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Bokslutskommuniké Svenska Nyttobostäder 
januari–december 2020

Väsentliga händelser
• Svenska Nyttobostäders stam- och preferens-

aktie noterades på Nasdaq First North Growth 
Market med första handelsdag den 4 november 
2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Bolagets CFO avslutade sin anställning på egen 

begäran den 21 januari 2021. Tillförordnad CFO 
utsågs samma dag. 

*För defi nitioner av nyckeltal se sidan 29.
**Se not 3, sid 10.

Nyckeltal*
2020

jan-dec
2019

jan-dec

Hyresvärde, Mkr 126 65

Hyresintäkter, Mkr 100 35

Driftnetto, Mkr** 68 32

Förvaltningsresultat, Mkr** 4 -2

Värdeförändring förvaltningsobjekt, Mkr 69 120

Resultat efter skatt, Mkr 46 116

Resultat efter skatt per stamaktie, kr 0,21 0,69

Överskottsgrad, % 68 91

Belåningsgrad, % 70 65

Ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, % 98 100

Ekonomisk uthyrningsgrad totalt, % 97 97

Dragonen, Upplands Väsby

Lägenheter 
i förvaltning Fastighetsvärde Avstånd snittlägenhet

spårbunden station
Avstånd snittlägenhet 

Sergels torg

892 st 2 415 Mkr 577 m 8,5 km
Ej tillträdda lägenheter i 

förvaltningsportföljen
Ej tillträdda fastigheter

förvärvsvärde

4 860 st 9 445 Mkr
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• Svenska Nyttobostäder AB (publ) registrerades den 2 april 2020. 

• Den 17 september 2020 blev Svenska Nyttobostäder AB (publ) moderbolag i koncernen genom att teckna bindande 
förvärvsavtal för 29 förvaltningsobjekt till ett förvärvsvärde på 11,8 Mdkr. Fem av dessa objekt var färdigställda och 
tillträddes den 23 september, Svenska Nyttobostäder-koncernen ärver den finansiella historiken för dessa förvaltnings-
objekt (se Redovisningsprinciper not 1). Ytterligare objekt tillträddes vid färdigställande den 30 september  
och 1 december. Resterande 22 objekt ska att tillträdas mellan 2021-2025. 

•  I samband med avtalstecknandet för de 29 objekten erhöll säljarna stamaktier i Svenska Nyttobostäder till ett pris 
om 4 öre per aktie. Det totala antalet stamaktier är sedan dess 60 501 400.  ALM Equity och övriga säljare åtog sig 
även att finansiera fastigheterna vid tillträde genom teckning av preferensaktier om totalt 3,9 Mdkr. Åtagandena får 
endast nyttjas till finansiering av ovan nämnda förvärv. 

•  Den 30 oktober erhöll Bolaget villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth 
Market och offentliggjorde bolagsbeskrivning. 

• Svenska Nyttobostäders stam- och preferensaktie noterades på Nasdaq First North Growth Market med första  
handelsdag den 4 november 2020. 

• Bolaget kallade till extra bolagsstämma som hölls den 1 december. Stämman beslutade om en riktad nyemission av 
757 638 preferensaktier.

• Bolagets CFO avslutade sin anställning på egen begäran den 21 januari 2021. Tillförordnad CFO utsågs samma dag.

Häggvik Nova, Sollentuna

VÄSENTLIGA HÄNDEL SER

Väsentliga händelser 
1 januari - 31 december 2020

Väsentliga händelser efter perioden
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För mindre än ett år sedan påbörjade vi arbetet inför note-
ringen av Svenska Nyttobostäder. Det blev en mycket 
intensiv och spännande höst och i början på november 
noterades vi så på First North, det känns roligt, fortsatt 
spännande och framförallt är vi väldigt stolta!

Resultatutvecklingen är fortsatt stabil för Svenska Nyttobo-
städer. Vi hyr ut i planerad takt och följer de uppsatta målen 
för uthyrningsgrad. Med ett normaliserat driftnetto om 126 
Mkr innebär det att vi följer de förväntade 600 Mkr till år 
2025, vilket är glädjande.

Under kvartalet har vi tillträtt Ängshuset, som är den sista 
etappen i Rinkebyterrassen, ett större område där vi till-
sammans med andra fastighetsägare är en stolt part i att 
tillskapa ett helt nytt område invid Rinkeby. Ängshuset är fullt 
uthyrt, helt enligt de förväntningar som vi och marknaden 
har på oss.

Under perioden påbörjade säljaren byggnationen av två av 
våra kommande förvaltningsfastigheter – Lignum vid Tele-
fonplan och Flädern i Rönninge. Dessa tillträder vi under 
2022-2023 och det innebär att vi tillför Stockholm ytterligare 
totalt 296 mycket välbehövliga bostäder. Totalt är nu 1 624 
av bolagets 4 680 avtalade men ej tillträdda lägenheter i 
produktion. Alla dessa kommande tillträden av förvärvade 
förvaltningsfastigheter ska fi nansieras genom emission av 
preferensaktier, för vilka teckningsåtaganden från investe-
rare redan fi nns, samt med bottenlån.

Tillträdena ska alltså inte leda till någon utspädning av stam-
aktien. Överlikviditet kommer sedan att användas för nya 
förvärv eller för att lösa in preferensaktien. Jag konstaterar 
att i och med detta tar vi ytterligare steg mot den förvär-
vade portföljen om 5 752 lägenheter.

Covid-19 fortsätter att sätta sin prägel på omvärlden. I Stock-
holm kan man tråkigt nog se påverkan i olika branscher, 
såsom en mycket ansträngd besöksnäring. För Svenska 
Nyttobostäders del har vår fl exibla affärsmodell hjälpt oss 
att hantera de effekter som annars kunnat få större påverkan 
på resultatet. Att vaccinering nu kommit igång innebär att ett 
steg tas mot att samhället ska kunna återgå till det normala igen 
och tillsammans med hela Stockholm börjar vi se ljuset i 
tunneln.

Vi har gasen i botten och kommer inte att bromsa in eller 
ens släppa på den! 2021 är enligt plan ett år med färre till-
träden vilket vi nyttjar till att vidareutveckla vår vinnande 
idé om klimatsmarta och yteffektiva lägenheter. Vi blickar 
samtidigt mot 2022 då vi tillträder cirka 900 av de sedan 
tidigare förvärvade lägenheterna. Att efterfrågan är stor 
på våra communities är tydligt – när vi via Bostadsförmed-
lingen tog in intresseanmälningar på vår kommande hyres-
fastighet i Barkarbystaden blev det under januari det mest 
klickade nybyggnadsprojektet på hela Bostadsförmedlingen 
och vi fi ck in över 2 000 anmälningar på knappt två veckor!

Stockholm, 25 februari 2021
Tommy Johansson, VD

VD-ORD

”Vi har gasen 
i botten och 
kommer inte 
att bromsa in 
eller ens släppa 
på den!”

Stabil utveckling

Tommy Johansson, VD
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Verksamheten
Svenska Nyttobostäder i korthet
Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproduce-
rade bostadsfast igheter i kommunikationsnära lägen i 
Stockholm. Bolaget har i dag 5 752 lägenheter i förvalt-
ningsportföljen varav 20 procent är färdigställda och till-
trädda och därmed redovisas som en tillgång. Övriga har 
förvärvats till fast pris för att tillträdas vid färdigställande 
vilket sker löpande fram till och med 2025. Bolaget tar 
därmed ingen bygg- eller utvecklingsrisk. Av de ej färdig-
ställda fastigheterna ligger 25 procent i säljarens produk-
tion medan de andra förbereds för byggstart. Driftnettot i 
förvaltningsportföljen efter tillträdena 2025 förväntas uppgå 
till cirka 600 Mkr. Ambitionen är att bolagets fria kassaflöden 
ska användas för att växa fastighetsbeståndet ytterligare.

Historik
När Svenska Nyttobostäders huvudägare ALM Equity bild-
ades 2006 var målbilden att leverera traditionella bostads-
rätter till privatmarknaden, men efter några år då pro-
jektens storlek och omfattning växte och verksamheten 
koncentrerades till Stockholmsmarknaden så väcktes 
tanken att producera förvaltningsbostäder. Detta scena-
rio är något som funnits med som ett alternativ i samband 
med förvärv av byggrätter under de senaste tio åren. 

2011 förvärvades Fyrlotsen på Lidingö, det första projektet 
mot förvaltningsmarknaden. När projektet färdigställdes ett 
par år senare var det investerare som var köpare istället för 
privatpersoner. Genom att lösa bostadsbehovet åt Karo-
linska Institutet, Försvaret och några företag som hade 
utmaning att hantera boendet åt sin personal så skapa-
des stora mervärden både för hyresgästerna och för de 
investerare som hade förvärvat förvaltningsfastigheten.  

SVENSK A NY T TOBOSTÄDER

892
Färdigställda och 

tillträddda enheter

180 färdigställda, ej tillträdda
1 624 i säljarens produktion

3 056 ej produktionsstartade av säljaren
Totalt fastighetsvärde cirka 11,8 Mdkr

Beräknat driftnetto, 2025, 600 Mkr

Övriga 
aktieägare

61% 39%

ALM Equity har hanterat uthyrning och ekonomisk förvalt-
ning av förvaltningsfastigheten.  En utvecklad affärsmodell 
har bildat basen för den förvaltningsaffär som ALM Equity 
byggt upp sedan dess. Vissa av projekten genomförs i 
samarbete med de investerare som förvärvade Fyrlotsen 
och andra med investerare som anslutit sig senare, men alla 
med en målbild att äga en del i ett bolag som förvaltar en 
större portfölj av fastigheter med en inriktning som saknats 
på Stockholms bostadsmarknad.

Efter Finansinspektionens lånerestriktioner som infördes 2017 
förändrades förutsättningarna för att utveckla bostads-
rättsprojekt radikalt. Givetvis innebar det utmaningar för 
alla utvecklare som hade exponering mot privatmark-
naden, men samtidigt innebar det också att nya möjlig-
heter uppstod. Den bristsituation inom entreprenadsidan 
som drivit upp byggpriserna upphörde och skapade 
samtidigt en möjlighet att accelerera uppbyggnaden av 
förvaltningsaffären.

ALM Equity har i sina färdiga projekt visat att det med nog-
grant utarbetade planlösningar är möjligt att bygga kva-
dratsmarta bostäder där alla med ett arbete har råd att bo. 
Svenska Nyttobostäders organisation har byggt upp en 
kapacitet som är en skicklig och lyhörd beställare av dessa 
produkter.

Den portfölj som Svenska Nyttobostäder har förvärvat består 
av fastigheter med lägenheter anpassade till 1-2 personers-
hushållet. Bakom denna inriktning ligger flera faktorer, till 
exempel att knappt hälften av hushållen i regionen består 
av en person. Trots det har under årtionden standard-
bostaden vid nybyggnation varit tre rum och kök. Det kan 
förvisso vara trevligt med utrymmen, men hyran blir hög 
för ensamhushållet.

Total portföljöversikt geografiskt
 
Kartan nedan illustrerar var Svenska Nyttobostäders 
förvärvade lägenheter, både tillträdda och ej färdigställda/
tillträdda, är belägna.
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Affärsidé
Svenska Nyttobostäder ska långsiktigt äga och förvalta 
yteffektiva förvaltningsbostäder i kommunikationsnära 
lägen i Stockholm. 

Målsättning
Svenska Nyttobostäder har som övergripande strategi att 
successivt, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utveckla fast-
ighetsbeståndet med attraktiva nyproducerade yteffektiva 
bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm.

Expansionsmöjligheter
Svenska Nyttobostäders fastighetsportfölj ska utvecklas  
vidare. Initialt genom att fullfölja och tillträda de fastig-
heter som under året har förvärvats från ALM Equity och 
därefter genom att komplettera sin förvaltningsportfölj 
med fler nya kommunikationsnära och kvadratsmarta 
bostäder. Marknaden är definitivt mogen för Svenska 
Nyttobostäders innovativa lägenheter.

Svenska Nyttobostäder kommer att ha ett betydande 
kassaflöde efter tillträde av de fastigheter bolaget förvär-
vat. Svenska Nyttobostäders mål är att fortsätta utveckla 
sitt erbjudande med moderna och effektiva lägenheter 
som alla ska ha råd med, något som kassaflödena kan 
möjliggöra. Det kan dessutom bli aktuellt med andra 
scenarier; inlösen av preferensaktier antingen med lik-
vida medel, förvaltningslån eller obligationer. Ytterligare 
förvärv av fastigheter är också ett alternativ.

Organisation
Svenska Nyttobostäders anställda har bred kompetens och 
erfarenhet. Kärnkompetenserna ligger inom förvärv, uthyr-
ning och konceptualisering av kundanpassade lösningar 
samt inom utveckling av effektiva och digitala processer 
som stödjer förvaltningen. Utöver den kärnkompetens 
som finns i bolaget nyttjas externa leverantörer och konsul-
ter både gällande specialistkunskap och för vissa löpande 
processer för att skapa den bästa helhetslösningen.

Hållbarhet
Svenska Nyttobostäders samtliga lägenheter är nypro-
ducerade med krav på låg energiåtgång. Lägenheterna 
i fastigheterna är resurseffektiva med snålspolande 
kranar och energimärkta vitvaror samt individuell mät-
ning av el och varmvatten. Fastigheterna har effektiv 
uppvärmning som passar områdets förutsättningar. 
De yteffektiva lägenheterna gör att resurs och energi-
åtgången blir betydligt lägre per enskild person – vilket 
blir en dubbel effekt. Om man jämför energiåtgången för 
uppvärmning i en nyproducerad yteffektiv lägenhet för två 
personer på 35 kvm så ligger den på cirka 65 kwh/kvm för 
värme och varmvatten – totalt 1 140 kwh/boende.  I ett jäm-
förbart bestånd med en lägenhet på 55 kvm kan motsva-
rande energiåtgång vara hela 200 kwh/kvm – vilket i det 
fallet ger 5 500 kwh/boende – ett klimatavtryck som är fem 
gånger större. 

Att Svenska Nyttobostäders fastigheter ligger i goda 
kommunikationslägen med tillgång till kollektivtrafik 
gör att de boende kan klara sig utan egen bil. De delade 
resurserna som finns skapar bra förutsättningar för de 
boende att begränsa sitt klimatavtryck ytterligare. 

Hyresvärde och driftkostnader per kvartal
Per 31 december 2020 uppgick totalt antal tillträdda 
lägenheter till 892 fördelade på 7 fastigheter. Lägen-
heterna hade ett sammanlagt hyresvärde om 126 Mkr i 
årstakt. Svenska Nyttobostäders normaliserade driftkost-
nader hänförliga till förvaltningsfastigheterna uppgick 
till 13 Mkr i årstakt. I bolagets sammanslagna rapporter 
för den historiska finansiella perioden ingår kostnader av 
engångskaraktär hänförliga till främst organisations- och 
verksamhetsutveckling. I nedan graf framgår bolagets 
sammanlagda hyresvärde och bedömda normaliserade 
driftkostnader, på årsbasis, vid utgången av respektive 
kvartal för den historiska finansiella perioden. 

Tillträden av förvärvade lägenheter
Diagrammet nedan visar Svenska Nyttobostäders 
bedömning av hur antalet lägenheter i förvaltning 
utvecklas då förvärven löpande tillträds. År 2025 för-
väntas hela nuvarande portfölj vara tillträdd, motsva-
rande 5 752 lägenheter. Diagrammet innehåller alltså 
inte lägenheter från potentiella kommande förvärv 
efter 31 december 2020. Informationen är baserad på 
bolagets bedömningar om storlek samt tidpunkt för 
bedömt färdig ställande och ska inte ses som en prog-
nos. Bedömningar och antaganden innebär osäkerhets-
faktorer främst avseende tidplaner. Informationen om ej 
tillträdda fastigheter omprövas regelbundet och bedöm-
ningar och antaganden justeras till följd av förändrade 
förutsättningar.

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 348

2 241

3 922

4 915

5 752

892
614

Totalt antal tillträdda lägenheter

Antal lägenheter

Hyresvärde på årsbasis Normaliserade driftkostnader

Q1 
2019

Q2 
2019

Q3 
2019

Q4 
2019

Q1 
2020

Q2 
2020

Q3 
2020

Q4 
2020

Belopp i Mkr

12

29 29

65 65

112
118

126

2 3 3 6 6
10 11 12
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Fastighetsbestånd
Svenska Nyttobostäders portfölj uppgår till totalt 5 752 lägenheter, tillträdda och ej tillträdda. Totalt fördelade på 29 
fastighetsobjekt. 

Se nedan tabell för ytterligare information om bolagets samlade lägenhetsportfölj. Utöver lägenheterna ingår även 
en mindre andel lokaler och garage i fastigheterna.

ANTAL LÄGENHETER FÖRDELAT PÅ UTVECKLINGSFAS 
PER 31 DECEMBER 2020

5 752  
lägenheter

Lägenheter i förvaltning Ej tillträdda lägenheter i  
säljarens produktion

Ej tillträdda lägenheter i  
utveckling hos säljaren

892 1 624180 3 056

FÖRVALTNINGSPORTFÖL J

Total fastighets- och förvärvsportfölj 
per 31 december 2020

Förvaltnings- 
objekt Planerat tillträde Kommun

Antal 
lägenheter

Beräknat driftnetto  
år 2025 (Mkr)

Förvärvspris 
(Mkr)

Färdigställda 
och tillträdda

Brygghusen Tillträdd Sollentuna 45 10 190

Mälarterrassen Tillträdd Stockholm 161 16 339

Poeten Tillträdd Solna 228 32 707

Skalden Tillträdd Solna 266 36 782

Torghuset Tillträdd Salem 62 7 140

Esplanaden Tillträdd Stockholm 52 5 90

Ängshuset Tillträdd Stockholm 78 7 127

Färdigställda, 
ej tillträdda

Fyrlotsen Kv 2 2021 Lidingö 180 11 284

Under 
uppförande

Kronan Kv 3 2021 Järfälla 276 24 474

Nova 7 Kv 2 2022 Sollentuna 324 27 508

Nova 8 Kv 2 2022 Sollentuna 125 11 208

Skogshusen Kv 3 2022 Nacka 179 13 288

Flädern Kv 3 2022 Salem 92 10 173

Lignum Kv 2 2023 Stockholm 204 25 520

Stella 9 Kv 4 2023 Sollentuna 271 27 488

Stella 10 Kv 4 2023 Sollentuna 153 13 246

Ej 
byggstartade

Kastellet Kv 4 2022 Sollentuna 173 15 253

Kajhusen Kv 2 2023 Sollentuna 291 28 441

Jarlaberg Kv 3 2023 Nacka 142 18 342

Alba Kv 3 2023/Kv 1 2024 Stockholm 396 51 1 049

Dragonen Kv 3 2023 Upplands Väsby 115 13 202

Archimedes A 2023 Stockholm 134 15 313

Archimedes B 2023 Stockholm 105 12 249

Rubigo Kv 1 2024 Stockholm 70 9 173

Archimedes C 2024 Stockholm 121 13 283

Archimedes D 2024 Stockholm 84 10 206

Häggvik You Kv 4 2024 Sollentuna 588 52 969

Archimedes F 2025 Stockholm 478 57 1 175

Häggvik View 2025 Sollentuna 359 33 601

Totalt 5 752 600 11 820

Färdigställda,  
ej tillträdda
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FÖRVALTNINGSPORTFÖL J

Tillträde och finansiering av icke färdigställda lägenheter
Svenska Nyttobostäder har ingått förvärvsavtal för 4 860 icke tillträdda lägenheter. Inget av projekten förutsätter 
ändrad detaljplan för att kunna genomföras. Många är redan under uppförande eller har bygglov. Fastigheterna för-
värvas till fastpris, med prisjustering vid mindre ytförändringar. Det innebär att säljaren bär risken för till exempel 
ökade byggkostnader. Säljaren är ALM Småa Bostad AB tillsammans med investerare som är delägare i utvecklings-
projekten. Vid färdigställande tillträds fastigheten av Svenska Nyttobostäder och betalning erläggs. Förvärven finan-
sieras med skuld, till exempel vanliga bottenlån, och med eget kapital. Tillgången till det egna kapitalet för förvär-
ven är redan säkrad då investerarna och ALM Equity har ingått teckningsåtaganden om 3,3 Mdkr i preferensaktier i 
Svenska Nyttobostäder, motsvarande 35 procent av förvärvsvärdena. Fastigheterna kan alltså, givet en normal låne-
marknad, tillträdas och finansieras utan att varken kassa används eller utspädning behöver ske i stamaktien. Givet 
bolagets förväntade starka kassaflöden finns därmed stora möjligheter för ytterligare förvärv.

Södra Häggvik, SollentunaJarlaberg, Nacka

Flädern, Rönninge C
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R ÄKNINGAR

Koncernens totaltresultat i sammandrag

Belopp i Mkr Not
2020-10-01 
-2020-12-31

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-10-01 
-2019-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Hyresintäkter 1, 2, 4, 10 29 100 14 35

Driftkostnader 1, 2, 5, 10 -5 -32 5 -3

Driftnetto 24 68 19 32

Centrala administrationskostnader 1, 2, 6, 10 -7 -17 -9 -15

Rörelseresultat 17 51 10 17

Finansiella intäkter 1, 2, 7 0 0 0 0

Finansiella kostnader 1, 2, 7 -13 -47 -11 -19

Förvaltningsresultat 4 4 -1 -2

Orealiserade värdeförändringar 
förvaltningsfastigheter 

1,  2, 8 3 69 28 120

Resultat före skatt  7 73 27 118

Skatt* 1, 2, 9 -12 -27 -2 -2

Periodens resultat -5 46 25 116

Periodens resultat hänförligt till  

Moderföretagets aktieägare -5 46 1 45

Innehav utan bestämmande inflytande - - 24 71

Resultat per stamaktie före utspädning, kr** -0,20 0,21 0,02 0,69

Resultat per stamaktie efter utspädning, kr** -0,20 0,21 0,02 0,69

*Innefattar 7,7 Mkr i uppskjuten skatt hänförligt till orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter 2019. Den uppskjutna 
skatten kvittades inom ALM-koncernen mot uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag.

**Eftersom den legala koncernen för det rapporterande bolaget bildades först i september 2020 så har antalet stamaktier vid tidpunkten 
för koncernens bildande använts för historiska finansiella perioder vid beräkning av resultat per aktie.
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Perioden januari-december 2020

NOTER

Not 1. Redovisningsprinciper
Svenska Nyttobostäder AB tecknade den 17 september 2020 ett bindande avtal om att förvärva 29 förvaltningsobjekt i 12 
områden i Stockholm om totalt cirka 5 700 bostäder samt en mindre andel lokaler och parkeringar. Sex av objekten var 
färdigställda och uthyrda, fem av dessa tillträddes den 23 september, ett objekt tillträddes den 30 september. Ytterligare 
ett objekt färdigställdes och tillträddes under kvartal fyra. Övriga objekt ska uppföras av säljaren och tillträdas vid färdig-
ställande. Tillträden planeras ske mellan år 2021 och 2025. Total förvärvsvolym är 11,8 Mdkr.  Koncernförhållande uppkom i 
och med att bindande förvärvsavtal tecknades den 17 september 2020 då bolagen som äger förvaltningsobjekten förvär-
vades av Svenska Nyttobostäder AB. 

Utgångspunkten för de finansiella rapporterna är att omstruktureringen av nyproducerade förvaltningsfastigheter till nytt 
moderbolag inför notering är transaktioner under gemensamt bestämmande inflytande, så kallad ”common control”. 
Eftersom verksamheterna fram till den 17 september 2020  inte utgjorde en koncern enligt IFRS definitioner utgörs den 
historiska finansiella historiken fram till den tidpunkten av historiskt redovisade värden såsom de redovisats i ALM Equity-kon-
cernen (Sammanslagen finansiell information) för de bolag som ingår i koncernen efter tillträdet i september 2020 då 
koncernen bildats. Från tillträdet den 17 september 2020 upprättas konsoliderade finansiella rapporter. Nedan framgår en 
avstämning som visar detta. 

Belopp i Tkr

Sammanslagen  
finansiell information  

1 januari - 17 september

Konsoliderad 
finansiell information 

17 september - 31 december
Koncernens resultaträkning 

1 januari - 31 december

Hyresintäkter 64 840 34 876 99 716

Driftkostnader -24 748 -6 686 -31 434

Driftnetto 40 092 28 190 68 282

Centrala administrationskostnader -9 698 -8 016 -17 714

Rörelseresultat 30 394 20 174 50 568

Finansiella intäkter 1 - 1

Finansiella kostnader -32 105 -14 660 -46 765

Förvaltningsresultat -1 710 5 514 3 804

Orealiserade värdeförändringar på 
förvaltningsfastigheter

59 367 9 461 68 828

Resultat före skatt 57 657 14 975 72 632

Skatt -13 325 -13 244 -26 569

Periodens resultat 44 332 1 731 46 063

Resultaträkning för perioden 1 januari – 31 december 2020

I Bolagsbeskrivningen som upprättades inför Svenska Nyttobostäder ABs upptagande till handel av Bolagets aktier på 
Nasdaq First North Growth Market ingick Sammanslagna finansiella rapporter för perioden 1 januari – 31 december 2019 
samt 1 januari – 30 juni 2020. Då Bolaget har ändrat räkenskapsår till kalenderår och för att ge användarna av de finansiella 
rapporterna relevant kontinuitet i den finansiella informationen har de finansiella rapporterna för koncernen upprättats för 
tolvmånadersperioden januari – december 2020.
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NOTER

Not 1. forts
Bedömningar och uppskattningar i sammanslagna finansiella rapporter
IFRS saknar specifik vägledning för hur transaktioner under gemensamt bestämmande inflytande och sammanslagna 
finansiella rapporter ska upprättas. I enlighet med IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedöm-
ningar samt fel har företagsledningen behövt tillämpa en redovisningsprincip som är relevant och tillförlitlig. Företagsled-
ningen har bedömt att sammanslagna finansiella rapporter med användandet av historiskt redovisade värden såsom de 
redovisats i ALM Equity-koncernen utgör en lämplig och vedertagen metod. De sammanslagna finansiella rapporterna 
utgår därför från ALM Equity-koncernens reviderade årsrapportering för 2019. 

Denna bokslutskommuniké i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna bokslutskommuniké finns beskrivna 
i redovisningsprinciperna i årsredovisningen för Svenska Nyttobostäder AB (publ) per 31 augusti 2020, se not 1 på sidorna 
8-10 och not 8 sidorna 12-19. Utöver detta har nedan principer tillämpats avseende transaktioner med andra juridiska perso-
ner inom ALM Equity-koncernen och allokering av intäkter och kostnader för de historiska perioderna innan koncernförhål-
landet uppstod. 

Transaktioner med andra juridiska personer inom ALM Equity-koncernen

Samtliga transaktioner och mellanhavanden med andra enheter inom ALM Equity-koncernen presenteras som externa 
intäkter, kostnader, fordringar och skulder. 

Allokering av intäkter och kostnader

En förutsättning för att upprätta sammanslagna finansiella rapporter är att intäkter och kostnader samt tillgångar och skul-
der kan identifieras. Inom ALM Equity-koncernen har det funnits en intern modell för kostnadsallokering som innebär att 
kostnader avseende IT, finansfunktion, HR och andra koncerngemensamma kostnader allokeras och debiteras ut på olika 
enheter baserat på olika allokeringsnycklar som varierar beroende på kostnadsslag. Kostnadsfördelningarna är baserade på 
faktiska kostnader som ALM Equity-koncernen ådragit sig. Det innebär att relaterade kostnader som avser Svenska Nyttobo-
städers verksamhet har inkluderats i den sammanslagna finansiella informationen för perioderna före koncernens bildande.

Not 2. Segmentsredovisning
Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådrar 
sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Rörelsesegment rapporteras på ett 
sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till företagsledningen och styrelsen i syfte att 
fördela resurser och bedöma resultat. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan baserat på den 
interna rapporteringens struktur anses hela koncernens verksamhet utgöra ett segment. Förvaltning och uppföljning 
sker utifrån koncernens finansiella rapportering. Vid det tillfälle företagsledningen ändrar på uppföljning och intern-
rapportering kommer segmentet att uppdateras.

Not 3. Intäkter, kostnader och resultat
Hyresintäkterna under perioden januari till december 2020 har genererats av ingående förvaltningsobjekt plus till-
trädda i andra kvartalet (Skalden och Torghuset), tredje kvartalet (Esplanaden) och fjärde kvartalet (Ängshuset). Till-
skotten påverkar hyresintäkterna successivt uppåt. Vid 31 december 2020 var det totala hyresvärdet på bolagets för-
valtningstillgångar 126 Mkr. 

Normaliserade  driftkostnader uppgår med nuvarande affärsvolym till cirka 3 Mkr per kvartal. Centrala administrations-
kostnader uppgår med nuvarande struktur till cirka 4 Mkr per kvartal.

Förvaltningsresultatet uppgår för perioden januari – december 2020 till 4 Mkr och påverkas av engångskostnader om 20 
Mkr för fortsatt organisations- och verksamhetsutveckling, fastighetsbildningar och juridiska biträden i samband med 
upptagande av långsiktig belåning.

Belopp i Mkr Not
2020-10-01 
-2020-12-31

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-10-01 
-2019-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

Driftkostnader 3 - -18 -3 -4

Centrala administrationskostnader -1 -1 - 0

Finansiella kostnader - -1 - 0

Summa kostnader av engångskaraktär -1 -20 -3 -4

Engångskostnader som belastar resultatet fördelat per kostnadskategori
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Not. 5 Inkluderade juridiska personer
Nedan anges de bolag som omfattas av de sammanslagna finansiella rapporterna.

Fastigheterna som är grunden för verksamheten inom förvaltning har färdigställts och tillträtts genom att andelarna 
i de fastighetsägande företagen tillträtts, dessa är markerade med (F) i nedan angivna tabell. De första fyra tillkom 
under 2019 och under 2020 har ytterligare en fastighet tillkommit.

Not 4. Värdeförändringar

Organisationsnummer Företagsnamn Säte

559214-5766 A Equity Förvaltning Management AB Stockholm

559085-0466 SNB Förvaltning AB Stockholm

559109-8503 Brygghusen vid Väsjön Holding AB Stockholm

559187-7534 Brygghusen i Väsjön Group AB Stockholm

559196-3615 Brygghusen i Väsjön Group 2 AB Stockholm

559196-3623 Brygghusen i Väsjön Group 3 AB Stockholm

559194-8996 Brygghusen vid Väsjön Uthyrning AB Stockholm

769631-9974 Brf Brygghusen vid Väsjön (F) Stockholm

556985-7633 SNB Någonting Holding AB Stockholm

556970-5980 SNB Ingenting 1 i Poeten 3 AB Stockholm

556970-5956 SNB Ingenting 2 i Poeten 2 AB Stockholm

556970-5964 SNB Ingenting 3 i Poeten 1 AB Stockholm

559202-8541 SNB Ingenting Poeten P AB Stockholm

769627-4435 Ek. förening Poeten i Solna (F) Stockholm

559199-4149 SNB Ingenting 4 i Skalden ABC AB Stockholm

559199-4156 SNB Ingenting 5 i Skalden DEF AB Stockholm

559199-4206 SNB Ingenting 6 i Skalden GH AB Stockholm

559202-8558 SNB Ingenting Skalden P AB Stockholm

769627-4005 Ek. föreningen Ingentingskalden (F) Stockholm

559077-6273 SNB Mälarterrassen Holding AB Stockholm

559080-1063 SNB Mälarterrassen Fastighet 1 AB Stockholm

559080-1055 SNB Mälarterrassen Fastighet 2 AB Stockholm

559080-1048 SNB Mälarterrassen Fastighet 3 AB Stockholm

559227-9292 SNB Mälarterrassen Uthyrning AB Stockholm

769625-7836 Mälarterrassen Ekonomisk förening (F) Stockholm

559152-1553 SHYB Torghuset Rönninge Holding AB Stockholm

559150-9392 Rönninge Torghuset Fastighets AB (F) Stockholm

559199-4198 SNB Esplanaden Rinkeby Förvaltning AB Stockholm

NOTER

Belopp i Mkr Okt-Dec 2020 Jan-Dec 2020 Jan-Dec 2019

Ingående Fastighetsvärden 2 280 1 508  -    

Färdigställda och tillträdda fastigheter 132 838 1 388

Orealiserade värdeförändringar 3 69 120

Utgående fastighetsvärde 2 415 2 415 1 508

Värdering av förvaltningsobjekten se not 6.
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R ÄKNINGAR

Koncernens balansräkning

Belopp i Mkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

 

Anläggningstillgångar 

Förvaltningsfastigheter 1,2,5,6 2 415 1 508

Inventarier 6 3

Summa anläggningstillgångar 2 421 1 511

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar 1, 2, 5 3 -

Fordran ALM Equity-koncernen 1, 2, 5 8 365

Övriga kortfristiga fordringar 1, 2, 5 26 47

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1, 2, 5 31 2

Likvida medel 1, 2, 5 19 10

Summa omsättningstillgångar 87 424

SUMMA TILLGÅNGAR 2 508 1 935

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Eget kapital 736 554

Summa eget kapital 736 554

Långfristiga skulder 

Långfristiga räntebärande lån från kreditinstitut 1, 2, 7, 8 1 538 965

Uppskjuten skatteskuld 1, 2 25 2

Summa långfristiga skulder 1 563 967

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga räntebärande lån från kreditinstitut 1, 2, 7, 8 141 -

Leverantörsskulder 1, 2, 5 39 12

Skuld ALM Equity-koncernen 1, 2, 5 1 368

Aktuell skatteskuld 1, 2 5 2

Övriga kortfristiga skulder 1, 2 1 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1, 2 22 30

Summa kortfristiga skulder 209 414

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 508 1 935
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Koncernens rapport över förändring 
av eget kapital i sammandrag*
Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital vid periodens början 554 0

Resultat för perioden 46 116

Årets resultat 600 116

Transaktioner med ägare:

Nyemissioner inkl kostnader 565 -

Ovillkorade aktieägartillskott 100 438

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande:

Tidigare aktieägartillskott -236 -

Avslutad minoritet -293 -

Summa transaktioner med ägare 136 438

Eget kapital vid periodens slut 736 554

* I denna rapport presenterade perioder ligger preferensägande i respektive förvaltningsobjekt vilket medför att en stor del av det egna 
kapitalet är hänförligt till minoriteten. I Samband med att Svenska Nyttobostäder AB (publ) tillträder bolagen blir dessa preferensaktie-
ägare utlösta och hela det egna kapitalet tillfaller moderbolagets aktieägare.
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Belopp i Mkr
2020-10-01 
-2020-12-31

2020-01-01 
-2020-12-31

2019-10-01 
-2019-12-31

2019-01-01 
-2019-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 17 51 10 17

Justering ej kassaflödespåverkande poster - - 6 6

Erhållen ränta - - - -

Erlagd ränta -13 -47 -11 -19

Betald skatt -3 -3 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapital 

1 1 5 4

Kassaflöde från förändringar rörelsekapital

Ökning/minskning rörelsefordringar -5 346 -367 -418

Ökning/minskning rörelseskulder 60 -205 -115 405

Kassaflöde från den löpande verksamheten 56 142 -477 -9

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Förvärv av dotterbolag, nettopåverkan -1 -508 - -

Investering i förvaltningsfastigheter -132 -830 -461 -1 384

Förvärv materiella anläggningstillgångar - -6 - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -133 -1 344 -461 -1 384

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån - 575 1 010 1 340

Amortering lån -1 -3 -375 -375

Aktieägartillskott - 100 306 438

Nyemissioner/Teckningsoptioner inkl kostnader 72 572 - -

Utbetald utdelning preferensaktieägare -7 -33 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 64 1 211 941 1 403

Periodens kassaflöde -13 9 3 10

Likvida medel vid periodens början 32 10 7 0

Likvida medel vid periodens slut 19 19 10 10

R ÄKNINGAR

Kassaflödesanalys i sammandrag
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Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31

Ingående Fastighetsvärden 1 508  -    

Färdigställda och tillträdda fastigheter 838 1 388

Orealiserade värdeförändringar 69 120

Utgående fastighetsvärde 2 415 1 508

Antaganden vid värdering vid 
periodens slut 2020-12-31

Kalkylperiod (år) 10-20

Avkastningskrav (%) 4,0 - 5,3

Genomsnittligt avkastningskrav (%) 4,7

Inflationsbedömning (%) 2

Kalkylränta (%) 5,8 - 7,4 

Långsiktig vakans (%) 0,2 - 5,0

Hyresantagande Befintlig hyra och marknadshyra

Drift- och underhållskostnader Individuellt per fastighet utifrån utfall och värderingsinstitutets erfarenhet av likande objekt

Förvaltningsobjekt Kommun Tillträde Lägenheter

Brygghusen vid Väsjön Sollentuna Q1 2019 45

Mälarterrassen Stockholm Q1 2019 161

Poeten Solna Q2-Q4 2019 228

Skalden Solna Q4 2019-Q1 2020 266

Torghuset Rönninge Salem Q2 2020 62

Esplanaden Stockholm Q3 2020 52

Ängshuset Stockholm Q4 2020 78

Totalt färdigställda enheter 892

Balansräkning per 31 december 2020
Not 6. Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter innefattar de fastigheter som har tillträtts. Dessa värderas till verkligt värde över 
resultaträkningen. Fram till december 2020 har totalt 911 enheter, varav 892 lägenheter tillträtts. Samtliga lägenheter är 
uthyrda med avtal omfattande löptider upp till 9 år.

Värderingsmodell
En förvaltningsfastighet redovisas som tillgång när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna förknippade 
med förvaltningsfastigheten kommer tillfalla redovisningsenheten och värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt 
i enlighet med IAS 40. Initialt värderas den till anskaffningsvärde plus eventuella transaktionskostnader. Därefter 
värderas förvaltningsfastigheterna i enlighet med verkligt värdemetoden. Verkligt värde är den köpeskilling som vid 
värderingstidpunkten erhålls vid försäljning av tillgången genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.

Värdering sker genom kassaflödesanalys baserat på nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden kombinerat med en 
ortsprisanalys. Ortsprisanalysen genomförs med ledning av vilka priser jämförbara objekt sålts för. Med marknadsvärde 
avses det pris som sannolikt kan erhållas om förvaltningsfastigheten avyttras på en öppen marknad. Värdering sker 
årligen av en auktoriserad värderingsman och följs upp internt kvartalsvis eller vid händelser som har väsentlig påverkan 
på värdet. Värdet justeras över resultatet och  realiseras vid försäljning. 

Samtliga fastigheter värderas vid något tillfälle varje år av extern part, för närvarande av antingen JLL eller FORUM 
Fastighetsekonomi. De får vid värderingstillfället ta del av information om gällande och nytecknade hyreskontrakt, 
bedömda drift- och underhållskostnader samt bedömda investeringar utifrån underhållsplaner och bedömda framtida 
vakanser. En kalkylperiod brukar normalt sträcka sig över tio eller tjugo år.

Värderingsantaganden 
Vid bedömningen av fastigheternas framtida intjäningsförmåga har följande antaganden i värderingarna använts. I de fall 
antaganden  förändras under kalkylens löptid eller är olika mellan förvaltningsfastigheterna anges de som ett intervall.
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NOTER

Värdepåverkan i Mkr 2020-12-31

Driftnettoförändring +/- 3% +72/-72

Avkastningskrav +/- 1% -415/+638

Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsinteckningar 1 404 846

Andelar i bostadsrätter 160 130

1 564 976

Belopp i Mkr 2020-12-31 2019-12-31

Borgensförbindelser för koncernföretag 341 332

341 332

Ställda säkerheter

Känslighetsanalys

Eventualförpliktelser via ALM Equity-koncernen*

Kredittid Volym (Mkr) Snittränta (%)

0-1 år 141 6,44

1-2 år 200 1,86

2-3 år - -

3-4 år 1 249 3,01

4-5 år 97 1,28

Totalt 1 687 3,06

*Dessa borgensförbindelser ligger utanför Svenska Nyttobostäder, men inom ALM Equity-koncernen där bolagen ingår. 
Ersättning utgår till ALM Equity motsvarande en procent av borgensbeloppet.

Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 7. Finansiering
Bolaget kan finansieras genom utställande av stamaktier, preferensaktier och skuld. Förvärven har finansierats 
med utställande av preferensaktier och övertagande av skulder. Lånen är upptagna i respektive fastighetsägande 
underkoncern medan moderbolaget är skuldfritt. För framtida förvärv finns teckningsåtaganden från investerare 
gällande preferensaktier motsvarande 35% av överenskommet förvärvsvärde. Per 31 december är samtliga lån upptagna 
till en räntebindningstid på tre månader. Kapitalbindningstid och räntenivå visas i nedan tabell.

Not 6. forts
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Moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i Tkr Not
2020-09-01 

-2020-12-31*
2020-04-02 
-2020-08-31

Nettoomsättning 127 -

Produktions- och driftskostnader - -50

Driftöverskott 127 -50

Försäljnings- och administrationskostnader -2 084 -

Rörelseresultat -1 957 -50

Nedskrivning aktier -12 022

Resultat försäljning av aktier -11

Finansiella intäkter - -

Finansiella kostnader - -

Resultat efter finansiella kostnader -13 990 -50

Skatt - -

Periodens resultat -13 990 -50

*Moderbolagets räkenskapsår har förkortats till att omfatta perioden 2020-09-01 till 2020-12-31 varför moderbolagets resultaträkning 
omfattar fyra månader.
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Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar 508 095 -

Summa anläggningstillgångar 508 095 0

Omsättningstillgångar 

Kundfordringar - -

Fordringar, koncerninterna 82 372 -

Övriga kortfristiga fordringar 3 156 25

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 118 -

Likvida medel 732 60 475

Summa omsättningstillgångar 86 378 60 500

SUMMA TILLGÅNGAR 594 473 60 500

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Aktiekapital 2 653 524

Eget kapital 548 361 59 926

Summa eget kapital 551 014 60 450

Kortfristiga skulder 

Kortfristiga räntebärande lån från kreditinstitut - -

Leverantörsskulder 1 131 -

Skulder, koncerninterna 34 601 -

Aktuell skatteskuld - -

Övriga kortfristiga skulder 55 -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 672 50

Summa kortfristiga skulder 43 459 50

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 594 473 60 500

R ÄKNINGAR

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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Nyckeltal*
2020 

jan-dec 
2019

jan-dec

Fastighetsrelaterade nyckeltal

Antal lägenheter i förvaltning vid periodens utgång 892 546

Antal lägenheter, färdigställda ej tillträdda vid periodens utgång 180 0

Antal lägenheter i säljarens produktion vid periodens utgång 1 624 622

Antal lägenheter under säljarens utveckling vid periodens utgång 3 056 1 257

Totalt antal lägenheter vid periodens utgång 5 752 2 425

Hyresvärde vid periodens utgång, Mkr 126 65

Överskottsgrad, % 68 91

Ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, % 98 100

Ekonomisk uthyrningsgrad totalt, % 97 100

Avstånd snittlägenhet spårbunden station vid periodens utgång, m 577 -

Avstånd snittlägenhet Sergels Torg vid periodens utgång, km 8,5 -

Finansiella nyckeltal

Hyresintäker, Mkr 100 35

Driftnetto, Mkr 68 32

Förvaltningsresultat, Mkr 4 -2

Värdeförändring förvaltningsobjekt, Mkr 69 120

Periodens resultat efter skatt, Mkr 46 116

Soliditet vid periodens utgång, % 29 29

Belåningsgrad vid periodens utgång, % 70 65

Genomsnittlig räntenivå, % 3,06 -

Aktierelaterade nyckeltal

Totalt antal utestående preferensaktier vid periodens utgång  5 813 237 600 000

Totalt antal utestående stamaktier vid periodens utgång  60 501 400 60 501400 

Resultat efter skatt per stamaktie, kr 0,21 0,69

Eget kapital vid periodens utgång, Mkr 736 554

* Se avsnittet Definitioner på sidan 29

NYCKELTAL
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Affärs- och verksamhetsrisker

Risker relaterade till förvärv
Bolagets strategi inbegriper fastighetsförvärv. Förvärv av fastigheter exponerar bolaget mot ett flertal risker, till exempel 
osäkerhet beträffande fastigheternas förvaltning, oväntade kostnader med avseende på miljöstädning, ombyggnad och 
hantering av tekniska problem, beslut från myndigheter och uppkomst av legala tvister avseende förvärvet eller fastig-
hetens skick. Vid fastighetsförvärv tillkommer även risker hänförliga till höjda skatter samt högre skuldsättning och rän-
tekostnader. Bolaget gör i samband med ett förvärv vissa antaganden och ställningstaganden baserade på sin besiktning 
av fastigheterna som ska förvärvas samt annan information som är tillgänglig vid förvärvstidpunkten, inklusive antagan-
den om framtida hyresintäkter och rörelsekostnader. Dessa antaganden och ställningstaganden involverar dock risker och 
osäkerhetsfaktorer som kan leda till att de blir felaktiga och att bolaget inte kan uppnå alla förväntade fördelar med för-
värvet. Vidare kan sådan osäkerhet leda till förseningar av samt ökade eller oväntade kostnader för fastigheter eller förvärv. 
Förväntade skalfördelar och kostnadsbesparingar kan, helt eller delvis, utebli eller uppnås senare än förväntat. Det finns 
inte heller några garantier för att systemen, åtgärderna eller kontrollerna som krävs för att stötta Bolagets expansion är 
tillräckliga och de kan kräva fortsatt utveckling. I fastighetsförvärvsavtalen lämnar säljaren normalt tidsbestämda garan-
tier för fastigheten och det förvärvade bolaget. Det föreligger risk för att garantierna inte täcker samtliga fel och brister 
som kan finns i fastigheten eller att en lämnad garanti inte täcker bristen i tillräckligt hög grad, vilket innebär att Bolaget 
får bära kostnader förknippade med bristen. Vidare finns en risk för att garantierna inte kan verkställas för att säljaren är 
på obestånd.  

Skulle någon av ovan risker avseende pågående eller framtida förvärv inträffa kan det få en väsentlig negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.     

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Risker relaterade till hyresintäkter och hyresutveckling 
Bolaget äger och förvaltar hyresfastigheter som hyrs av privatpersoner, företag, myndigheter m. fl. och en väsentlig del 
av bolagets nettoresultat kommer att utgöras av hyresintäkter, vilket påverkas av fastigheternas uthyrningsgrad, avtalad 
hyresnivå samt hyresgästernas betalningsförmåga. Bolagets likviditet och resultat påverkas således negativt om bolagets 
uthyrningsgrad eller hyresnivåer sjunker, oavsett skälen därtill, samtidigt som bolagets underhålls- och driftskostnader 
troligtvis kommer förbli konstanta. Risken för stora svängningar i vakanser och bortfall av hyresintäkter ökar ju fler stora 
hyresgäster ett fastighetsbolag har. I nuläget finns det ett antal hyresgäster som representerar en betydande del av bola-
gets totala hyresintäkter eller som hyr hela eller en stor del av en fastighet. Om en eller flera av bolagets största hyresgäs-
ter skulle säga upp eller inte förlänger sina hyresavtal när de löper ut föreligger risk för att bolagets vakansgrad ökar och 
att bolagets intäkter minskar. Skulle denna risk inträffa kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.    

Bolaget är vidare beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid och det föreligger en risk för att bolagets hyres-
gäster ställer in sina betalningar eller i övrigt inte fullgör sina förpliktelser gentemot Bolaget, vilket skulle kunna påverka 
bolagets tillgång till likviditet och generera rörelsekapitalunderskott. Skulle denna risk inträffa kan det få en väsentlig 
negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.     

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Operationella risker
Bolaget kan inom ramen för den löpande verksamheten åsamkas förluster på grund av bristfälliga rutiner, bristande kon-
troll eller oegentligheter. Sådana förluster kan exempelvis avse ekonomisk förlust, utebliven förtjänst, minskat förtroende 
och svårigheter med kompetensförsörjning. Ändamålsenliga administrativa system, god intern kontroll, kompetensut-
veckling och tillgång till pålitliga värderings- och riskmodeller är en god grund för att minska de operationella riskerna. 
Brister i ovannämnda avseende skulle kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin verksamhet på önskat sätt, 
attrahera och behålla personal och hyresgäster, vilket kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verk-
samhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker och osäkerhetsfaktorer
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Drift- och underhållskostnader
Hyresavtalen avseende bolagets fastigheter reglerar ansvaret för drift- och underhållskostnader. Driftkostnader utgörs 
huvudsakligen av kostnader som är taxebundna så som kostnader för el, renhållning, försäkring, vatten och värme. Flera 
av dessa varor och tjänster kan endast köpas från en aktör, vilket kan påverka priset. Sådana driftskostnader som åligger 
bolaget kan därmed riskera att öka utan att bolaget har möjlighet att påverka det. Om nämnda risk skulle inträffa kan det 
på kort sikt få en negativ effekt på bolagets resultat och finansiella ställning och på lång sikt även få en väsentlig negativ 
effekt på bolagets verksamhet. 

Underhållsutgifter utgör åtgärder i syfte att långsiktigt bibehålla fastighetens standard och ett regelbundet fastighetsun-
derhåll är nödvändigt för att upprätthålla marknadsvärdet och hyresnivåerna i bolagets fastighetsbestånd. Oförutsedda 
och omfattande renoveringsbehov kan komma att väsentligt negativt påverka bolagets resultat och om nödvändigt 
underhållsbehov inte uppmärksammas i tid eller att underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till lägre marknads-
värden på sådana fastigheter och bolaget kan behöva sänka hyresnivåerna i bostadsfastigheterna, vilket även kommer 
påverka bolagets totala intäkter. Om nämnda risk skulle inträffa kan det komma att få en väsentlig negativ inverkan på 
bolagets verksamhet, finansiella ställning.  

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker relaterade till hyresförhållanden
Bolaget har ingått flera hyresavtal som omfattar ett antal bostadslägenheter, minst tre till antalet, till en hyresgäst som 
sedan hyr ut lägenheterna i andra hand. Hyresavtalets natur är något av en hybrid mellan bostadshyresavtalet och lokal-
hyresavtalet då det i avtalet är möjligt att göra avvikelser från 12 kap. jordabalken (1970:994). Förstahandshyresgästen i ett 
sådant hyresavtal är normalt en juridisk person, exempelvis ett företag, stiftelse eller en kommun som hyr ut bostadslä-
genheter till sina anställda, studenter eller dylikt. 

Avvikelserna från 12 kap. jordabalken gäller under förutsättning att hyresnämnden godkänner de avvikelser som parterna 
avtalat om. Om hyresnämndens godkännande inte erhålls blir de delar av avtalet som omfattas av kravet på hyresnämn-
dens godkännande ogiltiga och regler som gäller för bostadshyresavtal blir istället tillämpliga, innebärande bl.a. att hyres-
gästen har direkt besittningsskydd och hyresvärden får ett större underhållsansvar än vad som är avsett i de hyresförhållan-
den som regleras av hyresavtalen i fråga. Om sådana hyresavtal skulle bli ogiltiga är risken att bolagets kostnader ökar och 
flexibiliteten minskar vilket kan få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. 

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker relaterade till att attrahera, motivera och behålla nyckelpersoner
Bolaget har en relativt liten organisation, vilket medför att bolaget är beroende av enskilda medarbetare. Bolagets fram-
tida utveckling beror i hög grad på ett antal nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Dessa personer har 
en omfattande kunskap om såväl bolaget som branschen i övrigt. Det är viktigt för bolagets framtida affärsverksamhet 
och utveckling att bolaget kan behålla, motivera och rekrytera kvalificerad personal. Bolaget är särskilt beroende av den 
kunskap, erfarenhet och engagemang som finns i bolagets ledning. Om en eller flera av dessa nyckelpersoner skulle 
lämna bolaget finns en risk att bolaget inte lyckas ersätta dessa personer eller att processen tar längre tid än planerat. 
Därutöver, i syfte att attrahera, motivera och behålla kvalificerad personal, kan bolaget behöva höja ersättningen till dessa 
personer, med ökade kostnader som resultat. 

För det fall att bolaget inte lyckas attrahera, motivera och behålla kvalificerad personal och nyckelpersoner skulle det 
kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat samt även få en väsentlig 
negativ påverkan på bolagets framtidsutsikter.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker kopplade till bolagets finansiella ställning

Kredit- och motpartsrisk
Bolagets befintliga och potentiella motparter/hyresgäster skulle kunna hamna i ett sådant finansiellt läge att de inte 
löpande kan erlägga avtalade hyror i tid eller i övrigt avstå från att fullgöra sina förpliktelser i enlighet med ingångna hyres-
avtal. Det nämnda kan komma att påverka bolagets tillgång till löpande likviditet samt leda till rörelsekapitalsunderskott 
i bolaget, vilket kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget har även ingått ett flertal aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av bolag och indirekt fastigheter på vilka det 
bedrivs bostadsutvecklingsprojekt i olika produktionsfaser, vilka kommer att tillträdes löpande i takt med färdigställande 
av projekten fram till och med 2025. Det föreligger således en risk att alla eller några av bolagen inte kommer tillträdas eller 
att det uppstår förseningar av tillträdena, vilket kan komma att påverka bolagets möjligheter att dra ekonomisk fördel av 
de förvärv som bolaget träffat avtal om. För det fall att tillträde inte sker eller att förseningar av tillträdet inträffar kan det 
komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.     

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.



B O K S LU T S KO MMUNIK É JA NUA R I  –  D ECEMB ER 202022

Finansierings-, likviditets- och refinansieringsrisker 
Bolaget är beroende av extern finansiering bland annat för att refinansiera befintliga skulder och genomföra fastighetsför-
värv. Om bolaget inte kan erhålla finansiering till fördelaktiga villkor, eller överhuvudtaget i samband med att upplåning i 
framtiden kan behöva ske till betydligt högre kostnader än idag eller om långivare väljer att inte förlänga bolagets krediter 
vid förfall eller att alternativa kreditfaciliteter inte står till bolagets förfogande finns en risk att bolaget inte kan genomföra 
förvärv eller underhålla och förvalta bolagets fastigheter på sådant sätt som bolaget önskar. 

Bolagets möjlighet att erhålla finansiering påverkas inte bara av bolagets finansiella ställning utan kan även påverkas av 
makroekonomiska faktorer. Exempelvis kan störningar på kapitalmarknaden och räntemarknaden påverka bolagets möj-
lighet att erhålla finansiering negativt. Om bolagets finansiering inte är tillräcklig för att tillgodose dess behov kommer 
bolaget att tvingas vidta åtgärder som att skala ner sin verksamhet, fördröja förvärv och investeringar, avyttra tillgångar, 
omstrukturera eller refinansiera sina skulder eller anskaffa ytterligare eget kapital. 

Om bolaget inte förmår erhålla finansiering på gynnsamma villkor eller överhuvudtaget kan det komma att få en väsentlig 
negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Värdeförändringsrisk
Bolagets mest väsentliga tillgångar utgörs av förvaltningsfastigheter. Värderingar av fastigheterna baseras bland annat på 
ett antal antaganden. Det finns därför en risk att värderingarna baseras på antaganden som är helt eller delvis felaktiga, 
vilket kan resultera i en inkorrekt bild av värdet på bolagets fastighetsbestånd och att fastighetens värde behöver skrivas 
ned och då även påverka bolagets finansiella ställning. 

Värdet på bolagets fastigheter påverkas vidare av ett antal faktorer, dels fastighetsspecifika, såsom vakansgrad, hyres-
nivåer och driftskostnader, dels marknadsspecifika, såsom direktavkastningskrav, kalkylräntor och andra faktorer som 
påverkar värdet på fastighetstillgångar. Därutöver påverkas värdet på bolagets fastigheter av möjligheten att få avsättning 
genom avyttring av fastigheterna. Väsentliga minskningar i fastighetsvärdet kan försämra bolagets kreditbetyg och möj-
ligheter att erhålla finansiering samt bolagets utrymme att investera i nya fastigheter som är en del av bolagets löpande 
verksamhet. En felaktig eller försämrad värdering av bolagets fastighetsbestånd kan komma att få en väsentlig negativ 
inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Risker relaterade till finansieringsåtaganden
Bolaget finansierar sin verksamhet i huvudsak genom eget kapital och krediter. Bolagets räntebärande och icke räntebä-
rande krediter säkerställs bland annat av bolagets fastigheter, vilka ägs av bolagets dotterbolag, i vissa fall i kombination 
med efterställningsavtal och skadeslöshetsförbindelser och genom borgen av bolaget eller ALM Equity, pant i dotter-
bolagsaktier och försäkringar. Långivare är nordiska banker, finansiella institut och institutionella aktörer. Låneavtalen är 
normalt säkrade genom fastighetsinteckningar. I vissa fall innehåller låneavtalen särskilda åtaganden, såsom ägarför-
ändringsklausuler, bestämmelser som begränsar möjligheten att ta upp ytterligare lån eller ställa ytterligare säkerheter 
i fastighetsägande bolag med dotterbolag, upprätthållande av belåningsvärdet eller en viss soliditet. Detta innebär att 
långivaren har rätt till omedelbar återbetalning av beviljade krediter, eller att införa en ändring av villkoren, i händelse av att 
låntagaren bryter mot villkoren i låneavtalen eller inte fullgör sina skyldigheter enligt kreditavtalen. Om bolaget bryter mot 
ett eller flera villkor avseende sina finansiella åtaganden i kreditavtalen finns det risk att krediten sägs upp för omedelbar 
återbetalning eller att säkerheten tas i anspråk av kreditgivaren, vilket kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på 
bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Ränterisk 
Bolagets verksamhet finansieras, förutom av eget kapital, av upplåning från bland annat kreditinstitut, varför bolaget är 
exponerad gentemot räntekostnader. Ränterisken definieras som risken att förändringar i ränteläget påverkar bolagets 
räntekostnader. Räntekostnaderna påverkas, förutom av omfattningen av de räntebärande skulderna, främst av nivån 
av underliggande marknadsräntor, kreditinstitutens marginaler samt av vilken strategi bolaget väljer för bindningstiden 
av räntorna. Räntor har historiskt ändrats på grund av, och kommer sannolikt i framtiden att påverkas av, flertalet olika 
faktorer. Sådana faktorer omfattar såväl makroekonomiska faktorer, som inflationsförväntningar, hushållens finansiella 
kapacitet och självförtroende samt valutapolitik samt även faktorer kopplade till bolagets verksamhet och bransch och 
efterfrågan på hyresfastigheter. Vidare kan ränteförändringar leda till förändringar i verkligt värde, förändringar i kassaflö-
den och fluktuationer i bolagets resultat. 

Det rådande ränteläget i Sverige och resten av EU har haft en betydande inverkan på bostadsfastighetsmarknaden 
och har lett till höga värderingar av bostadsfastigheter. Det är dock möjligt och sannolikt att dessa räntenivåer kommer 
att höjas i framtiden och att detta måste beaktas i kombination med de svenska hushållens höga skuldsättning. En 
ökning av räntenivåerna kan ha en negativ effekt på bolagets bostadsfastighetsbestånd och bolaget kan behöva redo-
visa förluster på grund av marknadsvärdesjusteringar. Sådana förluster skulle resultera i en motsvarande minskning 
av värdet på bolagets fastigheter i balansräkningen, av bolagets marknadsvärden och öka bolagets belåningsgrad.  
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Vidare kan räntehöjningar generellt leda till minskad efterfrågan på bostadsfastigheter och ha en negativ effekt på poten-
tiella köpares möjligheter att finansiera fastighetsförvärv. 

Om ovan nämnda ränterisker inträffar kan det komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finan-
siella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Makroekonomiska faktorer 
Bolagets verksamhet påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som bland annat den allmänna konjunk-
turutvecklingen, nationell och regionalekonomisk utveckling, den nordiska fastighetsmarknaden, tillväxt, sysselsättnings-
utvecklingen, produktionsnivå för nya lokaler och bostadsfastigheter, förändringar inom infrastruktur, befolkningstillväxt, 
demografisk utveckling, inflation och räntenivåer. Bolaget är verksamt inom Storstockholm och är följaktligen exponerad 
för den regionalekonomiska utvecklingen på denna geografiska marknad.   

Marknadsstörningar på fastighetsmarknaden där bolaget är aktivt och en ekonomisk nedgång på den globala markna-
den som helhet kan påverka bolaget eller dess hyresgästers finansiella ställning. Vidare kan försämring av den globala 
ekonomin, minskad likviditet på den svenska marknaden för bostadsfastigheter eller minskad efterfrågan på bolagets 
bostadsfastigheter specifikt väsentligt påverka bolagets framtida verksamhet. Inflationsförväntningar påverkar ränteni-
våer och förändringar eller förväntningar på förändringar av räntenivåer eller inflation kan påverka avkastningskraven på 
fastigheter och följaktligen marknadsvärdet på bolagets fastigheter, vilket i sin tur kan komma att få en väsentlig negativ 
inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.  

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker relaterade till branschen och marknaden 

Risker relaterade till försäkringsskydd
Bolaget har tecknat försäkringar som täcker kärnverksamheten mot förluster och/eller potentiellt ansvar i förhållande till 
krav från tredje man. Vissa typer av förluster täcks generellt sett inte av försäkringar, eftersom sådana förluster inte anses 
möjliga att försäkra. Detta kan bland annat omfatta skada som orsakats med anledning av terroristattacker, naturkata-
strofer och krig samt tjänsteansvar eller personligt ansvar där det förekommit oaktsamhet, uppsåt eller kriminell handling. 
Även andra faktorer kan komma att påverka möjligheten att få full försäkringsersättning, exempelvis inflation, skatt, för-
ändringar i byggreglering och miljöhänsyn. Vidare kan det finnas förluster som uttryckligen undantas från försäkringsvill-
koren eller av annan anledning inte ingår i bolagets befintliga försäkringar.  

Om bolaget inte kan upprätthålla ett försäkringsskydd på villkor som godtagits av bolaget eller om framtida affärsbehov 
överstiger eller faller utanför bolagets försäkringsskydd, eller om bolagets avsättningar för oförsäkrade kostnader är otill-
räckliga för att täcka de slutliga kostnaderna kan det komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara hög.

Risker relaterade till utbrott av pandemier, t.ex. COVID-19
Utbrottet av Covid-19, som den 30 januari 2020 klassificerades av världshälsoorganisationen, WHO, som ett internationellt 
hot mot människors hälsa, har inneburit och kommer fortsätta att innebära en omfattande påverkan på den svenska och 
globala ekonomin, inte minst de marknader där bolaget är verksamt. 

Bolaget påverkas primärt indirekt genom utbrottets direkta och indirekta effekt på den makroekonomiska utveck-
lingen där bolaget har förvaltnings- och bostadsfastigheter. I takt med att bolagets hyresgäster utsätts för effekter av 
utbrottet av Covid-19 kan bolaget komma att påverkas genom krav på sänkta hyresnivåer och ökade vakansgrader samt 
ökade betalningsfallissemang hos motparter. Detta kan generera en mängd negativa följdeffekter på bolaget och dess 
fastighetsportfölj. 

En ökad finansiell osäkerhet till följd av utbrottet av Covid-19 kan också försämra tillgängligheten till sådan finansiering 
som bolaget är beroende av för att fullgöra sin affärsmodell. Utöver att bolagets tillgång till finansiering kan försämras, 
kan utbrottet av Covid-19 leda till minskad intern och extern produktivitet, störningar för bolagets leverantörer av varor 
och tjänster och resultera i ökad otillgänglighet för personal. Dessutom kan det uppstå svårigheter för bolagets kunder 
att genomföra transaktioner eller fullgöra sina åtaganden, vilket kan öka bolagets vakansnivåer och påverka värdet på 
bolagets fastigheter negativt. Stora minskningar av fastighetsvärdet kan leda till åsidosättanden av bolagets finansiella 
åtaganden, vilket i sin tur kan minska bolagets förmåga att erhålla finansiering.
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Om pandemin fortsätter under en längre tid eller att ytterligare sjukdomar sprids som ger upphov till liknande effekter kan 
den negativa påverkan på den globala ekonomin förvärras och därmed även komma att få en väsentlig negativ inverkan 
på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker innebärande en omfattande påverkan på den globala eko-
nomin inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget 
skulle vara medel.

Renommé
Bolagets renommé är viktig för bolagets verksamhet. Om bolagets fastigheter eller tjänster inom ramen för verksamheten 
inte lever upp till bolagets målgrupps förväntningar eller om bolagets varumärke förekommer i sammanhang som inte 
överensstämmer med bolagets profil finns det en risk att hyresgäster och andra intressenter tappar förtroendet för bola-
get, vilket i förlängningen kan skada bolagets renommé. Därutöver kan bolagets renommé skadas om bolag inom bola-
get, en styrelseledamot eller ledande befattningshavare agerar i strid med bolagets värderingar. Även omotiverad negativ 
publicitet kan skada bolagets renommé. Försämrat renommé skulle kunna påverka bolagets möjligheter att bedriva sin 
verksamhet på önskat sätt, attrahera och behålla personal samt hyresgäster, vilket kan komma att få en väsentlig negativ 
inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
 
Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risk inträffar är låg. Om risken skulle realiseras bedömer bolaget 
att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Konkurrens
Bolaget verkar i en konkurrensutsatt bransch. Bolagets framtida konkurrensmöjligheter är bland annat beroende av bola-
gets förmåga att förutse framtida marknadsförändringar och trender samt att snabbt anpassa sig till befintliga och fram-
tida marknadsbehov, vilket kan leda till ökade kostnader eller krav på prissänkningar eller förändringar av bolagets affärs-
modell. Vidare verkar bolaget på en marknad där flera av bolagets konkurrenter har större ekonomiska resurser än bolaget. 
Ökad konkurrens från befintliga och nya marknadsaktörer samt försämrade konkurrensmöjligheter kan komma att få en 
väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Legala och regulatoriska risker 

Risker relaterade till förändringar i lagstiftning och politiska beslut
Bolagets verksamhet består huvudsakligen av att äga och förvalta fastigheter. Fastighetsverksamhet påverkas väsentligt 
av generella politiska beslut i form av lagar, regleringar och andra myndighetsbeslut avseende exempelvis skatter, miljö-
krav och den reglerade hyressättningen på bostadsmarknaden. Dessa regelverk är föränderliga, både till följd av politiska 
beslut och den rättsliga tolkningen av regelverken. En negativ utveckling i bland annat hyreslagstiftningen i Sverige där 
bolaget är verksamt kan leda till lägre hyresintäkter eller hyror som inte ökar till förväntade nivåer, vilket kan få en negativ 
effekt på bolagets fastighetsvärden. Detta bland annat då fastighetsvärderingarna inkluderar ett antagande om att hyran 
kan höjas över tid. Därutöver kan andra regler eller politiska beslut får stor inverkan såsom exempelvis amorteringskrav 
eller skuldkvotstak avseende privatpersoner, vilket påverkar avsättningen för bolagets bostadsfastigheter. 

Som ett led i bolagets fastighetsförvaltning och vid ingående av hyresavtal med nya hyresgäster kan bolaget komma att 
uppgradera sina fastigheter genom till- och ombyggnationer. De regelverk som påverkar bolagets verksamhet utgörs 
därmed bland annat av plan- och bygglagen, byggnormer, säkerhetsföreskrifter, regler kring tillåtna byggmaterial, antikva-
risk byggnadsklassning och olika former av kulturmärkningar. Om sådana regelverk skulle ändras kan det medföra ökade 
kostnader för bolaget och begränsa möjligheterna att använda och utveckla dess fastigheter på önskvärt sätt. 

För det fall att ovan nämnda risker inträffar kan det få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.       

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är medel. Om riskerna skulle realiseras bedömer 
bolaget att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Skatterisker
Skatt är en betydande kostnadspost för bolaget och verksamheten påverkas av vid var tid gällande skatteregler och för-
ändringar av skattereglerna. En förändring av gällande skattelagstiftning avseende bland annat fastighetsskatt, bolags-
skatt och mervärdesskatt samt regler avseende skattefria avyttringar av aktier kan leda till att bolagets resultat och finan-
siella ställning påverkas. Även om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagets tolkning av tillämpliga lagar och 
regler på skatteområdet, och i enlighet med råd från skatterådgivare, kan bolagets tolkning vara felaktig och sådana regler 
ändras med eventuell retroaktiv verkan. Vidare kan framtida förändringar i tillämpliga lagar och regler påverka förutsätt-
ningarna för bolagets verksamhet. Därutöver kan skattesatser förändras i framtiden och andra regelförändringar kan ske 
som påverkar förutsättningarna för bolagets fastighetsägande, fastighetstransaktioner eller verksamhet i övrigt, vilken 
kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.
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Den 30 mars 2017 presenterade utredningen Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) sitt 
förslag om regler vid försäljning av aktier i fastighetsägande bolag. Utredaren har haft som utgångspunkt att försöka 
jämställa beskattning genom en så kallad paketering varigenom fastighetsägande bolag, vilket för närvarande i regel inte 
utlöser någon skyldighet att betala stämpelskatt. Om regler införs som medför ett ökat skatteuttag och/eller begräns-
ningar i möjligheten att paketera fastigheter, kan detta få en väsentlig negativ inverkan på bolagets resultat och finansiella 
ställning. Risken för att regeln kommer att införas bedöms som måttlig.
 
Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Risker relaterade till bolagets efterlevnad av EU:s allmänna dataskyddsförordning
Europaparlamentets och rådets (”EU”) allmänna dataskyddsförordning 2016/679(EU (”GDPR”) trädde i kraft den 24 maj 
2016 och har tillämpats sedan den 25 maj 2018 och bolaget är således skyldigt att efterleva reglerna i GDPR vad avser per-
sonuppgifter. Bolaget behandlar personuppgifter, primärt om sina hyresgäster och anställda, i både elektronisk och fysisk 
form. Bolaget behandlar även personuppgifter om anställdas anhöriga, personer och företag som ansöker om hyresrätt 
eller anställning samt investerare. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen i syfte att ingå och verkställa hyresavtal 
och anställningsavtal. Om bolagets system som behandlar personuppgifter blir föremål för intrång, om bolaget har brister 
i sin behandling av personuppgifter eller om bolaget i övrigt brister i sin efterlevnad av GDPR kan bolaget bli föremål för 
väsentliga bötesbelopp. 

Tillämpningen av GDPR och dess implementering är föremål för tolkning och utveckling. Det finns en risk att dessa 
bestämmelser tolkas och tillämpas på ett sätt som inte är i linje med bolagets nuvarande dataskyddsrutiner. Bolaget är 
således föremål för risken att personuppgifter kan komma att behandlas i strid med gällande regler om skydd för person-
uppgifter och integritet av bolaget eller av en tredje part (enligt avtal med bolaget).

Sanktioner enligt GDPR kan vara omfattande. Om bolaget behandlar personuppgifter i strid med GDPR riskerar gruppen 
att bli föremål för administrativa böter upp till högst det högsta av (i) fyra procent av bolagets totala globala årsomsättning 
och (ii) 20 miljoner euro. Sådana böter kan komma att få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.  

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.

Miljörisker
Fastighetsförvaltning medför miljöpåverkan och miljöansvar. Enligt miljöbalken (1998:808) har den som bedrivit verksam-
het som bidragit till förorening ett ansvar för avhjälpande av föroreningen av fastigheten. Om verksamhetsutövaren inte 
kan utföra eller bekosta sådant avhjälpande eller efterbehandling av en förorenad fastighet är den som förvärvat fastighe-
ten och som vid förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna ansvarig. Det innebär att krav om avhjälpande 
eller efterbehandling under vissa omständigheter kan riktas mot bolaget för sanering eller efterbehandling med anled-
ning av, eller misstanke om, föroreningar i marken, vattenområden eller grundvatten. Om någon av bolagets fastigheter 
visar sig vara förorenad kan det begränsa bolagets planerade användning av fastigheten, medföra väsentliga kostnader 
för efterbehandling och påverka värdet av bolagets fastigheter negativt. 

Vidare kan tidigare verksamhetsutövare ha genomfört avhjälpande eller efterbehandling av en fastighet på ett accepta-
belt sätt enligt användningen vid den tidpunkten. Som ett resultat av ändrad användning till bostadsändamål kan kraven 
för bolaget vara högre, vilket innebär att bolaget kan ha kostnader för avhjälpande, efterbehandling och städning för att 
kunna använda fastigheten enligt önskemål. Sådana kostnader skulle negativt påverka bolagets resultat och i sin tur bola-
gets finansiella ställning och verksamhet.

Slutligen kan ändrade lagar, förordningar och krav från myndigheter på miljöområdet leda till ökade kostnader för bolaget 
när det gäller sanering eller efterbehandling av för närvarande innehavda eller i framtida förvärvade fastigheter. Ökade 
kostnader för miljöansvar kan påverka bolagets verksamhet negativt och i sin tur bolagets resultat och finansiella ställning.

Bolaget bedömer att sannolikheten för att ovan nämnda risker inträffar är låg. Om riskerna skulle realiseras bedömer bola-
get att den potentiella negativa inverkan på bolaget skulle vara medel.
 
Risker relaterade till aktierna 

Det framtida priset på bolagets aktier kan inte förutses, aktiekursen kan fluktuera och likviditeten i bolagets 
aktier kan vara begränsad
En investerare bör notera att en investering i bolagets aktier är förknippad med risker. Noterade värdepapper påverkas 
tidvis av betydande kurs- och volymfluktuationer som inte nödvändigtvis behöver vara kopplade till bolagets resultat-
utveckling, däribland förändringar i tillgång och efterfrågan, fluktuationer i nuvarande eller prognostiserade resultat, 
misslyckanden med att uppnå värdepappersanalysers förväntade vinster, förändringar i det allmänna ekonomiska läget, 
liksom lagstiftningsändringar och regulatoriska ändringar samt andra faktorer. Aktiekursen påverkas därutöver av bola-
gets prestation i förhållande till marknadens förväntningar. Det finns således ingen garanti avseende framtida kursut-
veckling för bolagets aktier, varför värdet på investeringen kan öka såväl minska. Begränsad likviditet i bolagets aktier kan 
vidare bidra till att förstärka fluktuationerna i aktiekursen samt medföra problem för aktieägare att avyttra hela eller delar 
av sitt innehav i bolaget till ett godtagbart pris eller överhuvudtaget.    
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Bolaget bedömer vidare att det är rimligt att anta att finansmarknaden kommer att vara volatil och att aktiekurser kommer 
vara föremål för extraordinära svängningar i en överskådlig framtid, varför det föreligger risk för att aktiekursen för bola-
gets aktier kommer att följa den allmänna marknadsvolatiliteten med anledning av fortsättningen och utvecklingen av 
utbrottet av Covid-19. Detta oaktat bolagets operationella och finansiella utveckling i övrigt och att bolagets aktie därmed 
riskerar att minska i värde.
 
Aktieägare med betydande inflytande 
Vid Noteringen av aktierna innehar ALM Equity cirka 58 procent av aktierna och cirka 61 procent av rösterna i bolaget. 
Innehavet gör att nämnda ägare i bolaget får stort inflytande i bolaget och kan komma att påverka bland annat sådana 
angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, exempelvis val av styrelseledamöter, samt andra val 
så som utdelning på aktierna, godkännande av resultat- och balansräkning, aktiekapitalsökningar, minskningar av aktie-
kapitalet och ändringar av bolagets bolagsordning. Nämnda ägare kan även ha möjlighet att förhindra eller försvåra att 
bolaget förvärvas genom ett offentligt uppköpserbjudande. Preferensaktierna ger en röst per aktie på bolagsstämma 
och stamaktierna ger tio röster per aktie på bolagsstämma. Stamaktieägare har således större möjligheter att påverka 
beslut som ska fattas av aktieägarna i bolaget än vad aktieägare med innehav i preferensaktier har. De större aktieägarnas 
intressen kan således avvika väsentligt från eller konkurrera med bolagets intressen eller andra aktieägares intressen och 
kan komma att utöva sitt inflytande över bolaget på ett sätt som inte ligger i övriga aktieägares intresse. Såvitt bolaget 
känner till och kan bedöma är det däremot inte är sannolikt att ALM Equity kommer att utöva sin rösträtt på ett sätt som 
inte ligger i bolagets eller övriga aktieägares intresse. 

Det föreligger vidare risk för att en omfattande försäljning av aktier i bolaget, eller uppfattningen om att en sådan omfat-
tande försäljning ligger nära i tiden, påverkar priset för aktierna, särskilt vad gäller omfattande försäljning av aktier av ALM 
Equity eller av personer i ledande ställning i bolaget. 

Bolagets förmåga till framtida utdelning kan begränsas och är beroende av ett flertal faktorer
Enligt bolagets bolagsordning ska preferensaktier, före stamaktier, äga rätt till utdelning av bolagets för vinstutdelning 
tillgängliga medel med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie med kvartalsvis utbetalning om en (1) krona och 
tjugofem (25) öre per preferensaktie. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) beslutar bolagsstämman huruvida utdelning ska 
utbetalas. Utdelning får ske endast om det finns utdelningsbara medel i bolaget och under förutsättning att ett sådant 
beslut framstår som försvarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken 
av eget kapital i bolaget och bolagets konsolideringsbehov, likviditet och finansiella ställning. Vidare kan aktieägarna, som 
huvudregel, inte besluta om högre utdelning än vad som föreslagits och godkänts av styrelsen. Det föreligger således en 
risk för att bolaget inte kommer att generera resultat som möjliggör utdelning i framtiden eller att bolagsstämma fattar 
beslut om utdelning. Dessa risker kan få en negativ inverkan på investerares direktavkastning från aktierna, vilket även 
kan påverka bolagets möjligheter att attrahera investerare vars investeringsbeslut är särskilt beroende av möjligheten att 
erhålla aktieutdelning. 

Framtida emissioner kan påverka aktiernas värde negativt och leda till utspädning
Bolaget kan i framtiden söka finansiering på kapitalmarknaden genom emission av ytterligare aktier, obligationslån eller 
andra värdepapper. En sådan emission kan påverka priset på aktierna negativt och leda till en utspädning av ekonomiska 
rättigheter och rösträtt om emissionen genomförs utan företrädesrätt för de befintliga aktieägarna. 

Utdelning 
De finansieringsavtal som bolag i bolaget har ingått kan innefatta bestämmelser som begränsar möjligheten till att göra 
utdelningar från vissa bolag i bolaget. Detta skulle kunna påverka både möjligheten att överhuvudtaget besluta om 
vinstutdelningar i bolaget samt även påverka storleken på framtida vinstutdelningar. 
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VD försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 
och  koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de 

väsentligaste risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och  
de dotterbolag som ingår i koncernen står inför.

25 februari 2021

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Rapportens undertecknande

Tommy Johansson, VD
Svenska Nyttobostäder AB (publ)

R APPORTENS UNDERTECKNANDE
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Svenska Nyttobostäders aktier

AK TIER

Totalt antal aktier uppgick den 31 december 2020 till 66 314 637 st fördelade på 60 501 400 stamaktier och 5 813 237 
preferensaktier. Varje stamaktie berättigar till 10 röster och varje preferensaktie till en röst på bolagsstämmor.

Ingen utdelningspolicy har antagits av bolaget. Svenska Nyttobostäder kommer de närmaste åren prioritera tillväxt 
före utdelning vilket medför en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Utdelning på preferensaktier sker med 
fem kronor per år med kvartalsvis utbetalning av 1,25 kr/aktie enligt bolagsordningen.

Den 4 november 2020 noterades bolagets stam- och preferensaktier  
på Nasdaq First North Growth Market

Aktieägare (direkt eller  
genom dotterbolag) Antal stamaktier Antal preferensaktier Ägande kapital Ägande röster

ALM Equity AB  36 984 888  1 000 923 57,28% 60,71%

Bengtssons Tidnings AB  6 833 562  2 914 987 14,70% 11,66%

Nordnet Pensionsförsäkring AB  6 630 770 699 422 11,05% 10,97%

Batten AB  2 844 333 - 4,29% 4,66%

Andersson Company i Stockholm AB  1 195 966  1 094 930 3,45% 2,14%

Futur Pensionsförsäkringsbolag AB  1 443 314 - 2,18% 2,36%

Thureda Gruppen AB  1 361 775 - 2,05% 2,23%

FW Förvaltning AB  584 284 - 0,88% 0,96%

Rolfast Invest AB  366 337 - 0,55% 0,60%

Övriga  2 256 171 102 975 3,56% 3,71%

Totalt  60 501 400  5 813 237 100,00% 100,00%

Aktieägarförteckning per 31 december 2020

Aktiekapitalets utveckling 

År Händelse
Antal stam- 

aktier

Antal 
preferens- 

aktier
Totalt 

antal aktier
Aktie-

kapital, kr
Totalt aktie- 

kapital, kr
Kvot- 

värde, kr
Tecknings- 

kurs, kr

2020 Nybildning 25 000 -  25 000 -  25 000  1,00 -

2020 Split 1:25  600 000 -  625 000 -  25 000  0,04 -

2020 Nyemission  11 875 000 -  12 500 000  475 000  500 000  0,04 0,04

2020 Nyemission -  600 000  13 100 000  24 000  524 000  0,04 100

2020 Nyemission  48 001 400 -  61 104 400  1 920 056  2 444 056  0,04 0,04

2020 Nyemission -  4 455 599  65 556 999  178 224  2 622 280  0,04 100

2020 Nyemission  757 638  66 314 637  30 306  2 652 585  0,04 0,04

Utveckling stamaktien från 4/11-20 till 31/12-20 Utveckling preferensaktien från 4/11-20 till 31/12-20
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Definitioner

Antal lägenheter i förvaltning 
Antalet färdigställda och tillträdda lägenheter.

Antal lägenheter, färdigställda ej tillträdda 
Antalet färdigställda ej tillträdda lägenheter.

Antal lägenheter i säljarens produktion 
Antalet lägenheter under uppförande.

Antal lägenheter under säljarens utveckling 
Antalet ej byggstartade lägenheter.

Avstånd snittlägenhet spårbunden station, m
Genomsnittligt vägt gångavstånd från lägenheter i förvalt-
ning till spårbunden station.

Avstånd snittlägenhet Sergels Torg vid, km
Genomsnittligt vägt avstånd fågelvägen från lägenheter i 
förvaltning till Sergels Torg.

Belåningsgrad, %
Lån från kreditinstitut och investerare i förhållande till det 
totala fastighetsvärdet.

Driftnetto, Mkr
Hyresintäkter minus driftkostnader samt fastighetsskatt.

Ekonomisk uthyrningsgrad lägenheter, %
Intäkter på årsbasis dividerat med hyresvärde enligt 
definition. Används för att visa fastigheternas ekonomiska 
utnyttjandegrad.

Ekonomisk uthyrningsgrad totalt, %
Hyresintäkter för lägenheter och övriga uthyrningsbara 
ytor i relation till hyresvärde. Belyser fastigheternas totala 
ekonomiska utnyttjandegrad.

Förvaltningsresultat, Mkr
Resultat exklusive värdeförändringar och skatt.

Genomsnittlig räntenivå, %
Räntekostnad i relation till räntebärande skulder.

Hyresvärde, Mkr
Hyresintäkter samt bedömd marknadshyra för vakanta
hyror. Belyser Svenska Nyttobostäders intäktspotential.

Hyresintäkter, Mkr
Totala hyresintäkter.

Resultat efter skatt per stamaktie, kr
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal 
utestående stamaktier och med hänsyn tagen till prefe-
rensaktiernas del av resultatet för perioden. Används för att 
visa resultat per stamaktie.

Soliditet, %
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Totalt antal lägenheter
Total portfölj av tillträdda och ej tillträdda lägenheter.

Värdeförändring förvaltningsobjekt, Mkr
Resultat av förändring av bedömt marknadsvärde av 
förvaltningsfastigheter jämfört med närmast föregående 
rapportperiod.

Överskottsgrad, %
Driftsöverskott i procent av intäkter.

DEFINITIONER
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Kalendarium

För ytterligare information, 
vänligen kontakta:
Tommy Johansson, VD,
+4670 861 06 13, 
tommy.johansson@nyttobostader.se

Denna information är sådan 
insider information som Svenska 
Nytto bostäder (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s  marknads-
missbruksförordning. Informatio-
nen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offent-
liggörande klockan 08:00 CEST den 
25 februari 2021.

Årsredovisning 2020 28 april 2021

Delårsrapport januari-mars 2021 25 maj 2021

Bolagsstämma 27 maj 2021

Halvårsrapport januari - juni 2021 25 augusti 2021

Delårsrapport januari - september 2021 25 november 2021

K ALENDARIUM, KONTAK T
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Adress 
Svenska Nyttobostäder AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

www.nyttobostader.se


