechetto Holdings Limited, som i sin tur är 100-procentig ägare till LLC Litera,. Dessa två 

bolag redovisas som intressebolag i koncernredovisningen. Koncernens andel av förluster i intressebolagen var under 

året SEK 19,000 thousand / RUB* 88,707 thousand (2011: SEK 26 300 thousand / RUB* 122,789 thousand).  
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Under 2012 och 2011 erhöll koncernen ingen utdelning från intressebolagen. Koncernen redovisade nedskrivningen 

avlån ochfordringar pårörelserelaterade aktiermotsvarande SEK 56,442 /RUB* 263,5115 (2011: SEK 8,016 / RUB* 

37,425). 

Förändringarna iinvesteringar irörelserelaterade aktierpresenteras nedan. 

2012 2011 2012 2011 

’000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Balans per den 1 januari 19,000 110,900 88,707 517,767 

Avyttringar - (65,600) - (306,271) 

Andel av resultat i intressebolag (19,000) (26,300) (88,707) (122,789) 

Balans per den  31 December - 19,000 - 88,707 
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Nedan finns sammanfattande finansiell information för intressebolag. Korrigering för ägd andel av Ruric gruppen har ej gjorts.: 

‘000 SEK 

Rapporte-

ringsdag Ägande Summa tillgångar Summa skulder Resultat 

Koncernens andel 

av nettotillgångar 

Koncernens andel 

av resultat 

Grechetto Holdings 

Limited 

31 December 

2012 50% 112,940 183,831 (111,540) (35,446) (55,770) 

50% 112,940 183,831 (111,540) (35,446) (55,770) 

Grechetto Holdings 

Limited 

31 December 

2011 50% 207,055 166,406 (52,600) 20,324 (26,300) 

50% 207,055 166,406 (52,600) 20,324 (26,300) 

‘000 RUB* 

Rapporte-

ringsdag Ägande Summa tillgångar Summa skulder Resultat 

Koncernens andel 

av nettotillgångar 

Koncernens andel 

av resultat 

Grechetto Holdings 

Limited 

31 December 

2012 50% 527,291 858,265 (520,755) (165,489) (260,377) 

50% 527,291 858,265 (520,755) (165,489) (260,377) 

Grechetto Holdings 

Limited 

31 December 

2011 50% 966,692 776,911 (245,577) 94,888 (122,789) 

50%    966,692 776,911 (245,5774) 94,888 (122,789) 
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20 Finansiella tillgångar 

Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK* ‘000 SEK* ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Ingående förvärvsvärde 1,425,500 1,293,400 6,655,332 6,038,587 

Lämnade tillskott 9,140 132,100 42,673 616,745 

Utgående ackumulerat 

förvärvsvärde 1,434,640 1,425,500 6,698,005 6,655,332 

Ingående nedskrivningar (1,260,200) (1,257,200) (5,883,584) (5,869,578) 

Årets nedskrivningar (9,591) (68,900) (44,778) (321,678) 

Återföring av nedskrivningar 25,215 65,900 117,723 307,672 

Utgående ackumulerade 

nedskrivningar (1,244,576) (1,260,200) (5,810,639) (5,883,584) 

Utgående bokfört värde 190,064 165,300 887,365 771,748 
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Andelar i koncernföretag 

Andel av 

eget 

kapital % 

Andel av 

röster % 

Antal 

aktier 

Bokfört 

värde 

31 

december 

2012 

Bokfört 

värde 

31 

december 

2011 

tusental SEK 

Russian Real Estate 

Investment Company 

Sw 1 AB 

100,0 100,0 1 000 398 400 

Limited Liability 

Company Ruric 

Management 

100,0 100,0 1 000 159 200 

Russian Real Estate 

Investment Company 

DVA AB 

100,0 100,0 100 000 21 489 21 500 

Limited Liability 

Company Ruric 2 
100,0 100,0 349 099 - - 

Russian Real Estate 

Investment Company 

TRI AB 

100,0 100,0 100 000 26 882 26 900 

Limited Liability 

Company Ruric 3 
100,0 100,0 100 000 - - 

Russian Real Estate 

Investment Company 

Chetire AB 

100,0 100,0 100 000 31 867 31 800 

Limited Liability 

Company Ruric 4 
100,0 100,0 1 000 - - 

Russian Real Estate 

Investment Company 

Pyat AB 

100,0 100,0 1 000 100 100 

Cofulek Limited 

Liability Company 
65,5 65,5 72 019 - - 

Limited Liability 

Company Crocus 
100,0 100,0 1 000 - - 

Limited Liability 

Company Incom 
100,0 100,0 1 000 - - 

Russian Real Estate 

Investment Company 

Shest AB 

100,0 100,0 100 000 - 100 

Limited Liability 

Company Glinky 2 
100,0 100,0 1 000 - - 

Russian Real Estate 

Investment Company 

Syem AB 

100,0 100,0 1 000 30 281 5 400 

PD Finance Sweden 

AB 
100,0 100,0 1 000 78 888 78 900 

Summa  -  -  - 190 064 165 300 
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21 Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

(a) Ej redovisade uppskjutna skattefordringar 

Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för följande poster: 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Avdragsgilla temporära 

skillnader  
547,041 352,260 2,554,009 1,644,621 

Underskottsavdrag 303,566 251,374 1,417,280 1,173,607 

850,607 603,634 3,971,289 2,818,228 

Förlustavdragen går ut år 2023. De avdragsgilla temporära skillnaderna går inte ut enligt aktuell 

skattelagstiftning. Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster eftersom det inte är 

sannolikt att framtida skattepliktigt överskott kommer att finnas tillgängligt mot vilket koncernen kan utnyttja 

förmånerna därav. 

(b) Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder 

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder är hänförliga till följande: 

Tillgångar  Skulder Netto 

‘000 SEK 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Förvaltnings-

fastigheter (29,352) (33,576) (29,352) (33,576) 

Förvaltningsfastig-

heter under 

utveckling 

 - - (18,683) (35,278) (18,683) (35,278) 

Underskottsavdrag 2,907 5,358 - - 2,907 5,358 

Skattefordringar/-

skulder 2,907 5,358 (48,035) (68,854) (45,128) (63,496) 

Kvittning (2,907) (5,358) 2,907 5,358  -  - 

Skattefordringar/-

skulder,  netto -  - ( 45,128) ( 63,496) (45,128)  (63,496) 
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Tillgångar Skulder Netto 

‘000 RUB* 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Förvaltningsfastigheter (137,038) (156,758) (137,038) (156,760) 

Förvaltningsfastigheter 

under utveckling - - (87,227) (164,705) (87,227) (164,705) 

Underskottsavdrag 13,573 25,015 13,573 25,015 

Skattefordringar/-

skulder 13,573 25,015 (224,265) (321,465) (210,692) (296,450) 

Kvittning (13,573) (25,015) 13,573 25,015 - - 

Skattefordringar/-

skulder,  netto - - (210,692) (296,448) (210,692) (296,450) 

22 Övriga långfristiga fordringar 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Fordringar på Moika/Glinki project  210,971 -  984,975 - 

Lån och fordringar från rörelserelaterade 

aktier - 64,238 - 299,912 

Övriga långfristiga fordringar  2,159 8,046  10,080  37,565 

 213,130  72,284  995,055  337,477 

Långfristiga fordringar representerar fordran till Ryska federationens försvarsministerium om 

ersättning för de åsamkade kostnaderna för Moika-Glinki-projektet. Se Förvaltningsberättelsen och 

not 18 för närmare information. 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB*  ‘000 RUB* 

Övriga långfristiga fordringar  137  29,600  640  138,196 

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärde  137  29,600  640  138,196 

Utgående bokfört värde  137  29,600  640  138,196 

Övriga långfristiga fordringar avser lån och övriga fordringar från rörelserelaterade aktier - Grechetto 

Holding Limited och Litera LLC. Lånen löper med en genomsnittlig ränta om 10 procent och utfärdas i USD 

och SEK. Samtliga fordringar från rörelserelaterade aktier klassificeras den 31 december 2012 som kort sikt. 
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För dessa typer värdepapper finns ingen marknad och koncernen beräknar ett verkligt värde av dessa lån 

genom hänvisning till det återvinningsbara beloppet för de underliggande tillgångarna i dessa bolag. 

Under 2012 redovisade Bolaget en nedskrivning på SEK 25,943 / RUB * 121,128 på lån till eget kapital 

redovisade för investeringsobjekt på grund av minskning av återvinningsvärdet av fastigheten Fontanka 57. 

23 Kundfordringar och andra fordringar 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Kundfordringar  413  3,000  1,928  14,006 

Fordringar intressebolag  57,379 32,900  267,889 153,603 

Skatter  2,554  13,500  11,924  63,028 

Övriga fordringar  9,735  2,000  45,451  9,338 

 70,081  51,400  327,192  239,975 

Koncernens exponering för kredit- och valutarisker och nedskrivningar förknippade med kundfordringar och 

andra fordringar visas i not 29. 

Lånefordringar avser lån till intressebolagen LLC Litera och Grechetto Holding limited. Lånen löper med 

genomsnittlig ränta på 10 procent och är upptagna i SEK. Alla fordringar från intressebolag klassificeras som 

kortfristiga. Ingen marknad finns för dessa typer av värdepapper och koncernen uppskattar ett verkligt värde 

för dessa lån med hänvisning till återvinningsvärdet av de underliggande tillgångarna, d.v.s. Fontanka 57-

projektet. 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Kundfordringar  282  600  1,317  2,801 

Övriga kortfristiga fordringar på 

intressebolag  -  4,300  -  20,076 

Skattefordringar  766  200  3,576  934 

Övriga fordringar  147  300  686  1,401 

Summa  1,195  5,400  5,579  25,212 
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24 Likvida medel 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Banktillgodohavanden 2,878 36,464 13,437 170,242 

Avistadeposition  2,251 5,336 10,509 24,913 

Likvida medel 5,129 41,800 23,946 195,155 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Banktillgodohavanden 482 8,900 2,250 41,552 

Likvida medel  482 8,900 2,250 41,552 

Koncernens exponering för ränterisk samt en känslighetsanalys för finansiella tillgångar och skulder visas i 

not 29. 

25 Eget kapital 

(a) Aktiekapital och reserver 

Antal aktier såvida inget annat anges 

B-aktier A-aktier 

2012 2011 2012 2011 

Nominellt värde 2 SEK 2 SEK 2 SEK 2 SEK 

Nominellt värde 9,3 RUB* 9,3 RUB* 9,3 RUB* 9,3 RUB* 

Emitterade  per den 1 januari 102 818 289 102 818 289 1 330 266 1 330 266 

Emitterade  per den 31 december, till 

fullo betalda 
102 818 289 102 818 289 1 330 266 1 330 266 

Stamaktier 

Alla aktier är likställda i fråga om bolagets återstående tillgångar. 

Innehavare av B-aktier har rätt att erhålla utdelning så som tillkännages från tid till annan och har rätt till en 

röst per aktie vid bolagets stämmor. Innehavare av A-aktier har rätt att erhålla utdelning så som tillkännages 

från tid till annan och har rätt till tio röster per aktie vid bolagets stämmor.  

I juni 2012 beslutade den ordinarie bolagsstämman att dela B-aktierna 1:2 och auktoriserade styrelsen att 

verkställa delningen. Delningen har ännu inte verkställts vid datumet för dessa finansiella rapporters 

godkännande eftersom aktiekursen sjunkit under 1 krona.  

(b) Reserver 

 Reserverna består av inbetalda medel uppgående till SEK 236 000 / RUB * 1 100 896. 
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(c) Omräkningsreserv 

Omräkningsreserven omfattar alla valutadifferenser som uppkommer från omräkningen av de finansiella 

rapporterna för utländska verksamheter. 

26 Resultat per aktie 

Beräkningen av resultatet per aktie per den 31 december 2012 baserades på den förlust hänförlig till 

stamaktieägare på 419,608 SEK / 1,959,053 RUB*  (2011: 70,618 SEK / 329,700 RUB*) och ett viktat 

genomsnittligt antal utestående stamaktier på 104 148 555 (2011: 104 148 555), beräknat enligt nedan. 

Bolaget har inga utspädande potentiella stamaktier. 

I tusental aktier 2012 2011 

Utgivna aktier den 1 januari 104 149 104 149 

Viktat genomsnittligt antal aktier för 

verksamhetsåret som slutade den 31 december 
104 149 104 149 

27 Obligationslån 

Denna not ger information om avtalsvillkoren för koncernens räntebärande lån och låneskulder, som värderas 

till upplupet anskaffningsvärde. För mer information om koncernens exponering för ränte-, valuta- och 

likviditetsrisk, se not 29. 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Långfristiga skulder 

Säkerställd obligation (RURI4) - (563,400) - (2,630,385) 

- (563,400) - (2,630,385) 

Kortfristiga skulder  

Kortfristig del av säkerställd obligation 

(RURI4) (635,724) (21,900) (2,968,049) (102,246) 

(635,724) (21,900) (2,968,049) (102,246) 

(a) Villkor och återbetalningstider 

Villkor för utestående obligationslån var följande: 

31 december 2012 31 december 2011 

‘000 SEK * Valuta 

Nominell 

räntesats  Förfalloår  

Nominellt 

värde 

Redovisat 

värde 

Nominellt 

värde 

Redovisat 

värde 

Säkerställt 

obligationslån 

(RURI4) SEK 13% 2014 (635,724) (635,724) (585,300) (585,300) 

Summa 

obligationslån (635,724) (635,724) (585,300) (585,300) 
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31 december 2012 31 december 2011 

‘000 RUB* Valuta 

Nominell 

räntesats  Förfalloår  

Nominellt 

värde 

Redovisat 

värde 

Nominellt 

värde 

Redovisat 

värde 

Säkerställt 

obligationslån 

(RURI4) SEK 13% 2014  (2,968,049)  (2,968,049)  (2,732,631)  (2,732,631) 

Summa 

obligationslån  (2,968,049)  (2,968,049)  (2,732,631)  (2,732,631) 

Under 2010 omstrukturerade koncernen sina obligationslån 2 och 3 i obligationslånen 4 av SEK 635 724 / 

RUB * 2 968 049 som förfaller på 2014. 

Moderbolagets finansiering består av ett säkrat obligationslån noterat på OMX, med ett kapitalbelopp på 2 

619 800 SEK / 893 704 RUB* (2011: 563 400 SEK / 2 626 100 RUB*) med förfallodatum den 16 november 

2014. Obligationen har en kupong på 10 eller 13 procent, där koncernen kan välja att antingen betala 10 

procent i kontantkupong eller att betala 3 procent i kontantkupong plus 10 procent i naturabetalning, 

ackumulerat till obligationen. Den andra kupongen betalades den 16 november 2012 med 3 procent i 

kontanter plus 10 procent i naturabetalning. Under fjärde kvartalet beslutade koncernen att använda 

möjligheten att betala i 3-procentskupong i stället för 10-procentskupong. Därigenom ökade den totala 

räntekostnaden till 13 procent. Det fjärde kvartalet debiterades således med 16 900 SEK / 77 600 RUB* 

(2011: 16 600 SEK / 75 100 RUB*) i extra ränta. 

Koncernen har gett säkerhet för obligationslånet genom att pantsätta 100 procent av aktierna i alla 

svenska dotterbolag och lån och fordringar från bolaget till svenska och vissa ryska dotterbolag. 

Obligationslånet är säkerställt genom följande: 

• Koncerninterna dotterbolagsfordringar från följande dotterbolag till moderbolaget: 

• PD Finance Sweden AB till ett belopp av 143 016 SEK / 667 709 RUB*; 

• Ruric Sween 1 AB till ett belopp av 8,522 SEK / 39 787 RUB*; 

• Ruric DVA AB till ett belopp av 447 SEK / 2 087 RUB*; 

• Ruric Chetire AB till ett belopp av 31 995 SEK / 149 377 RUB*; 

• Ruric Pyat AB till ett belopp av 108 429 SEK / 506 230 RUB*; 

• Ruric Syem AB till ett belopp av 88 922 SEK / 415 156 RUB*; 

• LLC Ruric 2 till ett belopp av 71 734 SEK / 334 909 RUB*; 

• LLC Ruric 3 till ett belopp av 84 567 SEK / 394 823 RUB*; 

• LLC Ruric 4 till ett belopp av 27 083 SEK / 126 444 RUB*; 

• LLC Glinki 2 till ett belopp av 597 699 SEK / 2 790 519 RUB*. 

Dotterbolagsfordringarna ovan är i USD, SEK och RUB. Bokfört värde av dessa fordringar i moderbolagets 

balansräkning per 31 december 2012 uppgår till SEK 201,781 / RUB* 942,069 . 
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• 100% ägarandel  i följande dotterbolag: 

- Russian real Estate Investment Company (Sweden) I AB; 

- Russian Real Estate Investment Company Syem AB; 

- Russian Real Estate Investment Company Pyat AB; 

- PDFinance Sweden AB;  

- Russian Real Estate Investment Company DVA AB; 

- Russian Real Estate Investment Company TRI AB; 

- Russian Real Estate Investment Company Chetire AB; 

- Russian Real Estate Investment Company Shest AB. 

Aktierna ovan representerar ett hundra procent av det emitterade aktiekapitalet och rösterna i de dotterbolag 

som har sammanlagda negativa nettotillgångar på (101 439) SEK / (473 595) RUB*. 

Pantavtalet reglerar också att om bolaget avyttrar antingen aktier i de pantsatta juridiska enheterna eller 

underliggande tillgångar så skall försäljningslikviden minskat för relaterade transaktionskostnader användas 

för förtida återbetalning av obligationslånet. 

Bolaget har rätt att: 

1) sälja koncernbolag som direkt eller indirect äger en förvaltningsfastighet eller äger rätten att utveckla en

förvaltningsfastighet under utveckling; 

2) direkt eller indirekt sälja eller överföra rätt att äga eller utveckla en sådan fastighet till en tredje part; eller

3) säkerställa lån eller andra förpliktelser genom att pantsätta rätt att äga eller utveckla en sådan fastighet

under förutsättning att: 

(a) 50 procent av försäljningslikviden eller lånebeloppet skall användas för att återbetala obligationer; eller 

(b) att bolaget i samband med sådan avyttring, överlåtelse eller pantsättning, återbetalar obligationer till ett 

belopp motsvarande minst 25 procent av utestående lånebelopp samt upplupen ränta på detta belopp enligt 

räntesats A (beräknat vid tidpunkten för avyttringen, överlåtelse eller pantsättning), eller 

(c) om bolaget efter sådan avyttring kontrollerar mer än 50 procent av förvaltningsfastigheten, använder 

försäljningslikviden att slutföra återstående arbete på förvaltningsfastigheter under utveckling, och 

(d) bolaget ser till att kvarstående intäkter och/eller återstående lånebelopp används för att finansiera 

färdigställandet av det arbete som görs på förvaltningsfastigheter under utveckling. 

Med förbehåll för ovanstående bestämmelser om avyttring av aktier, skall bolaget inte avyttra eller försöka 

avyttra aktierna eller fordringar (eller vissa av dessa tillgångar), eller tillåta detsamma att ske. 

Bolaget ska inte säkerställa tredje parts rätt över aktier eller fordringar eller något annan säkerhet däri än den 

rätt som garanteras av pantavtalet. Bolaget skall inte heller tillåta att en sådan åtgärd vidtas.  

(b) Brott mot låneklausuler 

Koncernen has ett obligationslån med kapitalbeloppsvärde på 619 750 SEK / 2 893 470 RUB*  per den 31 

december 2012. Enligt avtalsvillkoren ska detta lån betalas tillbaka i november 2014. Lånet omfattar dock en 

skuldklausul som säger att koncernen inte har rätt att avyttra pantsatta lån och fordringar. 
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Koncernen beslutade att genomföra en omstrukturering av koncerninterna fordringar i slutet av 2011. Till 

följd av detta har en pantsatt fordran från Ruric 1 Sw AB till Ruric AB återbetalats, vilket utgör ett brott mot 

obligationens villkor.  

Enligt Rurics obligationsavtal ska förhållandet mellan det utestående lånebeloppet och totala tillgångar inte 

överstiga 80 procent. Detta förhållande är per den 31 december 2012 lika med 90,2 procent, vilket utgör ett 

villkorsbrott för Ruric. 

Ledningen har varit i kontinuerliga förhandlingar med obligationsinnehavarna för att erhålla ett undantag, 

vilket dock inte beviljats vid tidpunkten får årsredovisningens undertecknande. Obligationsinnehavarna kan 

följaktligen begära omedelbar återbetalning och koncernen har klassificerat lånet som kortfristiga 

låneskulder. Koncernen håller för närvarande på att omförhandla klausulerna med 

obligationsinnehavarkommittén. 

28 Leverantörsskulder och övriga skulder 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Leverantörsskulder 5,784 3,100 27,004 14,473 

Skatteskulder 4,678 1,800 21,841 8,404 

Förutbetald hyresintäkt 8,844 7,400 41,291 34,549 

Upplupna personalkostnader - 200 - 934 

Övriga skulder 2,098 3,700 9,794 17,274 

21,404 16,200 99,930 75,634 

Moderbolag 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Leverantörsskulder och övriga skulder 5,554 2,300 25,930 9,338 

Förutbetald hyresintäkt - 200 - 934 

Upplupna personalkostnader - 100 - 467 

Övriga poster - 2,000 - 9,337 

Summa 5,554 4,300 25,930 20,076 

Koncernens exponering mot valuta-och likviditetsrisker avseende leverantörsskulder och övriga skunder 

beskrivs i not 29.  

29 Finansiella risker och riskhantering 

(a) Översikt 

Koncernen är exponerat för följande risker från sin användning av finansiella instrument: 

 kreditrisk

 likviditetsrisk
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 marknadsrisk

Denna not presenterar information om koncernens exponering för var och en av ovannämnda risker, 

koncernens målsättningar, principer och processer för mätning och hantering av risk samt koncernens 

förvaltning av kapital. Ytterligare kvantitativa upplysningar inkluderas genomgående i denna 

koncernredovisning. 

Riskhanteringsram 

Styrelsen har allmänt ansvar för upprättandet av och översynen över koncernens riskhanteringsram. 

Koncernens riskhanteringsprinciper upprättas för att identifiera och analysera de risker som koncernen ställs 

inför, för att sätta lämpliga riskgränser och kontroller och för att övervaka risker och iakttagandet av gränser. 

Principer och system för riskhantering ses regelbundet över för att återspegla förändringar i 

marknadsförhållanden och koncernens verksamhet. Genom sina normer och procedurer för utbildning och 

ledning siktar koncernen på att utveckla en disciplinerad och konstruktiv kontrollmiljö där alla anställda 

förstår sina roller och skyldigheter. 

(b) Kreditrisk 

Kreditrisk avser risken för ekonomisk förlust för koncernen om en kund eller motpart till ett finansiellt 

instrument inte uppfyller sina avtalade skyldigheter och uppkommer huvudsakligen från koncernens 

fordringar från kunder och investeringsinstrument. 

(i) Exponering för kreditrisk 

Det redovisade värdet av finansiella tillgångar utgör den maximala kreditrisken. Den maximala exponeringen 

för kreditrisk på rapporteringsdagen var som följer: 

Redovisat värde 

‘000 SEK Note 2012 2011 

Lån och fordringar 22,23 283,211 123,684 

Likvida medel 24 5,129 41,800 

288,340 165,484 

Redovisat värde 

‘000 RUB* Note 2012 2011 

Lån och fordringar 22,23 1,322,247 577,452 

Likvida medel 24 23,946 195,155 

1,346,193 772,607 

Lån och fordringar omfattar följande: 

• Fordran från det ryska försvarsministeriet på 210 971 SEK  / 984 975 RUB* (2011: noll). Per den 31 

december 2012 befinner sig koncernen i en rättsprocess mot det ryska försvarsministeriet beträffande denna 

fordran. (Se not 18, 22 för närmare information.) Koncernens oberoende juridiska rådgivare har bedömt 

kreditrisken för denna fordran genom att definiera det beräknade återvinningsbara beloppet från fordran. 

Koncernen har justerat det redovisade värdet utifrån denna kreditriskbedömning. Per den 31 december 2012 
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har Ruric anlitat en extern erfaren internationell juridisk rådgivare för att bedöma det potentiella 

återvinnandet av fordran. Det beräknade återvinningsbara beloppet enligt de juridiska experterna, diskonterat 

till aktuellt värde minus hänförliga juridiska kostnader per den 31 december 2012 uppgick till 210 971 SEK / 

984 973 RUR*. Till följd av uppsägningen av investeringsavtalet med det ryska försvarsministeriet har Ruric 

gjort en omklassificering från projektfastigheter till långfristiga fordringar i sin redovisning för 2012.  

• Fordringar från intressebolag på 57 379 SEK / 267 869 RUB* (2011: 97 138 SEK /453 516 RUB*). 

Lån och övriga fordringar till redovisat värde från intressebolag bedömdes med hänvisning till 

återvinningsvärdet av deras underliggande tillgångar, däribland fastighetsprojektet Fontanka 57 (se not 3 

(i)(i)). 

• Kundfordringar och andra fordringar på 14 861 SEK / 69 383 RUB* (2011: 26 546 SEK / 

123 937 RUB*). 

(ii) Kundfordringar och andra fordringar 

Koncernens exponering för kreditrisk påverkas huvudsakligen av varje kunds individuella omständigheter. 

Den stora huvuddelen av hyresgästerna arbetar dock på basis av full förbetalning. Det är koncernens policy 

att ta en eller två månaders handpenning från nya hyresgäster för att täcka risker för eventuell utebliven 

betalning. Alla de större kunderna har varit hyresgäster hos koncernen sedan 2006-2007 och förluster har 

sällan inträffat. Kreditrisken är geografiskt koncentrerad eftersom all försäljning sker i Sankt Petersburg, 

Ryssland.  

Övriga fordringar från Ryska federationens försvarsministerium är exponerade för hög kreditrisk eftersom 

resultatet av den rättsliga processen är utestående. Koncernen har inga instrument för att reducera risken och 

har anlitat oberoende juridisk rådgivare för att uppskatta det sannolika återvinningsvärdet så som beskrivs i 

(i) ovan. 

Koncernen reducerar kreditrisken för övriga fordringar från ett investeringsobjekt redovisat i eget kapital 

med hänvisning till tillgångens marknadsvärde, som kontrolleras av investeringsobjektet. Koncernen skapar 

reserv för nedskrivning av fordringarna på intressebolag för att återspegla fordringarnas återvinningsvärde. 

Koncernen redovisade en nedskrivning av fordringar på intressebolag  på 56,442 SEK / 263,515 RUB* 

(2011: 8,016 SEK / 37,425 RUB*). 

Baserat på koncernens övervakning av kundrelaterad kreditrisk anser koncernen att (frånsett så som 

anges ovan) ingen nedskrivningsreserv behövs för kundfordringar som inte förfallit. 

(iii) Likvida medel 

Koncernen innehade likvida medel på 5 129 SEK* / 23 946 RUB* per den 31 december 2012 (2011: 

41 800 SEK*/ 195 155 RUB*), vilket representerar koncernens maximala kreditrisk för dessa tillgångar. 

(c) Likviditetsrisk 

Likviditetsrisk är risken för att koncernen stöter på svårigheter att uppfylla de skyldigheter förknippade med 

koncernens finansiella skulder som regleras genom överlämnande av kontanter eller annan finansiell tillgång. 

Koncernens metoder för att hantera sin likviditet är att i största möjliga mån säkerställa att den alltid har 

tillräcklig likviditet för att betala sina skulder när de förfaller, under både normala och stressade förhållanden, 

utan att ådra sig oacceptabla förluster eller riskera att koncernens anseende skadas. 

Koncernen bevakar även nivån av förväntade kassainflöden från kundfordringar och andra 

fordringar tillsammans med förväntade kassautflöden för leverantörsskulder och andra skulder. 
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Följande är de avtalade löptiderna för finansiella skulder, inklusive beräknade räntebetalningar och exklusive 

effekten av nettningsavtal. 
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2012 

‘000 SEK 

Redovisat 

 värde 

Avtalade 

kassaflöden På begäran 

Mindre än 2 

mån. 2-12 mån. 1-2 år 2-5 år Över 5 år 

Icke-derivata finansiella skulder 

Obligationslån 635,724 635,724 617,806 - 17,918 - - - 

Leverantörsskulder och andra skulder 23,348 23,348 - 21,404 - 1,944 - - 

659,072 659,072 617,806 21,404 17,918 1,944 - - 

2012 

‘000 RUB* 

Redovisat 

 värde 

Avtalade 

kassaflöden På begäran 

Mindre än 2 

mån. 2-12 mån. 1-2 år 2-5 år Över 5 år 

Icke-derivata finansiella skulder 

Obligationslån 2,968,049 2,968,049 2,884,394 - 83,655 - - - 

Leverantörsskulder och andra skulder 109,006 109,006 - 99,930 - 9,076 - - 

3,077,055 3,077,055 2,884,394 99,930 83,655 9,076 - - 
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2011 

‘000 SEK 

Redovisat 

 värde 

Avtalade 

kassaflöden På begäran 

Mindre än 2 

mån. 2-12 mån. 1-2 år 2-5 år Över 5 år 

Icke-derivata finansiella skulder 

Obligationslån 585,300 585,300 - - 21,900 - 563,400 - 

Leverantörsskulder och andra skulder 16,200 16,200 - 16,200 - - - - 

601,500 601,500 - 16,200 21,900 - 563,400 - 

2011 

‘000 RUB* 

Redovisat 

 värde Avtalade kassaflöden På begäran 

Mindre än 2 

mån. 2-12 mån. 1-2 år 2-5 år Över 5 år 

Icke-derivata finansiella 

skulder 

Obligationslån 2,732,631 2,732,631 - - 102,246 - 2,630,385 - 

Leverantörsskulder och andra 

skulder 75,634 75,634 - 75, 634 - - - - 

2,808,265 2,808,265 - 75,634 102,246 - 2,630,385 - 
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Som anges i not 27 har koncernen ett obligationslån som innefattar en skuldklausul. Det brott som skett mot 

klausulen gör att koncernen kan bli tvungen att återbetala lånet på begäran. Med undantag för dessa 

finansiella skulder förväntas det inte att de kassaflöden som inkluderas i löptidsanalysen skulle kunna inträffa 

tidigare eller med avsevärt annorlunda belopp. 

Koncernens styrelse har nått en preliminär överenskommelse med obligationsinnehavarkommittén om 

omstrukturering av obligationslånet. Enligt den preliminära överenskommelsen ska obligationslånet 

återbetalas till fullo genom avräkning mot koncernens förvaltningsfastigheter Oscar, Magnus och Gustaf 

samt markområdet i Strelna. Denna överenskommelse måste godkännas av 75 procent av 

obligationsinnehavarna samt av en kvalificerad majoritet av koncernens aktieägare.  

För närvarande har obligationsinnehavarkommittén givit sin instruktion till obligationsagenten att inte 

accelerera lånet förrän resultatet av omstruktureringsprocedurerna finns tillgängligt. Vid eventuell 

accelerering av obligationslånet kommer koncernen att bli föremål för obligatorisk likvidation i enlighet med 

svensk lagstiftning. 

(d) Marknadsrisk 

Marknadsrisk är risken för att förändringar i marknadspriser, som exempelvis valutakurser, räntesatser och 

aktiekurser kommer att påverka koncernens intäkter eller värdet av dess innehav av finansiella instrument. 

Syftet med marknadsriskhantering är att hantera och kontrollera exponeringen för marknadsrisker inom 

acceptabla parametrar och samtidigt optimera avkastningen. 

Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning för att hantera volatilitet i resultaträkningen. 

(i) Valutarisk 

Koncernen är exponerad för valutarisk i fråga om försäljning och låneskulder denominerade i annan valuta än 

koncernföretagens respektive funktionella valutor, främst den ryska rubeln (RUB) men även amerikanska 

dollar (USD) och svenska kronor (SEK). De valutor som dessa transaktioner huvudsakligen är denominerade 

i är SEK och USD. 

Obligationsräntan är denominerad i samma valuta som obligationen. Obligationen är denominerad i SEK, 

vilket inte stämmer med de kassaflöden som genereras av koncernens underliggande verksamhet. Detta utgör 

inte en ekonomisk säkerhet. 

När det gäller andra monetära tillgångar och skulder denominerade i utländska valutor är det koncernens 

policy att säkerställa att dess nettoexponering hålls på acceptabel nivå genom att köpa eller sälja utländska 

valutor till avistakurser när så är nödvändigt för att ta itu med kortsiktiga obalanser. 

Valutakursexponering

Koncernens exponering mot valutakusrförändringar var relaterad till följande poster och belopp: 

‘000 SEK SEK-denominerad 

2012 2011 

Obligationslån (635,724) (585,300) 

Bruttoexponering (635,724) (585,300) 
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‘000 RUB* SEK-denominerad 

2012 2011 

Obligationslån (2,968,049) (2,732,631) 

Bruttoexponering (2,968,049) (2,732,631) 

Följande viktiga växelkurser tillämpades under året: 

RUB Genomsnittskurs 

Avistakurs på 

rapporteringsdagen 

2012 2011 2012 2011 

SEK 1 4.5892 4.5253 4.66877 4.66124 

(ii) Ränterisk 

Koncernen har ett obligationslån med fast räntesats. Koncernen har även lån till intressebolag som i 

genomsnitt uppbär en fast räntesats på 10 procent. Detta är därför inte exponerat för betydande ränterisk.  

Enligt det nuvarande obligationsavtalet har koncernen inte möjlighet att skaffa ny finansiering. 

Ränteprofil 

På rapporteringsdagen var räntesatsprofilen för koncernens räntebärande finansiella instrument som följer: 

‘000 SEK Redovisat värde 

2012 2011 

Instrument med fast ränta 

Finansiella tillgångar 57,379 97,138 

Finansiella skulder (635,724) (585,300) 

(578,345) (488,162) 

95



RUBIC AB 

Notes to the Consolidated Financial Statements for the year ended 31 December 2012 

* The RUB equivalent figures are provided for information purposes only and do not form part of the audited

financial statements – refer to note 2(d). 

‘000 RUB* Redovisat värde 

2012 2011 

Instrument med fast ränta 

Finansiella tillgångar 267,889 453,515 

Finansiella skulder (2,968,049) (2,732,631) 

(2,700,160) (2,279,116) 

Koncernen redovisar inte några finansiella instrument med fast ränta som verkligt värde via resultaträkningen 

eller som tillgängliga för försäljning. En förändring i räntesatser på rapporteringsdagen skulle därför inte ha 

någon effekt på resultaträkningen eller eget kapital.  

(e) Redovisningsklassificering och verkliga värden 

(i) Verkliga värden jämfört med redovisade värden 

De verkliga värdena av finansiella tillgångar och skulder, tillsammans med de redovisade värden som visas i 

balansräkningen, är som följer: 
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‘000 SEK Innehav till förfall Lån och fordringar
Tillgängliga för 

försäljning

Övriga finansiella 

skulder

Summa redovisat 

värde
Verkligt värde

31 december 2012 

Likvida medel 24 - - 5,129 - 5,129 5,129 

Kundfordringar och andra 

fordringar 22,23 - 283,211 - - 283,211 283,211 

- 283,211 5,129 - 288,340 288,340 

Obligationslån  27 - - - (635,724) (635,724) (241,575) 

Leverantörsskulder 28 - - - (23,348) (23,348) (23,348) 

- - - (659,072) (659,072) (264,923) 

‘000 RUB* 

31 december 2012 

Likvida medel  24 - - 23,946 - 23,946 23,946 

Kundfordringar och andra 

fordringar  22,23 - 1,322,247 - - 1,322,247 1,322,247 

- 1,322,247 23,946 - 1,346,193 1,346,193 

Obligationslån  27 - - - (2,968,049) (2,968,049) (1,127,858) 

Leverantörsskulder 28 - - - (109,006) (109,006) (109,006) 

- - - (3,077,055) (3,077,055) (1,236,864) 
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‘000 SEK  Not Innehav till förfall Lån och fordringar Tillgängliga för 

försäljning 
Övriga finansiella 

skulder 
Summa redovisat 

värde 
Verkligt värde 

31 december 2011 

Likvida medel 24 - - 41,800 - 41,800 41,800 

Kundfordringar och andra 

fordringar 22,23 - 123,684 - - 123,684 123,684 

- 123,684 41,800 - 165,484 165,484 

Obligationslån 27 - - - (585,300) (585,300) (398,004) 

Leverantörsskulder 28 - - - (16,200) (16,200) (16,200) 

- - - (601,500) (601,500) (414,204) 

‘000 RUB* 

31 december 2011 

Likvida medel 24 - - 195,155 - 195,155 195,155 

Kundfordringar och andra 

fordringar 22,23 - 577,452 - - 577,452 577,452 

- 577,452 195,155 - 772,607 772,607 

Obligationslån 27 - - - (2,732,631) (2,732,631) (1,858,189) 

Leverantörsskulder 28 - - - (75,634) (75,634) (75,634) 

- - - (2,808,265) (2,808,265) (1,933,823) 
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Räntesatser som använts för att fastställa verkligt värde 

De riskfria räntesatserna som använts för att diskontera beräknade kassaflöden, där så är tillämpligt, grundar 

sig på regeringens avkastningskurva på rapporteringsdagen plus en adekvat kreditspread, förutom för 

obligationslånet där den kontrakterade räntan användes, och var som följer: 

2012 2011 

Lån och låneskulder 13% 13% 

Other long term receivables 6,34% - 

(f) Kapitalförvaltning 

Koncernen har ingen formell policy för kapitalförvaltning men ledningen försöker upprätthålla en tillräcklig 

kapitalbas för att möta koncernens operationella och strategiska behov och behålla marknadsaktörernas 

förtroende. Detta uppnås genom effektiv likviditetshantering, konstant övervakning av koncernens intäkter 

och resultat samt långsiktiga investeringsplaner som i huvudsak finansieras genom koncernens kassaflöde 

från den löpande verksamheten. Genom dessa åtgärder siktar koncernen på stabil vinsttillväxt.  

Koncernens förhållande mellan skulder och eget kapital i slutet av redovisningsperioden var som följer: 

‘000 SEK 2012 2011 

Summa skulder 705,570  664,996 

Minus likvida medel (5,129) (41,800) 

Nettoskuld 700,441 623,196 

Summa eget kapital (994) 440,488 

Förhållande mellan skulder och eget kapital den 31 

december (705) 1.41 

‘000 RUB* 2012 2011 

Summa skulder 3,294,144  3,104,713 

Minus likvida medel (23,946) (195,155) 

Nettoskuld 3,270,198 2,909,558 

Summa eget kapital (4,640) 2,056,538 

Förhållande mellan skulder och eget kapital den 31 

december (705) 1.41 

Den betydande förändringen i förhållandet mellan skulder och eget kapital under 2012 förklaras genom 

nedskrivningen redovisad för lån och fordringar på intressebolag på 56 442 SEK / 263 515 RUB* liksom 
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negativa förändringar i verkligt värde av förvaltningsfastigheter och förvaltningsfastigheter under utveckling 

på 306 399 SEK / 1 430 506 RUB*, vilket påverkade koncernens egna kapital negativt. 

Det skedde inga förändringar i koncernens metoder för kapitalförvaltning under året. 

Varken bolaget eller något av dess dotterbolag är föremål för externt påtvingade kapitalkrav. 

30 Operationell leasing 

Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter (se not 7 och 17). Hyreskontrakten löper vanligen under 

ettårsperiod, men det finns en möjlighet att säga upp hyresavtalet när som helst under förutsättning att 

förhandsbesked lämnas senast 3 månader före uppsägningen. 

Vid utgången av rapportperioden erhålls den framtida minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara 

leasingavtal enligt fölande: 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Mindre än ett år 9,680 9,775  45,194 45,637 

9,680  9,775  45,194  45,637 

31 Ansvarsförbindelser 

(a) Affärsmiljö 

Rysk affärsmiljö 

Koncernens verksamhet är främst belägen i Ryska federationen. Koncernen är följaktligen 

exponerad för Ryska federationens ekonomiska och finansiella marknader, som uppvisar drag 

karaktäristiska för en tillväxtmarknad. De juridiska, skattemässiga och regulatoriska ramarna 

fortsätter att utvecklas men är föremål för olika tolkningar och frekventa ändringar som 

tillsammans med andra juridiska och skattemässiga hinder bidrar till de utmaningar som företag 

verksamma i Ryska federationen ställs inför. Koncernredovisningen återspeglar ledningens 

bedömning av den ryska affärsmiljöns inverkan på koncernens verksamhet och ekonomiska 

ställning. Den framtida affärsmiljön kan skilja sig från ledningens bedömning. 

(b) Försäkringar 

Försäkringsbranschen i Ryska federationen befinner sig under utveckling och många former av 

försäkringsskydd som är vanliga i andra delar av världen är ännu inte allmänt tillgängliga. Koncernen har inte 

fullt skydd för sina anläggningar, affärsavbrott eller gentemot tredje parter när det gäller egendom eller 

miljöskada som uppkommer från olyckor på koncernens fastigheter eller i samband med koncernens 

verksamhet. Tills koncernen uppnår adekvat försäkringsskydd finns det en risk för att förlust eller förstörelse 

av vissa tillgångar kan ha en ogynnsam materiell effekt på koncernens verksamhet och ekonomiska ställning. 

Styrelsens personliga ansvar liksom koncernens förvaltningsfastigheter och Fontanka 57-byggnaden är 

försäkrade hos AIG. 
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(c) Rättstvister 

Tvister och status 

Under räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2012 har Ruric Group varit inblandad i ett 

antal tvister. Nedan finns en beskrivning av väsentliga tvister och ärenden per den 31 december 

2012. 

Litera LLC (investeringsobjekt som redovisas enligt kapitalandelsmetoden): 

• Den 28 februari 2013 Litera LLC vann målet mot AUIPIK, myndigheten som ansvarar för

kontroll över historiska byggnader. AUIPIK hade försökt att fördubbla hyresbetalningar för 

Fontanka 57 enligt hyresavtalet sedan september 2012. 

Sedan överklagade AUIPIK domstolsbeslut till den 13: e appelationsdomstolen. Litera LLC 

förbereder för närvarande sitt uttalande där det begär att beslutet från första instans skall 

vidmakthållas. 

Dock lyckades partnerna att lösa situationen och komma överens om priser genom att underteckna 

ett tilläggsavtal till hyreskontraktet. Litera LLC drog följaktligen tillbaka processen. 

• AUIPIK lämnade in en stämningsansökan i skiljedomstolen i Sankt Petersburg och Leningrads

län mot Litera LLC om återfående av RUB * 10.926 tusen för brott mot villkoren i hyreskontraktet 

i delen om försäkringsbetalningar. Litera LLC håller på att förbereda sitt försvarsuttalande där det 

begär att AUIPIK:s krav skall avvisas. Huvudförhandlingen hölls den 26 juni 2013 och domslutet 

till till Rurics fördel.  

Glinki 2 LLC: 

• Glinki 2 LLC lämnade in ett krav mot försvarsministeriet med begäran att säga upp sitt

investeringsavtal för Moika Glinki-komplexet där militärens transportuniversitetet hade legat och 

ersätta kostnaderna för investeringsavtalet för Moika Glinki. Alla försök att lösa denna tvist genom 

att sluta ett avtal i godo har misslyckats. 

På begäran av den svarande har sklijedomstolen i Moskva på nytt skjutit upp förhandlingen för 

kravet till den 17 juli 2013. Den svarandens advokat accepterade inte kravet på ersättning vid 

förhandlingarna.  

Ruric Group har varit inblandat i ett antal tvister under 2012-2013, varav flertalet beträffande 

användningen av byggnaden på 57A Fontanka Embankment enligt hyreskontraktet tecknat av 

Litera LLC och byrån för förvaltning och användning av historiska och kulturella monument, 

AUIPIK. Syftet med detta avsnitt är att ge en uppdatering om vad som fortfarande är pågående. 

(d) Oförutsedda skattefrågor 

Oförutsedda skattefrågor i Ryska federationen. 

Skattesystemet i Ryska federationen fortsätter att utvecklas och karaktäriseras av frekventa ändringar i 

lagstiftning, officiella uttalanden och domstolsbeslut, som ibland är motstridiga och tolkas olika av olika 

skattemyndigheter. Skatter granskas och undersöks av ett antal myndigheter, som har befogenhet att pålägga 

stora böter, viten och ränteavgifter. Ett beskattningsår förblir öppet för granskning av skattemyndigheterna 

under de tre efterföljande åren. Under vissa omständigheter kan dock ett beskattningsår förbli öppet längre. 
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Färska händelser i Ryska federationen antyder att skattemyndigheterna håller på att anta en mer bestämd och 

substansbaserad position i sin tolkning och tillämpning av skattelagstiftningen. 

Dessa förhållanden kan skapa skatterisker i Ryska federationen som är betydligt större än i andra länder. 

Ledningen tror att den har vidtagit adekvata åtgärder för skatteskulder utifrån sin tolkning av tillämplig rysk 

skattelagstiftning, officiella uttalanden och domstolsbeslut. Tolkningarna från relevanta myndigheter kan 

dock skilja sig åt och effekten på denna koncernredovisning, om myndigheterna lyckas tillämpa sina 

tolkningar, skulle kunna vara betydande. 

I synnerhet tror koncernens ledning att tolkning av vissa transaktioner som utförs av koncernen kan 

leda till en ökning av källskatt och VAT-skuld. I enlighet med den riskbedömning som gjorts 

bedömer koncernen en möjlig effekt av ett ytterligare upplupet skatteskuldsbelopp till SEK 64, 874 

tusen/ RUR 302,882 tusen*, därav ytterligare källskatteskuld på 745 SEK / 3,478  RUR* och 

ytterligare VAT-skuld på SEK 64,129 / RUR* 299,403 per den 31 december 2012. Ingen 

avsättning har redovisatsför överskridande belopp eftersom ledningen bedömer att det inte är 

sannolikt att betalning kommer att behöva erläggas. 

(e) Övriga ansvarsförbindelser 

Vid tidpunkten för undertecknande av denna årsredovisning så har en av koncernens fastigheter, 

Gustaf, ännu inte formellt tagits i bruk på grund av legala hinder. Det finns en risk att lokala 

myndigheter inför restriktioner på Gustafs verksamhet till dess fastigheten formellt kan tas i bruk. 

32 Transaktioner med närstående 

(a) Kontrollförhållanden 

Den största ägaren är Gano Services med 20,03 procent av rösterna. Den näst största är Dancalf 

Limited med 14,32 procent. Ruric:s B-aktier är noterade på First North på OMX 

Stockholmsbörsen. 

(b) Transaktioner med personal i högsta ledningen 

Personal i högsta ledningen omfattar ledamöter av Ruriсs styrelse, koncernchefen och 

finanschefen. 

(i) Ersättning till personal i högsta ledningen 

Högsta ledningen erhöll följande ersättning under året, vilket är inkluderat i personalkostnader: 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Löner och bonusar (3,289) (5,700) (15,356) (26,612) 

Bidrag till statlig pensionsfond (859) (600) (4,010) (2,801) 

Ersättningar vid uppsägning (850) (500) (3,968) (2,334) 

(4,998) (6,800) (23,334) (31,747) 
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(c) Övriga transaktioner med närstående 

Under redovisningsperioden påbörjades reparations- och underhållsarbeten på 10 712 SEK / 

50 012 RUB* på Moika Glinki, på begäran av det ryska försvarsministeriet och genom bolaget 

LLC Glinki Expluatatcia, som tidigare var ett dotterbolag till ett bolag kallat LLC Technostroy, 

som såldes till en närstående part i december 2011. 

‘000 SEK 

Transaktionsvärde för 

verksamhetsåret som slutade 

den  31 december 

Utestående balans per den 31 

december 

2012 2011 2012 2011 

Reparationer och underhåll (LLC 

GlinkiExpluatatcia) 
(10,712) - - - 

(10,712) - - - 

‘000 RUB* 

Transaktionsvärde för 

verksamhetsåret som slutade 

den  31 december 

Utestående balans per den 31 

december 

2012 2011 2012 2011 

Reparationer och underhåll (LLC 

GlinkiExpluatatcia) 
(50,012) - - - 

(50,012) - - - 

(i) Givna lånefodringar 

2012 2011 2012 2011 

‘000 SEK ‘000 SEK ‘000 RUB* ‘000 RUB* 

Intressebolag 8,298 12,300 38,741 57,426 

Givna lån (beloppet lånat) 15,138 9,300 70,675 43,420 

Tillhandahållna förvaltningstjänster 1,543 1,519 7,204 7,092 

Givna lån (utestående saldo) 57,379 97,138 267,888 453,518 

Under 2012 har koncernen redovisat nedskrivning pålåntillrörelserelaterade aktiertill ett beloppom 

SEK 56 442 / RUB* 263 516 (2011: SEK 8 016 / RUB* 37 425). 

103



RURIC AB 

Noter till koncernens redovisning för verksamhetsåret som slutade den 31 december 2012 

* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(c). 

33 Betydande dotterbolag 

2012 2011 

Dotterbolag Registreringsland Ägande/röstning Ägande/röstning 

Ruric Sw 1 AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric Dva AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric Tri AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric Chetire AB  Sverige 100 % 100 % 

Ruric Pyat AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric Shest AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric Syem AB Sverige 100 % 100 % 

PD Finance Sweden AB Sverige 100 % 100 % 

Ruric DVA LLC Ryssland 100 % 100 % 

Ruric Tri LLC Ryssland 100 % 100 % 

Ruric Chetire LLC Ryssland 100 % 100 % 

LLC Glinki 2 Ryssland 100 % 100 % 

LLC Ruric Management Ryssland 100 % 100 % 

LLC Strelna Development Ryssland 100 % 100 % 

Cofulek limited Cypern 65,5 % 65,5 % 

LLC Incom Ryssland 65,5 % 65,5 % 

LLC Crocus Ryssland 65,5 % 65,5 % 

Koncernen har pantsatt 100 procent av sitt innehav i Ruric Sw 1 AB, Ruric DVA AB, Ruric Tri AB, Ruric 

Chetire AB, Ruric Pyat AB, Ruric Shest AB och Ruric Syem AB som säkerhet för ett långfristigt 

obligationslån (se not 27). 

34 Händelser efter rapporteringsdagen 

Den 16 januari 2013 tog Tatiana Ottestig positionen som koncernchef i Ruric AB. 

Som beskrivs i not 6 så beslutade styrelsen i november 2012 att sälja LLC Incom och LLC Crocus (Apraksin 

Dvor projektet) på grund av avsaknad av legala möjligheter att hyra ut lokalerna i Apraksin Dvor. 

Under 2009-2012 var LLC Incom and LLC Crocus finansierade genom lån från andra koncernföretag. Som 

en del i försäljningen av Apraksin Dvor projektet åtog sig koncernen att överföra ovan nämnda fordringar till 

köparen (Gledecco Assets Limited). 

Försäljningslikviden för 100% ägande (koncernen äger 65.5% och innehavare utan bestämmande inflytande 

äger 34.5%) i LLC Incom and LLC Crocus samt de överförda fordringarna uppgick till SEK 9,758 

tusen/RUB* 45,558 tusen. 

Överlåtelsen under 2013 resulterade i en överföring till innehavare utan bestämmande inflytande 

motsvarande 34.5% av lånefordran. Följaktligen kommer den negativa balansen på innehav utan 
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* Motsvarande siffror i RUB ges endast i informationssyfte och ingår inte i de reviderade finansiella

rapporterna – se not 2(c). 

bestämmande inflytande om SEK 122,841 tusen/RUB*573,517 tusen omklassificeras till balanserade 

vinstmedel när försäljningen slutförs den 1 februari 2013. 

Den 7 februari 2013 avgick Aleksandrs Tralmaks från positionen som ledamot av styrelsen i Ruric AB och 

dess dotterbolag. 

Den 7 februari 2013 uppsköts domstolsförhandlingen om Moika Glinki mot det ryska försvarsministeriet till 

den 18 mars 2013. 

Den 19 april 2013 introducerade den extraordinära aktieägarstämman ytterligare förändringar i Rurics 

styrelse. Vadim Gurinov avgick som ordförande och styrelseledamot medan Ilya Sosnov tog ansvaret som 

ordförande. Roger Stuart Poppleton och Elizabeth Wollam, båda bofasta i Storbritannien, utsågs till nya 

styrelseledamöter. 

Den 22 april 2013 erkände skiljedomstolen i Sankt Petersburg Litera LLC:s rätt att kvitta 

84 239 658,91 rubel mot hyresbetalningar för användning av byggnaden på 57A Fontanka Embankment 

enligt hyreskontraktet med AUIPIK. 

På begäran av den svarande sköt skiljedomstolen i Moskva på nytt upp förhandlingen för kravet den 24 april 

2013 till den 17 juli 2013. Den svarandes advokat accepterade inte kravet på ersättning vid förhandlingarna. 

Den 6 maj 2013 sammankallade obligationsagenten ett möte för obligationsinnehavarna eftersom Ruric inte 

uppfyllde vissa villkor i obligationslåneavtalet. 

Vid mötet beslutade obligationsinnehavarna att ge obligationsinnehavarkommittén, som består av flera större 

obligationsinnehavare, i uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Ruric efter omstrukturering. Om det enligt 

obligationsinnehavarkommitténs uppfattning inte är möjligt att nå en rimlig förhandlad lösning inom en 

rimlig tidsperiod och förutsatt att bolagets fallissemang fortsätter, är agenten auktoriserad att accelerera 

obligationerna och ta säkerheten i anspråk. 

Den 4juni 2013 nådde styrelsen och obligationsinnehavarkommittén en preliminär överenskommelse för 

omstruktureringen av det existerande obligationslånet.  

Den 6 juni 2013 tillträdde DenisPanovitsin som generaldirektör för LLC RURIC Management i stället för 

VyacheslavBalabaev.  

Den 12 juni2013 kallade styrelsen till extra bolagsstämma om likvidation som kall hållas den 28juni 2013. 
Stämman beslutade att bolaget inte skulle gå i likvidation utan fortsätta sin verksamhet. 
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2012 
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Underbilaga A 

Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2013  
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Interim Report 
JANUARY – JUNE 2013 
 
• 2012 Year-end numbers included into this interim report were adjusted to conform with Company’s Audited Annual 

report published on 5 July 2013. 
• As per Ruric Bond agreement the relationship between the outstanding loan amount and total assets should not 

exceed 80 per cent. This ratio as of 30 June 2013 equals to 105.8 percent, which constitutes a violation of Ruric Bond 
terms. The Board is aware of the issue and currently negotiating to the Bondholders Committee on Company 
restructuring to remedy the breach or change the Bond terms and conditions.   

• Net turnover for the interim period amounted to SEK 19.9 m (20.4).  
• The result after tax was -38.1 m (-151.6). The negative result is directly attributable to high legal and consulting costs 

related to the on-going negotiations with the creditors and increase of exchange rate of SEK to RUB. 
• Earnings per share amounted to SEK -0.37 (-1.45).  
• Vacancy rate in the three business centres increased because of some tenants left Oscar and Gustaf. As of 30 June it 

was 8.1 (1.9 as of 31 December 2012) percent. 
• The valuation of properties was adjusted to SEK 382.0 m (407.9) as of June 30 on the basis of valuation performed by 

CBRE as of 31 December 2012 and sale of Apraksin Dvor from real estate projects. Decrease is mainly explained by 
the exchange rate fluctuations. Changes in the fair value of the investment properties amounted to SEK -0.4 m (nil) 
and in the value of project properties amounted to SEK nil (-103.0). The net effect was SEK -0.4 m (-103.0). Ruric 
engaged CBRE to update the valuations of property portfolio as of 30 June 2013. As of the date of this report the 
valuations were not finalised yet.  

• 1 February 2013 Ruric has finalised the chain of transactions to sell LLC Incom and LLC Crocus, which were the 
parties in the investment contract for Apraksin Dvor with the City for USD 1.5 m / SEK 9.8 m, payable within 12 months 
subsequent to the deal closure. Transaction has been completed on market terms with an independent third party. 
During the years 2009-2012 Inkom LLC and Crocus LLC were financed by the Group through loans granted by the 
other Group companies. As part of sale in 2013 of Apraksin Dvor project, the Group committed to transfer the rights on 
aforementioned loans receivable to the buyer (Gledecco Assets Limited). Consideration price for 100% share (Group 
share of 65.5% and non-controlling interest share of 34.5%) in LLC Incom and LLC Crocus and loans transfer was 
equal to SEK 9.8 m. The transfer in 2013 resulted in dilution of non-controlling interest for 34.5% of loans receivable. 
As a result the related debit balance of non-controlling interest in the amount of SEK 122.8 m was transferred to 
retained losses. 

• Ruric has not secured financing until the end of 2013 and therefore there is significant doubt that Ruric is able to act on 
a going concern basis. With interest levels twice as high as its net operating income, the Company has to find a way to 
refinance its debt. Current intention is to find a way to restructure the bond loan and reduce or eliminate the debt 
burden over the cash flows.  

• There is a significant coupon payment in November 2013 and the company holds investment properties, which bear 
no income but instead require substantial rental payments and maintenance costs. Ruric Board is currently in 
negotiations with bondholders to secure funding in the short term and working on a solution to enable Ruric to act on a 
going concern basis. 
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Key Events 
January 
15 January 2013 Ingvar Ljungqvist left the position as CEO in Ruric AB. 
16 January 2013 Tatiana Ottestig has taken the position of CEO in Ruric AB. 
 
February 
1 February 2013 Ruric finalised the sale of 100% in LLC Incom and LLC Crocus, approved by the Board of Directors in 
December 2012 to Gledeco Assets Ltd for USD 1.5 m / SEK 9.8 m payable within 12 months following the closing date. 
7 February 2013 Aleksandrs Tralmaks resigned from the Board in Ruric AB and its subsidiaries. 
7 February 2013 the court hearing on Moika Glinki against Russian Ministry of Defense was postponed to 18 March 2013. 
8 February 2013 the Board of Directors of Ruric AB called an extraordinary meeting of shareholders to be held on 12 March 
2013. 
28 February 2013 Ruric won the case against AUIPIK (Russian governmental agency in charge for historical buildings), who 
tried to increase the rental payments for Fontanka 57 since September 2012. 
 
March 
12 March 2013 EGM did not elect any new Directors due to the absence of candidates. Liquidation balance sheets were not 
approved as they were not finalised. 
18 March 2013 Moscow Arbitration Court has postponed until 24 April 2013 the hearing of the claim on compensation for 
Moika Glinki investment agreement expenses against Russian Ministry of Defense. 
 
April 
19 April 2013 the extraordinary general shareholders meeting introduced further changes in the Board of Directors of Ruric. 
Vadim Gurinov resigned as Chairman and Board member in Ruric AB, while Ilya Sosnov has taken the Chairman 
responsibility. Roger Stuart Poppleton and Elizabeth Woollam both reside in the UK were appointed new Board members. 
22 April 2013 the Arbitration Court of Saint-Petersburg and Leningrad region has recognised the right of Litera LLC (Ruric 
50% owned company) to set-off SEK 17.3 m against rental payments for the use of the building at the Fontanka 57, lit. A 
under the lease agreement with the Russian governmental agency AUIPIK. 
24 April 2013 as per the request of the defendant Moscow Arbitration Court postponed the hearing on compensation of claim 
from LLC Glinki 2 to the Ministry of Defense of the Russian Federation until 10 June. The counsel of the defendant did not 
accept the claim on compensation at the court. 
 
May 
6 May 2013 the Bond Agent convened the bondholders meeting because of Ruric did not comply with certain provisions of 
the Bond Loan Agreement. The bondholders’ meeting resolves that the breaches of these provisions may be materially 
detrimental to the interest of the Bondholders, however the bondholders' meeting decided to commission the Bondholders 
Committee, consisting of several major bondholders to continue negotiations with Ruric on restructuring. If it in the opinion of 
the Bondholders Committee is not possible to reach a reasonable negotiated solution within a reasonable period of time and 
provided an Event of Default is continuing, the Agent is authorised to accelerate the Bonds and enforce the security. 
20 May 2013 Ruric received a letter from NASDAQ OMX Surveillance Stockholm regarding disclosure of information, 
unauthorized Board of Directors and control balance sheet. In the letter NASDAQ OMX expressed their concern about the 
level of corporate governance of the Company because of untimely disclosure of information, preparation of the control 
balance sheet and unauthorized Board of Directors during March 15 to April 19, 2013. NASDAQ OMX requested a statement 
of explanation from the Board of Directors, which was provided on 2 June 2013. 
22 May, 2013 RURIC was informed by the Department of Property Relations of the Ministry of Defence that the provided 
documents evidencing the costs incurred by Glinky 2 LLC within the framework of the agreement #01-8/9/1 dated 27 March 
2006 didn’t meet requirements of the Town Planning Code of the Russian Federation and the Order of the Ministry of 
Defence #1700 of 6 July 2001. 
 
June 
4 June 2013 the Board of Directors agreed a preliminary term sheet on the restructuring of the existing bond loan with a total 
nominal amount outstanding of SEK 619.8 m with the Bondholders’ Committee, which had been commissioned to negotiate 
with Ruric by the bondholders’ meeting held on 6 May 2013. 
6 June 2013, Denis Panovitsin was appointed as General Director of Ruric Management in Saint-Petersburg. 
10 June 2013 at the request of the defendant Moscow Arbitration Court postponed the hearing on compensation of claim 
from LLC Glinki 2 to the Ministry of Defence of the Russian Federation until July 17. The counsel of the defendant did not 
accept the claim on compensation at the court. 
13 June 2013 The Board of Directors has prepared a balance sheet for liquidation purposes in accordance with Chapter 25 
Section 13 and 14 of the Swedish Companies Act and caused the Company’s auditor to issue a statement thereon. The 
balance sheet for liquidation purposes evidences that the shareholders’ equity in the Company is less than one-half of the 
registered share capital. As a consequence thereof, the Board of Directors has issued notice to attend an initial meeting for 
liquidation purposes in order to present the balance sheet for liquidation purposes to the meeting and for the meeting to 
determine whether the company shall go into liquidation. 
28 June 2013 Ruric has held an Initial Meeting for Liquidation Purposes. The meeting has resolved that Ruric shall not go 
into liquidation, but continue its business operations. 
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Description of Ruric AB 
Business concept, overall goal and strategy   
 
The company’s business concept is to acquire, develop, let and manage real estate in St Petersburg, Russia with a focus on commercial 
premises of high class in attractive locations that thereby contribute positively to the business of the tenants.  
 
The company has the goal of becoming a leading real estate company in the St Petersburg region within its segment.  
 
The strategy is to manage properties in the central parts of St. Petersburg. Through professional management and tenant relationship 
commercial premises of the high class are offered to tenants that are looking for premises in attractive locations and are willing to pay for it. In 
addition to that, Ruric shall divest, sell or swap the properties under development and focus on running the operational business centres, trying 
to maximize the net operating income and improve Ruric cash flow.  
 
Real estate stock 
Ruric owns, disposes of or has interests in four properties in central St Petersburg at the end of the reporting period. 
Three are completed and operating and the remaining one is in a planning, design and renovation phase. There is 
also a land plot outside the city centre. During the period, the real estate stock* has developed as shown below: 
 
SEK, m Q1 Q2 
Opening balance 407.9 390.5 
Divestments -9.5 0.0 
Changes in value -0.2 -0.2 
Changes in exchange rates -7.7 -8.4 
Closing balance 390.5 382.0 
* The table shows the investment property and the project properties 
 
Acquisitions 
No acquisitions have been carried out during the period. 
 
Divestment 
1 February 2013 Ruric has finalised the chain of transactions to sell LLC Incom and LLC Crocus, which were the 
parties in the investment contract for Apraksin Dvor with the city for USD 1.5 m / SEK 9.8 m, payable within 12 
months subsequent to the deal closure. Transaction has been completed on market terms with an independent third 
party. 
 
Changes in value  
The Board of Directors have chosen to base the valuation per 30 June on CBREs valuations as of 31 December 
2012. Because of non-going concern assumption CBRE assessed the liquidation value of properties, which is 
different to the fair values due to limited period of exposition for sale and may imply haircut from the fair values from 
7% for investment properties up to 25% for real estate projects. The valuation as of 30 June 2013 is currently in 
progress and will be presented in the report for the third quarter. 
 
As per CBRE valuations as of 31st of December 2012 Ruric investment properties portfolio was as follows: 
 
INVESTMENT PROPERTIES 
The value of the investment property portfolio per 30 June 2013 amounts to SEK 276.0 m (287.5), which is 
equivalent to 21,024 SEK per lettable sq m.  

  
Operating income at 
full tenancy 

 
External valuation  External valuation 

Property Lettable area (6.4 SEK/USD) 
30 June 2013 

(Liquidation values) 
31 December 2012  

(Fair values) 
R. Fontanki nab. 13 (Oscar) 2,983 9.5 74.6 86.0 
9-ya Liniya V.O. 34 (Magnus) 5,547 11.6 98.9 112.6 
Sredny Prospekt 36/40 (Gustaf) 4,597 14.2 102.5 115.8 
Investment properties 13,127 35.3 276.0 314.3 

 
DEVELOPMENT PROPERTIES  
The development portfolio as of 30 June 2013 is represented by jointly owned property on Fontanka 57 (50%). 
Ruric also owns a land plot of 33 hectares in Strelna, southwest of the city centre. Strelna land plot is recorded as 
project property, whereas the Fontanka 57 is recorded as financial assets - shares and participations. 
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Fontanka 57:  
The property could be developed into A-class offices. As it is possible to construct a parking garage at the back of 
the building this could be a very attractive office project in the City. The building is well suited for tenants in need of 
high profile offices in St Petersburg. The rent paid for true A-class projects in St Petersburg are at attractive levels.  
 
Since 2013 Ruric started to earn rental income from sublease of Fontanka 57.  
On 22 April 2013 the Arbitration Court of Saint-Petersburg and Leningrad region has recognised the right of Litera 
LLC (Ruric 50% owned company) to set-off SEK 17.3 m / RUB 84.2 m against rental payments. As of 30 June 2013 
two tenants occupy 3,459 square meters which represents 25% of lettable area. 
 
Land plot in Strelna: 
Ruric believes that this area, together with two other areas in the proximity of St Petersburg, with good road and rail 
communication, are specifically attractive and will most certainly gain in attractiveness once the supply in capital 
markets is better. No development is currently conducted on the land plot. 
 
Before development is launched, Ruric has to agree with the authorities on removal of high voltage power line from 
the land plot, which may require substantial time and costs. Land plot development before the power line is 
removed is unlikely.  
 
LONG-TERM RECEIVABLE 
Moika / Glinki: 
As of 31 December 2012 in line with the cancellation of Moika Glinki investment contract by the Russian Ministry of 
Defence Ruric reclassified the value of the investment into Moika Glinki into a receivable from the Russian Ministry 
of Defence. Based on an independent legal opinion prepared by international legal advisor as of 31 December 
2012, the estimated recovery of the receivable is expected to be two years from the date of the hearing. Net present 
value of the receivable as of 30 June 2013 has been assessed to SEK 210.9 m. 
 
Future prospects – Financing 
With high oil prices the Russian national budget remains strong. Even if Russia is also hit by the international 
financial turmoil and even if domestic political turmoil influences the perception of Russia, the economy is kept up by 
high commodity prices and high local consumption. 
 
The Company is focusing its attention on its financial difficulties. With interest payments twice as high as its Net 
Operating Income, the company has to find a way to refinance its debt.  
 
As of 31 December 2012 CBRE has undertaken the assessment of liquidation value of the assets because of non-
going concern assumption. These values may imply haircut from the fair values from 7% for investment properties 
up to 25% for real estate projects. In addition, there is a significant coupon payment in November 2013 and the 
Company holds investment properties, which bear no income but instead require substantial rental payments and 
maintenance costs. These facts raise doubts that Ruric will be able to perform as going concern. Ruric Board is 
currently in negotiations with bondholders to secure funding in the short term and working on a solution to enable 
Ruric to act on a going concern basis. 
 
It is Ruric strategy to divest, sell or swap the properties under development and focus on running the operational 
business centres, trying to maximize the net operating income and improve Ruric cash flow. 
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COMMENTS ON THE FINANCIAL DEVELOPMENT 
Rental income 
The rental income that includes the buildings at the 9-aya V.O. Linia 34 (Magnus), Fontanka 13 (Oscar) and Sredny 
Prospekt 36/40 (Gustaf) amounted to SEK 19.9 m (20.4) during the first half of year. The income from Fontanka 57 
is not recognised in the group accounts as Fontanka 57 is accounted for as equity accounted investee. 
 
Real estate expenses 
Direct real estate expenses and expenses for legal administration, marketing of premises, management fees etc. 
amounted to SEK -4.1 m (-6.4) for the interim period and -1.6 m (-2.9) for the second quarter. 
 
Operating surplus 
The operating surplus amounted to SEK 15.8 m (14.0) for the interim period and 8.6 m (7.1) for the second quarter. 
 
Other operating income / (expenses) 
Other operating expenses mainly referred to expenses for central administration that include expenses for group 
management as well as other central functions including personnel expenses. These expenses amounted to 
SEK 14.8 m (-27.6) for the interim period and -6.9 m (-21.9) for the second quarter. 
 
Operating result  
The operating result for the interim period amounted to SEK -3.7 m (-116.9) and -2.7 m (-5.8) for the second 
quarter.  
 
Net financial income/expense 
Net financial income and expenses amounted to SEK -38.7 m (-30.2) for the interim period and -34.9 m (-10.6) for 
the second quarter. Results from participations were SEK nil (-4.5).  
 
Result after financial items 
The result after financial items amounted to SEK -42.4 m (-151.6) for the interim period and -37.6 m (-23.0) for the 
second quarter. 
 
Taxes 
Tax expenses amounted to SEK 4.3 m (0.6) during the interim period and mainly relate to deferred taxes. 
 
Cash flow, liquidity and financial position 
The cash flow during the interim period amounted to SEK -3.1 m (-5.0), whereof SEK -5.7 m (3.2) was from 
operating activities. The equity ratio amounted to -5.8 (0.2) percent at the end of the reporting quarter. Equity 
amounted to SEK -39.1 m (1.7). Liquid funds amounted to SEK 2.1 m (5.1) and interest-bearing liabilities amounted 
to SEK 645.0 m (635.7) including accumulated coupon. 
 
Interest-bearing liabilities  
Ruric’s financing consists of a secured bond loan listed at OMX with nominal amount of SEK 619.8 m (619.8) with 
maturity 16 November 2014. The bond has a coupon of 10 or 13 percent, where Ruric may elect to pay 10 percent 
in a cash coupon or elect to pay a 3 per cent cash coupon with a payment-in-kind of 10 percent, accumulated to the 
bond. The second coupon was paid 16th November 2012 with 3 percent cash plus 10 percent payment-in-kind.  
 
Risk assessment 
The risk factors presented in the annual report for 2012 are continuously assessed.  
 
Exchange rate effects 
The functional currency of the operation in Russia is the Russian rouble. Most of Ruric income and expenses, 
except for interest expense, are incurred in Russian roubles. This provides a natural hedge against foreign currency 
deviations. Ruric uses no hedge against movement of the Swedish Krona against the Russian rouble.  
 
Personnel and organisation 
The Group had 32 employees at the end of the period, of which 31 are in the Russian subsidiary companies in St 
Petersburg, and 1 in the parent company.  
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The Parent Company 
The Parent Company comprises the central management in Stockholm with overall responsibility for operational 
management. The number of employees in the parent company amounts to 1 person at the period end. 
 
The parent company’s net turnover for the interim period amounted to SEK 0.4 m (0.5). The result after financial 
items amounted to SEK -7.5 m (-5.3). Liquid funds amounted to SEK 0.8 m (0.5) at the end of the interim period. 
 
The share and the owners  
The largest owner is Gano Services with 20.03% of the votes. Second largest is Dancalf Limited with 14.32%. The 
Ruric series B-share is listed at First North on OMX Stockholmsbörsen. Erik Penser Bankaktiebolag is the certified 
advisor. 
 
Related party transactions 
During the reporting period maintenance SEK 0.95 m on business centers were commenced through the company 
LLC Glinki Expluatatcia, which used to be a former subsidiary of Ruric named LLC Technostroy, sold to a related 
party in December 2011. No other significant related party transactions were commenced. 
 
Events after the close of the period 
 
July 
5 July 2013 Annual report of Ruric AB for 2012 has been published. 
17 July 2013 Court hearing on Moika–Glinki case is being postponed At the request of the defendant Moscow 
Arbitration Court postponed the hearing on compensation of claim from LLC Glinki 2 to the Ministry of Defence of 
the Russian Federation until September 11, 2013. The Ministry of Defence of the Russian Federation had no 
position for the case so they requested extra time to study the case materials. Representatives of the Ministry of 
Defence of the Russian Federation informed Ruric that amicable agreement is not possible and they will use the 
time to prepare their objections to challenge the full amount of the claim. The Court has asked the parties to prepare 
the final clarifications on the claim and objections to the claim by September 11, 2013. 
17 July 2013 Litera LLC (Ruric 50% owned company) won the court of appeal to set-off the incurred capital 
expenses for restoration of the building at the Fontanka 57 lit. A in the amount of SEK 17.3 m / RUB 84 m against 
rental payments for the use of the building under the lease agreement with the Russian governmental agency 
AUIPIK. This fact allows LLC Litera to effectively offset future rental payments since August 2013. 
26 July 2013, the Annual General meeting in Russian Real Estate Investment Company AB (publ) was held. The 
Annual General meeting approved the profit and loss account and the balance sheet as well as the consolidated 
profit and loss accounts and the consolidated balance sheet, resolved on the allocation of available profits, on the 
discharge from liability for members of the Board of Directors and the Managing Directors for the financial year of 
2012, on the approval of fees for the Board of Directors and the auditors and elected a Board of Directors and 
auditor for the period up to and including the next annual general meeting. 
 
August 
There were no significant events in August 
 
Accounting principles 
The consolidated accounts have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards 
(IFRS). This interim report is prepared in accordance with IAS 34 Interim reporting. The updated standard IAS 1 has 
been applied in this interim report. The group adopts the same accounting principles as the latest annual report. 
 
Dividend 
The Annual meeting resolved that no dividend should be distributed. 
 
Annual report 
The report is available on the Company website www.ruric.com.  
 
Annual meeting 
The annual meeting was held 26 July 2013. The minutes of meeting are available on corporate website 
www.ruric.com. 
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Change of address 
The company has changed its post address for correspondence to the following: 
 
Russian Real Estate Investment Company AB 
Visma services AB 
Box 34212 
100 26 Stockholm 
Sweden 
 
Future reporting dates  
Interim Report January-September 2013   30 November 2013 
Year-End Report January-December 2013   28 February 2014 
 
For additional information 
Tatiana Ottestig, CEO 
phone +46-72 235 91 11,  (Stockholm) 
            +7 812 309 78 95  (St. Petersburg) 
e-mail  tottestig@ruric.com 
web www.ruric.com  
 
 

This Interim Report has not been the subject of examination by the Company’s Auditor. 
 

Stockholm, 30 August 2013 
Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 

 
The Board of Directors 

 
Ruric's business concept is to acquire, develop, let, manage, and divest real estate in St Petersburg, Russia, with a focus on commercial 

premises of the highest quality in attractive locations that can thereby contribute positively to the business of the tenants. The company has the 
vision of becoming a leading real estate company in central St Petersburg  

 
Russian Real Estate Investment Company AB (publ)  

Hovslagargatan 5 B, 111 48 Stockholm, Sweden 
Phone: +7 812 309 78 95    Telefax:  +7 812 309 78 31          E-mail: info@ruric.com     Web:  www.ruric.com 

Corporate identity number:  556653-9705     Registered office: Stockholm 



   

 
Year-End Report January – June 2013    Ruric - Russian Real Estate Investment Company AB (publ) 8 

 

 

Consolidated income statement            
SEK m  Apr - June 

2013 
 Apr - June 

2012 
 Jan – Jun 

2013 
 Jan-Jun 

2012 
 Jan-Dec 

2012 
(adjusted) 

Rental income 10.2  10.0  19.9  20.4  40.3 
Real estate expenses -1.6  -2.9  -4.1  -6.4  -12.3 
Operating surplus 8.6  7.1  15.8  14.0  28.0 
             
Depreciation of equipment -0.2  -0.1  -0.3  -0.3  -0.5 
Other operating income / (expenses) -6.9  -21.9  -14.8  -27.6  -35.5 
Changes in value, real estate -0.2  0.0  -0.4  -103.0  -306.4 
Impairment -4.0  9.1  -4.0  0.0  0.0 
Operating profit / (loss) -2.7  -5.8  -3.7  -116.9  -314.4 
Income from participation in the associated 
companies -  

 
-6.6  -  -4.5  -19.0 

Financial income -  2.6  -  4.6  7.8 
Financial expenses -34.9  -13.2  -38.7  -34.8  -132.4 
Profit/loss after financial items -37.6  -23.0  -42.4  -151.6  -457.9 
             
Taxes 3.4  6.3  4.3  0.6  14.5 
             
Profit/loss after tax -34.2  -16.7  -38.1  -151.6  -443.4 
Non-controlling interest -  -  -  -  -23.9 
Currency translation differences -6.0  38.4  -2.7  -6.6  2.0 
Total result -34.2  21.7  -40.8  -157.6  -417.5 
             
Earnings per share. SEK -0.33  -0.16  -0.37  -1.45  -4.03 
Earnings per share incl. dilution. SEK n.a  n.a  n.a.  n.a  n.a. 
Number of shares at the close of the period  104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555 
Average number of shares 104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555 
Average number of shares. incl. dilution  104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555  104,148,555 

          

Consolidated balance sheet MSEK          

  
   

30-06-2013  30-06-2012 
 31-12-2012 

(adjusted) 
Fixed assets          
           
Investment property     276.0  316.1  297.5 
Real estate projects     106.0  495.2  110.4 
Equipment     1.7  1.8  2.0 
Participations in the associated companies     0.0  29.2  0.0 
Deferred tax assets     0.0  23.2  0.0 
Other long-term receivables     214.1  74.2  213.1 
Total fixed assets     597.8  939.7  623.0 
           
Current assets          
Current receivables      72.4  41.9  76.5 
Liquid funds      2.1  36.8  5.1 
Total current assets     74.5  78.7  81.6 
TOTAL ASSETS     672.3  1,018.4  704.6 
           
EQUITY AND LIABILITIES          
Equity     -39.1  359.0  1.7 
Deferred tax liabilities     45.1  17.3  45.1 
Interest-bearing liabilities     645.0  563.4  635.7 
Accounts payable     6.7  4.8  8.2 
Other liabilities     5.8  9.5  5.0 
Accrued expenses and deferred income     8.9  64.4  8.9 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES     672.4  1,018.4  704.6 
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Consolidated change in equity          
SEK m Apr-Jun 

2013 
 Apr-Jun 

2012 
 Jan-Jun 

2013 
 Jan-Jun 

2012 
 Jan-Dec 

2012 
(adjusted) 

Equity at the start of the period 1.1  337.3  1.7  516.6  440.5 
Preferential rights issue 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Issue expenses 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Revaluation 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Profit/loss for the period -40.2  21.7  -40.8  -157.5  -438.3 
Equity at the close of the period -39.1  359.0  -39.1  359.1  1.7 
          
Consolidated cash flow statement          
SEK m Apr-Jun 

2013  
Apr-Jun 

2012  
Jan-Jun 

2013   
Jan-Jun 

2012  
Jan-Dec 

2012 
Operating activities          
Profit/loss after financial items  -37.6  -23.0  -42.4  -151.6  -457.9 
Adjustment for items not included in 
the cash flow 21.7  4.5  37.0  107.7  431.2 
Taxes paid 3.4  0.2  4.3  -0.6  -2.8 
             
Cash flow from operating activities 
before change in working capital -12.5  -18.3  -1.1  -44.5  -29.5 
             
Changes in working capital            
Change in operating receivables 13.8  -3.3  -1.3  7.2  12.1 
Change in operating liabilities 3.5  13.0  -3.3  40.5  8.5 
Total change in working capital 17.3  9.7  -4.6  47.7  20.6 
             
Cash flow from operating activities 4.8  -8.6  -5.7  3.2  -8.9 
             
Investing activities            
Acquisition of participations 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Acquisition of tangible fixed assets -0.2  -0.4  -0.4  -3.0  -12.6 
Sale of tangible fixed assets 0.0  0.0  9.3  0.0  0.0 
Investments in other financial assets 0.0  -0.1  0.0  -14.8  -15.2 
Disposal of subsidiaries -4.9  9.6  -6.3  9.6  0.0 
Cash flow from investing activities -5.1  9.1  2.6  -8.2   -27.8 
             
Financing activities           
Preferential rights issue 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Warrant settlement 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Change in long-term borrowing 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
Cash flow from financing activities 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
            
Cash flow for the period -0.3  0.5  -3.1  -5.0  -36.7 
Opening liquid funds 2.4  36.3  5.1  41.8  41.8 
Liquid funds at the close of the 
period 2.1  36.8  2.1  36.8  5.1 
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Group key ratios Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 
  2013 2012 2013 2012 2012 
       
Real estate related key ratios      
Lettable area. m2  13,127 26,400 13,127 26,400 26,400 
Book value real estate 381.9 811.4 381.9 811.4 407.7 
Occupancy ratio. area. %  92.3 92.6 92.3 92.6 98.1 
       
Financial ratios      
Equity ratio. % -5.8 35.2 -5.8 35.2 0.1 
Liabilities/Assets. % 105.8 64.8 105.8 64.8 99.8 
Interest coverage ratio. Times Neg Neg Neg Neg Neg 
Debt/equity ratio. Times -15.9 1.6 -15.9 1.6 673.4 
Return on equity. % -67.9 -3.82 200.7 -43.38 -201.8 
       
       
Data per share and share data       
Number of shares at the close of the period 104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 
Average number of shares  104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 
Average number of shares. incl. dilution  104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 104,148,555 
Earnings per share. SEK -0.16 -0.16 -0.37 -1.45 -5.00 
Dividend. SEK 0 0 0 0 0 
       
       
Employees      
Average number of employees 24 13 24 13 16 
Number of employees at the end of the period 32 13 32 13 20 
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Parent company income statement     
  

      
 

 
MSEK  Apr-Jun 

2013 
 Apr-Jun 

2012 
 Jan-Jun 

2013 

 

Jan-Jun 
2012 

 

Jan-Dec 
2012 

(adjusted)  
Net income 0.2  0.5  0.4 

 
0.5 

 
1.1 

Net income 0.2  0.5  0.4 
 

0.5 
 

1.1 
      

    
 

Depreciation 0.0  0.0  0.0 
 

0.0 
 

0.0 
Other company cost -3.0  -5.6  -7.7 

 
-7.7 

 
-18.3 

Impairment 0.0  0.0  0.0 
 

0.0 
 

0.0 
Operating profit/(loss) -2.8  -5.1  -7.3 

 
-7.2 

 
-17.2 

      
    

 
Financial items 1.8  19.9  -0.2 

 
1.9 

 
-698.0 

      
    

 
Profit/loss before tax -1.0  14.8  -7.5 

 
-5.3 

 
-715.2 

Taxes 0.0  0.0  0.0 
 

0.0 
 

0.0 
Profit / loss after tax -1.0  14.8  -7.5 

 
-5.3 

 
-715.2 

 
Parent company balance sheets   

 
  

MSEK  
                                                                                       30-06-2013 30-06-2012 31-12-2012    

(adjusted) 
   

  Fixed assets  
     

  Tangible fixed assets  0.0        0.1 0.1 
Financial fixed assets  294.2    682.1 298.3 
Total fixed assets  294.2    682.2 298.4 
   

  Current assets  
  Short term receivables  104.6    404.6 97.4 

Cash                                                                                     0.8        3.6 0.5 
Total current assets  105.4    408.2 97.9 
TOTAL ASSETS  399.6 1,090.4 396.3 
   

  EQUITY AND LIABILITIES  
  Share capital and reserves  441.3    444.3 444.3 

Retained earnings  -704.7        19.6 -699.6 
Total equity  -263.4    463.9 -255.3 
   

  Long term liabilities  645.0    563.6 635.7 
Short term liabilities  18.0      62.9 15.9 
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES  399.6 1,090.4 396.3 

 
Definitions 
Return on equity  
Profit/loss after tax in relation to average equity.  
 
Loan-to-value ratio real estate  
Interest-bearing liabilities concerning real estate in relation to the book value of the real estate.  
 
Earnings per share  
The profit/loss for the period in relation to the average number of shares.  
 
Interest coverage ratio 
The profit/loss after financial items plus financial expenses divided by financial expenses.  
 
Debt/equity ratio  
Interest-bearing liabilities in relation to equity.  
 
Equity ratio 
Reported equity in relation to reported total assets at the close of the period.  
 
Equity per share  
Reported equity in relation to the number of shares at the close of the period.  
 



 

 
 

Bilaga 5 

Underbilaga B 

Pressmeddelanden perioden 26 juli 2013 – 23 oktober 2013  



 

Press Release 

July 17, 2013 

 

 

Update on Ruric court cases 

 

On July 17, 2013 Ruric subsidiaries had two court hearings in Russia. 

 

Court hearing on Moika – Glinki case is being postponed. 

At the request of the defendant Moscow Arbitration Court postponed the hearing on compensation 

of claim from LLC Glinki 2 to the Ministry of Defence of the Russian Federation until September 

11, 2013. The Ministry of Defence of the Russian Federation had no position for the case so they 

requested extra time to study the case materials. Representatives of the Ministry of Defence of the 

Russian Federation informed Ruric that amicable agreement is not possible and they will use the 

time to prepare their objections to challenge the full amount of the claim. The Court has asked the 

parties to prepare the final clarifications on the claim and objections to the claim by September 11, 

2013. 

 

Litera LLC has again won the case against AUIPIK. 

On July 17, 2013 Litera LLC (Ruric 50% owned company) won the court of appeal to set-off the 

incurred capital expenses for restoration of the building at the Fontanka 57 lit. A in the amount of 

RUB 84 mln against rental payments for the use of the building under the lease agreement with the 

Russian governmental agency AUIPIK. This fact allows LLC Litera to effectively off-set future 

rental payments since August 2013. 

 

 

For additional information: 

 

Denis Panovitsin, CEO of Ruric Management LLC 

Tel: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: dpanovitsin@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

 

About company: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 

Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in St. 

Petersburg commercial real estate market since 2004.  

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market 

approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and 

management services are also included. 

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 
 

 



 

Press Release 

July 26, 2013 

 

 

ÅRSSTÄMMA HAR HÅLLITS I RURIC AB (PUBL) 

THE ANNUAL GENERAL MEETING HAS BEEN HELD IN RURIC AB (PUBL) 

 

Den 26 juli 2013 hölls årsstämma i Russian Real Estate Investment Company AB (publ). 

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslutade om disposition om tillgängliga 

vinstmedel, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 

2012, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt valde styrelse och revisor för tiden 

intill och inkluderande nästa årsstämma. 

On 26 July, 2013, the annual general meeting in Russian Real Estate Investment Company AB 

(publ) was held. The annual general meeting approved the profit and loss account and the balance 

sheet as well as the consolidated profit and loss accounts and the consolidated balance sheet, 

resolved on the allocation of available profits, on the discharge from liability for members of the 

Board of Directors and the Managing Directors for the financial year of 2012, on the approval of 

fees for the Board of Directors and the auditors and elected a Board of Directors and auditor for 

the period up to and including the next annual general meeting. 

 

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängligt inom två (2) veckor från dagen för 

årsstämman. 

Minutes from the annual general meeting will be available within two (2) weeks from the day of the 

annual general meeting. 

 

 

 

For additional information: 

 

Tatiana Ottestig, CEO 

Tel.: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: tottestig@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

 

About company: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 

Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in St. 

Petersburg commercial real estate market since 2004.  

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market 

approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and 

management services are also included. 

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 



 

Press Release 
August 30, 2013 

 
 
 
 
RURIC AB Board of Directors approves release of the Interim Report for January - June 2013 
 
On 30 August 2013 Board of Directors of Russian Real Estate Investment Company AB approved 
Interim Report for January - June 2013. 
 
To access the published Interim report for January – June 2013 please refer to Financial Reports section 
on RURIC AB official website at 
http://ruric.com/eng/investors/reports/ 
 
 
 
 
For additional information: 
 
Denis Savinkin, CFO 
Tel.: +7 (812) 309-78-95 
E-mail: DSavinkin@ruric.com 
Web:  www.ruric.com 
 
 
 
About company: 
 
RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 
Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in 
St.Petersburg commercial real estate market since 2004.  
 
The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach 
consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management 
services are also included. These services apply to the property of different return, from €100,000 to 
6% per annum. 
 
RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 



 

Press Release 
September 11, 2013 

 
 
 
 
Court hearing on Moyka – Glinki case 
 
At the request of the defendant Moscow Arbitration Court postponed the hearing on compensation of 
claim from LLC Glinki 2 to the Ministry of Defense of the Russian Federation until September 25, 
2013. The Ministry of Defense of the Russian Federation has requested to perform expertise of the case 
materials. The Court has asked the parties to prepare the list of documents subject to expertise by 
September 25, 2013. 
 
 
 
For additional information: 
 
Denis Savinkin, CFO 
Tel.: +7 (812) 309-78-95 
E-mail: DSavinkin@ruric.com 
Web:  www.ruric.com 
 
 
 
About company: 
 
RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 
Hovslagargatan 5B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in St. 
Petersburg commercial real estate market since 2004.  
 
The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach 
consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management 
services are also included. These services apply to the property of different return, from €100,000 to 
6% per annum. 
 
RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 



 

Press Release 

September 25, 2013 

 

 

 

 

Court hearing on Moyka – Glinki case 

 

Moscow Arbitration court postponed the hearing on compensation of claim from LLC Glinki 2 to the 

Ministry of Defense of the Russian Federation until October 2, 2013. The reason to postpone the case is 

that Moscow Arbitration court will prepare the list of the questions, which will be submitted to the 

experts to perform the expertise of the case materials. Next hearing is to be commenced on October 2, 

2013. 

 

 

 

For additional information: 

 

Denis Savinkin, CFO 

Tel.: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: DSavinkin@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

 

 

About company: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 

Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in St. 

Petersburg commercial real estate market since 2004.  

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach 

consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management 

services are also included.  

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 



 

Press Release 

October 2, 2013 

 

 

 

 

Court hearing on Moyka – Glinki case 

 

Today the Moscow Arbitration Court approved the list of three expert organizations to choose from for 

expertise of the case materials and will request for their proposals on October 7, 2013. These expert 

organizations will submit their proposals to perform the expertise to the Court until the next hearing, 

which will commence on October 24, 2013. Upon receiving of the proposals from the experts the court 

will choose the expert organization to study the case materials. 

 

 

 

 

For additional information: 

 

Denis Savinkin, CFO 

Tel.: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: DSavinkin@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

 

 

 

About company: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. No. 556653-9705, 

Hovslagargatan 5 B, SE-111 48 Stockholm)) is a company with Swedish capital, operating in St. 

Petersburg commercial real estate market since 2004.  

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market approach 

consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction and management 

services are also included.  

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 



 

 

 

Press Release 

October 10, 2013 

 

 

 
NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN OR TO THE UNITED 

STATES, AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, SWITZERLAND, SOUTH 

AFRICA OR NEW ZEALAND OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE THE 

DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE UNLAWFUL. 

 

Agent has issued notice to convene Written Procedure and published Information 

Memorandum 

 

Pursuant to a notice dated 10 October 2013 (the “Notice”), CorpNordic Sweden AB (the 

“Agent”) has convened a procedure in writing (the “Written Procedure”) of the holders (the 

“Bondholders”) of the outstanding 10%/13% 2010/2014 bond loan issued by Russian Real 

Estate Investment Company AB (publ) (“Ruric” or the “Company”) with ISIN 

SE0003045848 and with an outstanding total nominal amount of SEK 619,750,000 (the 

“Bond Loan”), divided into 6,197,500 individual bonds (the “Bonds”). 

 

The purpose of the Written Procedure is to allow Bondholders to vote on their approval of 

Ruric’s proposal to the Bondholders (the “Proposal”). In summary, Ruric proposes that all 

outstanding Bonds together with accrued but unpaid interest thereon (the “Accrued Interest”) 

are exchanged, in whole but not in part, on a pro rata basis for the entire share capital of St 

Petersburg Property Company AB, a public limited liability company incorporated in Sweden 

with registration number 556911-8275 (“SPPC”), (i) which through its subsidiaries will own 

certain properties and (ii) to which Ruric will issue 26,037,139 Class B shares of Ruric (the 

“New Shares”) representing 20 per cent. of the total share capital of Ruric following the issue 

of the New Shares. After the Bonds have been exchanged as set out above, the Bonds will be 

considered fully redeemed and will be immediately cancelled. 

 

In connection with the issue of the Notice to convene the Written Procedure, the Agent has 

also made available to the Bondholders an information memorandum (the “Information 

Memorandum”). The Information Memorandum sets out in detail the Proposal and the 

execution thereof (the “Restructuring”). The Information Memorandum can be accessed 

through the Company’s website: http://ruric.com/eng/investors/meetings/. 

 

Ruric’s shareholders should be aware that the Restructuring is conditional upon the approval 

of the Bondholders. Ruric will issue a notice to attend an extraordinary general meeting of the 

shareholders of Ruric today, which is to decide on whether the Restructuring is approved by 

Ruric’s shareholders. 

 

 



 

 

For additional information: 

 

Tatiana Ottestig, CEO 

Tel.: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: tottestig@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

About Ruric: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705, 

Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited liability company 

incorporated under the laws of Sweden, operating in the St. Petersburg commercial real estate 

market since 2004.  

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market 

approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction 

and management services are also included. 

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 
 



 

 

 

Press Release 

October 14, 2013 

 

 

 

Viss information i den kungörelse om kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 7 

november 2013 som publicerats i SvD Näringsliv den 14 oktober 2013 är felaktig – 

korrigering kommer att publiceras i SvD Näringsliv den 14 oktober samt den 15 oktober 

2013 

Certain contents of the announcement of the issue of notice to attend the extraordinary 

general meeting scheduled for 7 November 2013 published in SvD Näringsliv on 14 

October 2013 are incorrect – corrections to be published on 14 October 2013 and 15 

October 2013 

 

Viss information i den kungörelse om kallelse till extra bolagsstämma i Russian Real Estate 

Investment Company AB (publ) (”Ruric” eller ”Bolaget”) att hållas den 7 november 2013 

som publicerats i SvD Näringsliv den 14 oktober 2013 är felaktig, på grund av ett tryckfel hos 

Svenska Dagbladet. Kungörelsens innehåll är felaktig vad avser datumet för extra 

bolagsstämma, senaste dag att vara införd i aktieboken samt anmälan till Ruric om avsikt att 

delta i stämman. Korrigering kommer att publiceras i SvD Näringsliv den 14 oktober samt 

den 15 oktober 2013. Den kallelse som publicerats på http://ruric.com/eng/investors/meetings/ 

samt i Post- och Inrikes Tidningar den 14 oktober 2013 är korrekt. 

 

The contents of the announcement of the notice to attend the extraordinary general meeting in 

Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (“Ruric” or the “Company”) scheduled 

for 7 November 2013, which was published in SvD Näringsliv on 14 October 2013 are 

incorrect following a mistake on Svenska Dagbladet’s part.  The announced information is 

incorrect as regards the date for the extraordinary general meeting, last day to be registered 

in the shareholders’ register and notice of attendance to Ruric. Corrections will be published 

in SvD Näringsliv on 14 October 2013 and 15 October 2013. The notice published on 

http://ruric.com/eng/investors/meetings/ and in the Swedish Official Gazette on 14 October 

2013 is correct. 

 

For additional information: 

 

Tatiana Ottestig, CEO 

Tel.: +7 (812) 309-78-95 

E-mail: tottestig@ruric.com 

Web:  www.ruric.com 

 

About Ruric: 

 

RURIC AB (Russian Real Estate Investment Company AB (publ) (reg. no. 556653-9705, 

Lindhagensgatan 94, SE-112 18 Stockholm)) is a public limited liability company 

incorporated under the laws of Sweden, operating in the St. Petersburg commercial real estate 

market since 2004.  

 



 

 

The company is dealing with the investment projects coordination, local and national market 

approach consulting, valuation and property trust services. Real estate portfolio construction 

and management services are also included. 

 

RURIC’s Certified Advisor at First North is Erik Penser Bankaktiebolag 
 



 

 
 

Bilaga 6 

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser 

  





 

 
 

Bilaga 7 

Beskrivning av Ruric efter den finansiella rekonstruktionen 

Nedan följer en övergripande beskrivning av Bolagets tillgångar efter genomförandet av den 

finansiella rekonstruktionen (”Rekonstruktionen”). Begreppet Rekonstruktionen ska förstås som 

genomförandet av den Rekonstruktionsplan som föreslagits till bolagsstämman. För mer information, 

vänligen se den kallelse till extra bolagsstämma samt det informationsdokument (Eng. Information 

Memorandum) som båda offentliggjordes den 10 oktober 2013. 

 

Strategi 

 

Efter att Rekonstruktionen har genomförts ska styrelsen utveckla en ny strategi för att få Bolaget att 

växa samt maximera värdet av Bolagets spetskompetens. Strategin kommer sannolikt att omfatta 

bland annat följande: 

 

Moika Glinki 

Professionell handledning av komplexa tvisteprocesser med målsättningen att finna en 

lösning som är tillfredsställande för samtliga parter. 

 

Fontanka 

Färdigställande av utvecklingsprojektet samt fortsatt kommersialisering av projektet. 

 

Övriga fastigheter 

Ruric kommer fortsatt att söka fastigheter att förvalta och utveckla, i syfte att erbjuda 

Bolagets kvalitativa förvaltning till fler fastigheter i S:t Petersburg. 

 

Tillgångar 

 

Följande materiella tillgångar kommer att fortsätta ägas av Ruric även efter Rekonstruktionen: 

 

Moika Glinki 

 

Till följd av att investeringsavtalet mellan Ruric och Ryska Försvarsministeriet hävdes har 

Ruric behövt omklassificera det återvinningsbara värdet för Moika Glinki-

investeringsprojektet från ”investeringsfastighet under utveckling” (Eng. investment property 

under development) till ”långsiktiga fordringar” (Eng. long-term receivables).  Det icke-

återvinningsbara värdet, beräknat till SEK 280,418 (RUB 1,309,207), redovisades som en 

förändring i verkligt värde under 2012. 

 

Ruric har anlitat extern juridisk expertis för att bedöma vilket värde som kan väntas 

återvinnas från fordringen. Det uppskattade värdet, avskrivet till det aktuella värdet, minskat 

med kostnader för därtill hörande legala avgifter, uppgick den 31 december 2012 till SEK 

210,971. 

 

Fontanka 57 

 

I Bolagets årsredovisning för 2012 har investeringarna i Fontanka-projektet redovisats som 

Andelar i intresseföretag (Eng. “Investments in equity accounted investees”), Kundfordringar 

och andra fordringar (fordringar på intresseföretag) (Eng. ”Trade and other receivables 

(receivables from equity accounted investees)”) och Andra långfristiga fordringar (fordringar 

på intresseföretag) (Eng. ”Other long-term receivables (receivables from equity accounted 

investees)”). Det verkliga värdet av dessa investeringar uppskattas genom hänvisning till 

utvärderingsrapporterna som gjorts för Fontanka 57-projektet, som tagits fram av 



 

 
 

utvärderingsföretaget CBRE.  31 december 2012 bedömdes det verkliga värdet av Bolagets 

aktier i Fontanka 57-projektet uppgå till SEK 57,379, enligt utvärderingsföretaget. 

 

Finansiell ställning 

 

Bolaget höll en första kontrollstämma i juni 2013 och måste därför hålla en andra kontrollstämma 

senast inom åtta (8) månader från den första kontrollstämman. Vid tidpunkten för den andra 

kontrollstämman måste Bolagets eget kapital, beräknat i enlighet med svensk lag, uppgå till minst det 

registrerade aktiekapitalet. För att uppnå detta kan det komma att bli nödvändigt att genomföra 

väsentliga kapitaltillskott och andra finansiella åtgärder för att komma tillrätta med Bolagets 

finansiella situation. Underlåtenhet att hålla en andra kontrollstämma inom utsatt tidsfrist alternativt 

om den kontrollbalansräkning som läggs fram vid den andra kontrollstämman inte har granskats av 

revisor eller inte utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet, 

kommer att resultera i att Bolaget tvingas träda i likvidation. 

 

I tillägg till vad som ovan anförts, kommer det vidare att krävas ytterligare finansiering för att 

Bolagets ska kunna fortsätta utvecklingen av Fontanka 57. Bolagets styrelse kommer att besluta om 

en lämplig balansering av eget kapital och skuld i samband med Rekonstruktionen, för att säkerställa 

att Bolaget behåller en låg riskprofil och får tillräcklig avkastning på investeringarna. De exakta 

siffrorna för eget kapital och skuld kommer att fastställas tillsammans med ledande finansiella 

institutioner inom fastighetsmarknaden. 

 

Beskrivning av verksamma dotterbolag och fastigheter i Ruric-koncernen, efter Rekonstruktionen: 

 

Svenska fastighetsbolag 

 

Bolagets helägda, svenska fastighetsbolag är följande: 

 

(a) RURIC (Sweden) I AB 

Firma: Russian Real Estate Investment Company (Sweden) I AB 

Adress: Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm 

Org. nr.: 556653-9721 

Bildat datum: 20 januari 2004 

Aktiekapital: SEK 100 000  

Antal aktier: 1 000 

 

(b) RURIC Pyat AB 

Firma: Russian Real Estate Investment Company Pyat AB 

Adress: Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm 

Org. nr.: 556656-5841 

Bildat datum: 25 februari 2004 

Aktiekapital: SEK 100 000  

Antal aktier: 1 000 

 

(c) RURIC Shest AB 

Firma: Russian Real Estate Investment Company Shest AB 

Adress: Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm 

Org. nr.: 556662-8011 

Bildat datum: 3 juni 2004 

Aktiekapital: SEK 100 000  

Antal aktier: 1 000 

 

(d) RURIC Syem AB 

Firma: Russian Real Estate Investment Company Syem AB 

Adress: Hovslagargatan 5B, 111 48 Stockholm 



 

 
 

Org. nr.: 556656-6799 

Bildat datum: 27 februari 2004 

Aktiekapital: SEK 100 000  

Antal aktier: 1 000 

 

Cypriotiska fastighetsbolag 

 

Bolagets indirekt ägda, cypriotiska fastighetsbolag är följande: 

 

(a) COFULEK LTD 

Firma: COFULEK LIMITED 

Adress: 5 Dositheou Street, Parabuilding, Block A, 2nd floor, office A203-204, P.C.1071 

Nicosia, Cyprus 

Org. nr.: HE 166876 

Bildat datum: 19 oktober 2005 

Aktiekapital: EUR 17 000  

Antal aktier: 100 000 

 

(b) Grechetto Holdings Ltd 

Firma: Grechetto Holdings Limited 

Adress: 3 Greveon, 1
st
 floor, Flat/Office 101, 1055, Nicosia, Cyprus 

Org. nr.: HE 208926 

Bildat datum: 25 september 2007 

Aktiekapital: EUR 10 000  

Antal aktier: 10 000 

 

Ryska fastighetsbolag 

 

Rurics indirekt ägda, ryska fastighetsbolag är följande: 

 

(a) Glinki 2 LLC 

Firma: Limited Liability Company “Glinki 2” 

Adress: St. Petersburg, Glinka Street, 2 

Org. nr.: PSRN 1067847205810, TIN 7838344940 

Bildat datum: 6 februari 2006 

Aktiekapital (Eng. chartered capital): RUR 351 844 100  

 

(b) Litera LLC 

Firma: Limited Liability Company Litera 

Adress: Fontanka river Embankment, 57, litera A, office 2H 

Org. nr.: PSRN 1057813078300, TIN 7840328914 

Bildat datum: 6 december 2005 

Aktiekapital (Eng. chartered capital): RUR 10 000 

 

(c) Ruric Management LLC 

Firma: Ruric Management Limited Liability Company 

Adress: Fontanka river Embankment, 13, litera A, 

Org. nr.: PSRN 1057812683928, TIN 7841323595 

Bildat datum: 21 oktober 2005 

Aktiekapital (Eng. chartered capital): RUR 568 000  
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