
 
 
 
 
 
           
  

 
 
 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014   FJÄRDE KVARTALET 2014 
» Intäkter: 298 Mkr     » Intäkter: 85 Mkr 

» Driftsnetto: 128 Mkr    » Driftsnetto: 33 Mkr 

» Resultat efter skatt: 310 Mkr    » Resultat efter skatt: 98 Mkr 

» Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 1,50 Kr » Resultat efter skatt per aktie före utspädning: 0,46 kr 

» Substansvärde per aktie före utspädning: 7,32 Kr 

» Marknadsvärde, kr/kvm: 8 045 kr 

  

HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
» Förvärv av bostadsfastigheter i Eskilstuna om 244 000 kvm i augusti. 
» Förvärv av bostadsfastigheter i Göteborg om 112 000 kvm i december, med planerat tillträde under mars 2015. 
» Avyttring av fastigheter och tomtmark i Skåne av uthyrbar yta om totalt 14 000 kvm respektive 9 000 kvm BTA 

under november och december. 
» Bygglov i september för kvarvarande 133 bostadsrättslägenheter på livsstilsboendet i Malmö, med säljstart i 

november av 57 lägenheter, varav 26 sålda per den 12 februari 2015.  
» Fulltecknad företrädesemission tillförde bolaget i mars 360 Mkr före emissionskostnader. 
» Obligationslån emitterades i december om 400 Mkr samt ansökan om notering vid NASDAQ Stockholm med 

första handelsdag 2 januari 2015. 
» Fondemission för utgivande av röstsvaga B-aktier, som upptogs till handel i maj. 
 

EFTER PERIODEN  
» Antalet aktier ökat med 4 530 000 stamaktier av serie A till följd av anställdas utnyttjande av teckningsoptioner 

enligt program beslutat 27 juni 2012. 
» Säkrat lånefinansiering om 650 Mkr samt uppfyllt finansieringsförbehåll för förvärvet i Göteborg. 
» Tillträdde den 30 januari 2015 fastigheterna i Eskilstuna med 3 100 lägenheter. 
 
NYCKELTAL Q4 2014  Q4 2013 2014 2013  

Intäkter  ..................................................................... 85 Mkr ................ 54 Mkr ................... 298 Mkr ................. 129 Mkr 

Driftsnetto  ................................................................. 33 Mkr ................ 20 Mkr ................... 128 Mkr ................... 40 Mkr 

Resultat efter skatt  ................................................... 98 Mkr .............. 170 Mkr ................... 310 Mkr ................. 419 Mkr 

Resultat efter skatt per aktie före utspädning ........... 0,46 Kr ................ 1,08 Kr ..................... 1,50 Kr ................... 3,44 Kr 

Eget kapital per aktie före utspädning  .................................................................................... 6,40 Kr ................... 4,39 Kr 

Substansvärde per aktie före utspädning  ............................................................................... 7,32 Kr  .................. 5,19 Kr 

Soliditet ..................................................................................................................................... 25,5 %  ...................28,3 % 

Belåningsgrad fastigheter ......................................................................................................... 70,6 %  ...................62,6 % 

Fastigheternas marknadsvärde ............................................................................................  5,7 Mdkr ...............  2,9 Mdkr 

 

  

KORT OM VICTORIA PARK AB 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, inriktat på bostadsfastigheter, med affärsområdena 

förvaltningsfastigheter och livsstilsboende. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och social dimension ska  

Victoria Park skapa och förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 711 000 kvm, fördelat på 634 000 kvm bostäder och 77 000 kvm 

kommersiella lokaler, till ett marknadsvärde om 5,7 Mdkr. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande  

10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.   

 Victoria Park-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm Mid Cap.  

 Bokslutskommuniké 2014 

Victoria Park AB (publ) 
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VD har ordet: 
 

Strategiska förvärv stärker intjäningsförmågan markant 
 
Victoria Park hade en stark avslutning på året. Under det fjärde kvartalet genomförde vi ett flertal affärer som tar oss vidare  
mot en renodlad verksamhet med fokus på miljonprogramområdena och med en uthyrbar yta om en miljon kvm. 
 
 

Välskött bestånd i Göteborg 
Den stora affären, under kvartalet, var förvärvet av ett större 
fastighetsbestånd i Göteborg från Stena Fastigheter med ett 
underliggande fastighetsvärde på 925 Mkr och en uthyrbar 
yta om 112 000 kvm, varav merparten bostäder med totalt  
1 300 lägenheter. Efter affären har Victoria Park en samlad 
uthyrbar yta om drygt 700 000 kvm fördelad på 8 700 lägen-
heter. Det är ett välskött bestånd som är fullt uthyrt och som 
lämpar sig väl för vår förvaltningsmodell. Vi kommer att 
kunna skapa värde både genom standardhöjande investe-
ringar vid omflyttningar och genom att tillämpa vårt sociala 
fokus där bland annat de boende engageras för att skapa 
attraktiva och trygga bostadsområden.  
 Förvärvet i Göteborg är strategiskt viktig, dels för att vi nu 
är etablerade i alla tre storstadsområdena, dels för att det 
ger oss möjligheter till kompletterande förvärv.  
Finansieringen sker genom banklån och kassa. Finansierings-
förbehållet uppfylldes i januari 2015, vilket säkerställer 
tillträde som planeras till 31 mars 2015.  
 

Förvärv Eskilstuna 
I december emitterade vi obligationer för 400 Mkr och upp-
fyllde därmed vårt finansieringsförbehåll för förvärvet i 
Eskilstuna. Tillsammans med bankfinansiering säkerställdes 
finansieringen och vi tillträde fastigheterna den 30 januari 
2015. Beståndet har en uthyrbar yta om 244 000 kvm och 
innefattar totalt 3 100 lägenheter, som är fullt uthyrda till en 
genomsnittlig bostadshyra om 880 kronor per kvm och år.  
 

Renodling genom försäljningar 
Under det fjärde kvartalet sålde vi fastigheter för drygt  
200 Mkr i Åhus, Sjöbo och Abbekås samt tomtmark i  
Limhamn. Fastigheterna består av äldre-, vård- och grupp-
boende samt villor och kedjehus, och ligger därmed utanför 
vår inriktning mot miljonprogramområden på tillväxtorter. 

Försäljningarna har skett till cirka 20 procent över bokfört 
värde och ger oss en realiserad värdeökning med en positiv 
påverkan på kassaflödet. 
 Efter transaktionerna under 2014 har Victoria Park en  
belåningsgrad om cirka 70 procent, vilket är i linje med vårt 
finansiella mål. 
 

Påbörjat försäljningen av Brf Bersån 
Vi har också fortsatt arbetet med livsstilsboendet vid  
Limhamns kalkbrott i Malmö. I den tredje etappen ska vi 
sälja 133 lägenheter i Brf Bersån. I november påbörjades 
försäljningen av de första 57 lägenheterna och intresset har 
varit stort för dessa välplanerade och attraktiva bostäder. 
Per den 12 februari 2015 har vi sålt 26 lägenheter. 
65 procent av lägenheterna ska vara sålda innan vi påbörjar 
byggnationen, som är planerad till våren 2015. Som nämnts 
ovan sålde vi i december 9 000 kvm BTA för 43 Mkr till MKB. 
Det innebär att efter utbyggnaden av tredje etappen kom-
mer livsstilsboendet i Malmö vara fullt utbyggt. 
 

Dubbelt så stort bolag 
När jag summerar 2014 kan vi glädjas åt en kraftig tillväxt  
för Victoria Park. I princip har vi dubblat bolagets storlek.  
Vid årets början uppgick marknadsvärdet på våra fastigheter 
till 2,9 Mdkr och vid årets slut var värdet 5,7 Mdkr. Vår  
intjäningsförmåga har under året ökat markant, med en 
hyresintäkt om cirka 640 Mkr på årsbasis. Vi har även byggt 
ut vår organisation och våra system för förvaltning, IT och 
administration för att kunna hantera fastigheter och hyres-
gäster i ett betydligt större bestånd än vad vi hade vid årets 
början. 
 
Jag ser med stor tillförsikt an mot 2015 då vi avser att ta 
fortsatta, viktiga steg för att nå vårt långsiktiga mål om en 
total uthyrbar yta om en miljon kvm. Därmed ges rätt förut-
sättningar att ytterligare effektivisera vår förvaltning, vilket 
kommer frigöra kassaflöde för uppgraderingar och därmed 
fortsätta skapa aktieägarvärde. 

 

Peter Strand 

Verkställande direktör 

 

 

 

 

 

 

  



VICTORIA PARK AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2014     3 

Detta är Victoria Park 

Victoria Park är ett börsnoterat fastighetsbolag på NASDAQ Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder  
i miljonprogramområden på tillväxtorter i landet. Bolaget arbetar långsiktigt med att utveckla attraktiva  
boendemiljöer och skapa värde för boende, aktieägare och medarbetare. 
 

Uthyrningsbar yta:  711 000 kvm  

Varav bostad:  634 000 kvm  

Antal lägenheter:  8 700 

Fastigheternas marknadsvärde:  5,7 Mdkr 

Utöver förvaltningsfastigheterna driver Victoria Park projekt-
utveckling och serviceverksamhet i livsstilsboendet vid  
Limhamns kalkbrott i Malmö. Hittills har 204 bostäder byggts. 
Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm BTA 
med erhållet bygglov för 133 lägenheter. 

Affärsidé 
Victoria Park ska förvärva, utveckla och förvalta bostads- 
fastigheter på tillväxtorter i Sverige. 

Verksamhet 
Huvudkontoret ligger i Malmö. Verksamheten utgörs av  
affärsområdena: Förvaltningsfastigheter och Livsstilsboende.  
I förvaltningsfastigheter ingår bl a hyresfastigheter i miljon-
programområden i Eskilstuna, Linköping, Göteborg, Malmö och 
Stockholm. Livsstilsboende utgörs av serviceverksamhet och 
projektutveckling av bostadsrätter i Malmö.  

Historia 
Victoria Parks verksamhet startade 2007 med utvecklandet  
av livsstilsboende vid Limhamns kalkbrott, ett för svenska  
förhållande nytt boendekoncept där social samvaro och  
fritidsfaciliteter är inbyggda i boendet. Under 2012 etablerade 
Victoria Park ett nytt affärsområde inriktat på förvaltnings-
fastigheter. 

 

 

Mål och strategier 

Övergripande mål 

 Etablera bolaget som en betydande aktör på den svenska 
bostadsmarknaden. 

 Skapa och förädla värden genom ett långsiktigt  
förvaltningsarbete med social dimension. 

Finansiella mål 

 Generera en långsiktig avkastning på eget kapital på  
minst 15 procent. 

 Hålla en soliditet om lägst 25 procent.  
 Hålla en långsiktig belåningsgrad på högst 70 procent av 

marknadsvärdet. 

Investeringsstrategi 

 Prioritera investeringar i miljonprogramområden i  
tillväxtorter med geografiskt fokus på södra och  
mellersta Sverige. 

 Utveckla befintligt fastighetsbestånd. 

 Lokalt samhällsengagemang genom att etablera  
samarbeten med myndigheter, kommuner och icke-statliga 
organisationer i syfte att medverka i och stödja den lokala 
utvecklingen. 

Förvaltningsstrategi 

 Utnyttja synergier genom en fastighetsportfölj om  
minst en miljon kvm. 

 Arbeta med kundorienterad förvaltning, i huvudsak  
med egen personal. 

 Förvaltningen genomsyras av ett tydligt socialt hållbarhets- 
och miljöfokus i arbetet att öka bostadsområdets värde  
och attraktivitet.

 

Innehåll 
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Koncernens totala resultat 4 
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Kalendarium 

Delårsrapport januari-mars 2015  23 april 2015 

Årsstämma 2015 23 april 2015 

Delårsrapport januari-juni 2015  10 juli 2015 

Delårsrapport januari-september 2015  22 oktober 2015 

Bokslutskommuniké 2015 18 februari 2016 
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  
 

Mkr

2014                

jan-dec

2014                

okt-dec

2013                

jan-dec

2013                

okt-dec

Intäkter 298 85 129 54

Kostnader -170 -52 -89 -34

Driftsnetto1) 128 33 40 20

Adminis trationskostnader -39 -12 -33 -11

Värdeförändringar fastigheter 343 89 504 185

Rörelseresultat 432 110 511 194

Ränteintäkter/Räntekostnader mm -52 -13 -23 -9

Värdeförändringar derivat -24 -7 1 -2

Resultat före skatt 356 90 489 183

Skattekostnad -46 8 -69 -13

Periodens resultat 310 98 420 170

Övrigt totalresultat - - - -

Periodens summa totalresultat 310 98 420 170

Resultat per aktie2)

Resultat per s tamaktie: 1,50 0,46 3,44 1,08

Efter utspädning, kr 1,48 0,45 3,43 1,06  

Periodens/årets totalresultat tillfaller i sin helhet moderbolagets aktieägare. 

1) I driftsnettot inkluderas även resultatet från serviceverksamheten, vilket inte är att förväxla med resultatet för förvaltningsverksamheten.  
För specifikation hänvisas till segmentsrapportering. Fastigheterna i Stockholm och Kristianstad påverkar resultatet från och med tillträdet 
som var den 30 april 2014. 
 

2) Jämförelsetalen 2013 har justerats för den under perioden genomförda fondemissionen genom att antalet aktier har multiplicerats med 3. 
Fondemissionen innebar att varje befintlig stamaktie ersattes av en aktie av serie A och två aktier av serie B. 

 

Kommentar till koncernens rapport över totalresultat 

Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari-december 2014. Jämförelseposterna avser motsvarande  
period föregående år. Ett köp eller en försäljning redovisas från avtalsdagen då det tecknats ett bindande avtal, som gör att de till 
affären hörande väsentliga ekonomiska rättigheterna och riskerna tillfaller/belastar eller utgår från koncernen.  
 

Intäkter  
Intäkterna för perioden uppgick till 298 Mkr (129). Intäkterna 
har under året ökat till följd av tillträde av förvärvade fastig-
heter per den 30 april samt succesivt minskade vakanser för 
beståndet i Markaryd och Malmö (Öresundsgården). Den 
ekonomiska uthyrningsgraden för hela beståndet uppgick  
per bokslutsdagen till 96,1 procent (94,7) och avser främst 
omflyttningsvakans.  
 Till följd av genomförda investeringar om 128 Mkr samt 
avslutade hyresförhandlingar har hyresvärdet gällande bostä-
der ökat under perioden med 3,7 procent, från 876 kr/kvm till  
908 kr/kvm för jämförbart bestånd (Linköping, Malmö och  
Markaryd). Under året har bruksvärdering inletts för bestån-
den i Linköping och Malmö (Rosengård) med en förväntad 
positiv effekt på intäkterna under första halvåret 2015.  
 Intäkterna för serviceverksamheten på livsstilsboendet i 
Malmö uppgick till 8 Mkr (7).  
 

Bostäder hyresvärdesutveckling, kr/kvm  
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Kostnader 
Kostnaderna för perioden januari-december 2014 uppgick till  
-170 Mkr (-89). I kostnader kopplat till förvaltningsverksam-
heten ingår driftskostnader, underhållskostnader, fastighets-
skatt och försäkring samt övriga förvaltningskostnader. Under 
perioden har förvaltningsverksamheten belastats med en 
engångskostnad om -2 Mkr avseende en brand under andra 
kvartalet. I kostnader ingår även serviceverksamheten som 
under perioden uppgår till -11 Mkr (-12).  

Driftsnetto 
Driftsnettot avseende koncernen uppgick under perioden till  
128 Mkr (40). Bolagets förvaltningsverksamhet redovisar ett 
förbättrat driftsnetto under året främst kopplat till nya förvärv 
och uppgick till 132 Mkr (44). Serviceverksamheten bidrog 
under perioden negativt med -3 Mkr (-4).  

Administrationskostnader 
Administrationskostnaderna uppgick under perioden till  
-39 Mkr (-33). Dessa består i huvudsak av personalkostnader, 
koncerngemensamma kostnader, marknads- och försäljnings-
kostnader. I samband med förvärvet av fastigheterna i  
Stockholm och Kristianstad har bolaget anställt personal inom 
ekonomi- och hyresadministration, vilket är en anledning till 
ökade kostnader under perioden. Bolaget har under perioden 
implementerat ett nytt fastighetsystem där engångskostnader 
om -1 Mkr belastar perioden. Till följd av säljstart av bostads-
rätter inom affärsområde livsstilsboende i Malmö har kostna-
der på -1 Mkr också belastat perioden. 

Ränteintäkter/Räntekostnader 
Räntenettot uppgick till -52 Mkr (-23). Finansiella kostnader 
består främst av räntekostnader avseende bolagets fastig-
hetsbestånd per den 31 december. Under december månad 
ansökte bolaget om notering av ett icke säkerställt obligations-
lån vid NASDAQ Stockholm. Obligationslånet löper på 4 år med 
en årlig ränta om Stibor 3M + 5,00 procentenheter. 
 

Värdeförändringar fastigheter/derivat 
Fastighetsvärderingar görs kvartalsvis och fastställs till verkligt 
värde i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Per bokslutdatum 31 
december har samtliga tillträdda fastigheter värderats av 
externt värderingsinstitut, Savills Sweden och Bryggan Fastig-
hetsekonomi. 

Under perioden har värdeförändringar påverkat resultatet 
med 343 Mkr (504), exklusive uppskjuten skatt. Av den totala  
värdeförändringen utgör 72 Mkr erhållen rabatt för latent 
skatt i samband med förvärvet i Eskilstuna och  
Göteborg. 243 Mkr är hänförligt till bland annat ökade intäkter 
till följd av de investeringar om 128 Mkr som gjorts under 
perioden, nyuthyrning av lokaler samt lägre kostnadsanta-
gande i värderingarna. Drift- och underhållskostnader, exklu-
sive fastighetsskatt och tomträttsavgäld, uppgår i genomsnitt 
till 458 kr/kvm. Därtill har avkastningskravet för fastigheten i 
Malmö med nyuthyrning till kommunal verksamhet sänkts. 
Det vägda direktavkastningskravet vid bokslutsdatum för 
tillträdda fastigheter uppgår till 5,19 procent. 
 Under perioden har högavkastande fastigheter i Åhus, Sjöbo 
och Abbekås samt projektmark i Malmö avyttrats för drygt  
200 Mkr, vilket genererat en realiserad värdeförändring om  
29 Mkr efter samtliga transaktionskostnader.  
 Värdeförändringar av derivat uppgick under perioden till  
-24 Mkr (1), vilket förklaras av sjunkande marknadsräntor 
under perioden.  
 Koncernen använder en kombination av derivaten swap och 
räntetak för att begränsa ränterisken i resultatet. Derivaten 
redovisas varje period till marknadsvärde med förändringar 
som redovisas över resultaträkningen. Utöver derivaten har 
koncernen även låneavtal som löper med fast ränta. 

Skatt 
Skatteeffekten för perioden blev -46 Mkr (-69) och består dels 
av uppskjuten skattekostnad hänförligt till värdeförändringar 
avseende fastigheter och derivat, dels av aktivering av koncer-
nens kvarvarande skattemässiga underskott.  
 Aktuell skatt uppkommer endast i undantagsfall eftersom 
det finns möjlighet att göra skattemässiga avskrivningar, 
skattemässiga avdrag för vissa investeringar, nyttja befintliga 
underskottsavdrag samt lämna koncernbidrag. 

Periodens resultat 
Periodens resultat efter skatt uppgick till 310 Mkr (420),  
vilket motsvarar 1,52 kr (3,44) per stamaktie före utspädning, 
justerat för preferensaktieutdelning under perioden om  
19 Mkr (9). 
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Fjärde kvartalet 
 
Kvartalets resultat 
Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 85 Mkr att jäm-
föra med tredje kvartalets 84 Mkr. Frånträdda fastigheter 
under december månad påverkar intäkterna om -1 Mkr, 
jämfört med intäkterna under tredje kvartalet. 
 Kostnaderna under kvartalet uppgick till -52 Mkr att jäm-
föra med -41 Mkr under tredje kvartalet. Ökningen beror i 
huvudsak av säsongsvariation. Värmekostnad för fjärde kvar-
talet enligt SMHI Graddagar utgör 31 procent av årsförbruk-
ning att jämföra med 12 procent under tredje kvartalet.  
 Administrationskostnader uppgick till -12 Mkr att jämföra 
med -10 Mkr under tredje kvartalet. Under fjärde kvartalet 
har säljstart skett om 57 bostadsrätter i Malmö, vilket med-
fört försäljnings- och marknadskostnader om -1 Mkr.  
Dessutom har tillkommande förvärv i Eskilstuna och Göteborg 
medfört rekrytering av vissa administrativa stabsfunktioner, 
vilket gett ökade kostnader.  
 Resultatet har påverkats av värdeförändring om 89 (185). 
29 Mkr avser resultatpåverkan efter försäljning av fastigheter 
i Åhus, Sjöbo och Abbekås samt projektmark i Malmö. 

 
 Värdeförändringar avseende återföring av latent skatt 
gällande Göteborgsförvärvet uppgår till 19 Mkr.  
Investeringar under perioden om 36 Mkr har också påverkat 
värdeförändringen positivt. 
 Kvartalets resultat uppgick till 98 Mkr (170), vilket motsva-
rar ett resultat per stamaktie på 0,46 kr (1,08).  
 
Övrigt 
Under kvartalet har bolaget upptagit ett obligationslån om 
400 Mkr. Lånet löper under fyra år med ränta på Stibor 3M + 
500 punkter. Bolaget har även ingått ett 8-årigt ränteswa-
pavtal om 300 Mkr på nivån 1,11 procent samt ett 7-årigt 
ränteswapavtal om 100 Mkr på nivån 0,98 procent.  
 Lån om 1 204 Mkr har tecknats avseende finansering av 
förvärvet i Eskilstuna med tre nordiska banker, varav två är 
för koncernen nya kreditgivare. Kreditbindningstiden uppgår 
till mellan tre och trettio år. 
 Säljstart har skett avseende kommande etapp om 57 lägen-
heter inom affärsområde livsstilsboende i Malmö. Per bok-
slutsdatum var 14 lägenheter sålda.  
 

 

Aktuell intjäningsförmåga 12 månader   

I tabellen brevid presenterar Victoria Park sin intjänings-
förmåga på årsbasis. Tabellen beskriver en proforma 12  
månader och beaktar bolagets fastighetsbestånd, inklusive 
tidigare kommunicerade försäljningar i Åhus, Sjöbo och  
Abbekås samt förvärv i Eskilstuna och Göteborg. Det är viktigt 
att notera att den aktuella intjäningsförmågan inte skall 
jämställas med en prognos. Intjäningsförmågan innehåller 
exempelvis ingen bedömning av hyres-, vakans-, valuta- eller 
ränteförändring. 
 Victoria Parks resultaträkning påverkas dessutom av värde-
utvecklingen i fastighetsbeståndet samt kommande fastig-
hetsförvärv och/eller fastighetsförsäljningar. Ytterligare resul-
tatpåverkande poster är värdeförändringar avseende derivat.  
 Inget av ovanstående har beaktats i den aktuella intjänings-
förmågan. Intjäningsförmågan baseras på fastighets-
beståndets kontrakterade hyresintäkter, bedömda fastighets-
kostnader under ett normalår samt kostnader för administ-
ration.  
 Kostnaderna för de räntebärande skulderna har baserats  
på koncernens genomsnittliga räntenivå senaste kvartalet  
inklusive effekt av derivatinstrument. Skatten är beräknad 
efter den vid var tid gällande skattesatsen och bedöms till 
övervägande del bestå av uppskjuten skatt, vilken inte är 
kassaflödespåverkande. 

 

 

Mkr

2014                      

31 dec

Intäkter 638

Kostnader -345

Driftsnetto 293

Adminis trationskostnader -41

Rörelseresultat 253

Ränteintäkter/Räntekostnader mm -107

Resultat före skatt 146

Skattekostnad -39

Periodens resultat 106

Resultat efter skatt hänförligt till:

Stamaktieägare 85

Preferensaktieägare 21

Resultat före skatt per s tamaktie, kr 0,57
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Resultaträkning per segment 

 

 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Mkr    jan-dec    jan-dec    jan-dec    jan-dec    jan-dec    jan-dec    jan-dec    jan-dec

Intäkter 290 121 8 8 0 0 298 129

Kostnader -158 -77 -11 -12 0 0 -170 -89

Driftsnetto 132 44 -3 -4 0 0 128 40

Projektutveckling TOTALTFörvaltningsverksamhet Serviceverksamhet

 
 

 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Mkr okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec okt-dec

Intäkter 83 52 2 2 0 0 85 54

Kostnader -48 -31 -3 -3 0 0 -51 -34

Driftsnetto 35 21 -1 -1 0 0 34 20

Förvaltningsverksamhet Serviceverksamhet Projektutveckling TOTALT

 

 

 

Kommentar till segmentsinformation
Koncernens rapportering sker enligt ovanstående segments-
indelning. Summa driftsnetto per segment jämfört med kon-
cernens driftsnetto avviker med 0 Mkr (0).  
 Skillnaden mellan koncernens driftsnetto 128 Mkr (40) och 
resultat före skatt 356 Mkr (489) består av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar fastigheter 343 Mkr (504), 
värdeförändringar av derivat -24 Mkr (12), administrations-
kostnader -39 Mkr (-33) samt ränteintäkter/ räntekostnader  
-52 Mkr (-23). 
 Förvaltningsverksamheten består per bokslutsdatum av 
bolagets fastigheter i Linköping, Malmö, Stockholm, Kristian-
stad samt Markaryd. Uthyrningen av Öresundsgården i Malmö 
har varit framgångsrik men bolaget definierar fortsatt fastig-
heten som projektfastighet under tiden som processen pågår 
med att minska den tomställda delen. Under året har uthyr-
ning om 3 200 kvm skett till Malmö Stad till 20-åriga avtal. 
Fastigheterna i Stockholm och Kristianstad tillträddes den 30 
april 2014. Vidare frånträddes fastigheterna i Åhus, Sjöbo samt 
Abbekås i början av december månad.  

Fastigheterna i Eskilstuna och Göteborg förvärvades i augusti 
respektive december 2014 med tillträde i januari respektive 
mars 2015. Frånträde avseende projektmark förväntas ske 
under första kvartalet 2015. 
 Serviceverksamheten bedriver bland annat spa-anläggning 
och service i anslutning till livsstilsboendet. Samtliga boende 
erlägger, enligt bostadsrättsföreningarnas stadgar, en service-
avgift per månad. Under tredje kvartalet erhölls bygglovs-
ansökan för uppförande av ytterligare 133 lägenheter, fördelat 
på två etapper, på bolagets kvarvarande byggrätter om 10 000 
kvm BTA. Bolaget påbörjade försäljning av första etappen om 
57 lägenheter under fjärde kvartalet där 14 lägenheter sålts 
vid bokslutsdatum. Byggstart beräknas ske när 65 procent av 
antalet lägenheterna sålts. 
 Segmentet projektutveckling härrörs till verksamheten i 
samband med uppförande av byggnad avseende livsstils-
boende i Malmö. Under perioden har ingen byggnad varit 
under uppförande, vilket gör att resultateffekten är marginell.  
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 
 

Mkr

2014               

31 dec

2013               

31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiel la  anläggningsti l lgångar 3 4

Förvaltningsfastigheter 5 767 2 993

Derivat 0 11

Summa anläggningstillgångar 5 770 3 008

Omsättningstillgångar

Andelar i  Brf 3 15

Fordringar 31 29

Likvida  medel 258 131

Summa omsättningstillgångar 292 175

SUMMA TILLGÅNGAR 6 062 3 183

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 1 544 901
Uppskjuten skatteskuld 121 78

Långfris tiga  räntebärande skulder 4 015 1 783

Derivat 13 0

Summa långfristiga skulder 4 149 1 861
Kortfris tiga  räntebärande skulder 56 89

Kortfris tiga  icke räntebärande skulder 188 220

Övriga  skulder 125 112

Summa kortfristiga skulder 369 421

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 062 3 183  

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag 
 

Hänförl igt ti l l  moderbolagets  aktieägare, Mkr

2014               

31 dec

2013               

31 dec

Ingående eget kapital 901 173

Periodens  tota lresultat 310 419

0 1

Nyemiss ion 360 336

Emiss ionskostnader -10 -14

Upplösning obeskattad reserv 2 0

Utdelning preferensaktier -19 -14

Utgående eget kapital 1 544 901

Ersättning i  samband med försä l jning av utfärdade teckningsoptioner
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Kommentar till koncernens rapport över finansiell ställning  
Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång. Jämförelseposterna avser motsvarande  
period föregående år. Ett köp eller en försäljning redovisas från avtalsdagen då det tecknats ett bindande avtal, som gör att de  
till affären hörande väsentliga ekonomiska rättigheterna och riskerna tillfaller/belastar eller utgår från koncernen.  
 

Fastigheter 
För att säkerställa marknadsvärdet av bolagets fastigheter 
används både externa och interna värderingar. Per bokslut-
datum 31 december har samtliga tillträdda fastigheter värde-
rats av Savills Sweden och Bryggan Fastighetsekonomi som är 
ett oberoende externt värderingsinstitut. Värderingsinstitutet 
har under året även besiktigat fastigheterna som en del i 
värderingsprocessen. Som huvudmetod används beräknat 
nuvärde av framtida driftsnetto under en 5-20-årsperiod samt 
beräknat nuvärde av fastigheternas restvärde vid kalkylperi-
odens slut. Det vägda direktavkastningskravet för bolagets 
fastighetsportfölj per bokslutsdatum exklusive Eskilstuna och 
Göteborg, uppgick till 5,19 procent att jämföra med 5,26 
procent per föregående kvartalsbokslut för jämförbart  
bestånd.  
 Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 december 2014 
uppgick till 711 000 kvm (366 000) med ett hyresvärde om 
668 Mkr (343). Fastigheternas marknadsvärde uppgick till  
5 720 Mkr (2 910), motsvarande 8 045 kr/kvm (7 947).  
Marknadsvärdet för beståndet i Eskilstuna och Göteborg 
uppgår till 1 720 Mkr respektive 925 Mkr, vilka motsvarar 
förvärvsbeloppen.  

Marknadsvärdesutveckling, Mkr och kr/kvm 

 
Därtill äger bolaget kvarvarande byggrätter motsvarande 
10 000 kvm BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö, vars värde 
per den 31 december 2014 uppgick till 47 Mkr (83).  

Andelar i BRF  
Andelar i BRF om 3 Mkr (15) avser 1 (5) osåld lägenhet i 
livsstilsboendet i Malmö.  

Fordringar 
Fordringar per den 31 december 2014 uppgick till 31 Mkr  
(29) och består delvis av fordran om 20 Mkr avseende  
försäljning av projektmark i Malmö. Vidare ingår förutbetalda 
kostnader, moms- och hyresfordringar. 

Likvida medel 
Koncernens likviditet uppgick till 258 Mkr (131). Ökningen 
beror till stor del på nyemission som bolaget genomförde 
under mars månad samt obligationslån som upptogs i  
december. Vidare har likvida medel reducerats motsvarande 
den del av köpeskillingen som kommer att erläggas kontant i  
samband med tillträdet av Eskilstuna i januari 2015.  

Eget kapital 
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 december 2014 
till 1 544 Mkr (901) med soliditet på 25,5 procent (28,3).  
Förändring av eget kapital beror i huvudsak på den under 
första kvartalet genomförda nyemission av stamaktier, om 
totalt 360 Mkr före emissionskostnader och på periodens 
resultat. I samband med tillträdet av Eskilstuna i januari 2015 
erhåller säljaren aktier i bolaget om 115 Mkr, som per bok-
slutsdag redovisas som icke räntebärande skuld, vilket ger en 
omräknad soliditet på 27,4 procent.  

Uppskjuten skatteskuld 
Uppskjuten skatteskuld om 121 Mkr (78) är nettobeloppet 
hänförligt till värdeförändringar av fastigheter och derivat 
som vid bokslutsdatum uppgick till 184 Mkr (122) samt  
aktivering av uppskjuten skattefordran med 63 Mkr (44). 

Räntebärande skulder 
Koncernens totala räntebärande skulder, inklusive obligat-
ionslån, per den 31 december 2014 uppgick till 4 071 Mkr 
(1 872), vilket motsvarar en belåningsgrad om 67,1 procent 
(58,8). Belåningsgrad fastigheter uppgick vid bokslutsdatum 
till 70,6 procent (62,6). Belåningsgraden ligger i linje med 
bolagets finanspolicy och vid bokslutsdatum uppgick  
kreditbindningstiden, exklusive ej tillträdda fastigheter, till  
6,3 år (4,1). Per bokslutsdatum uppgick den genomsnittliga 
räntan på utnyttjad kredit till 2,4 procent (3,3), exklusive 
räntederivat och räntetak. Räntebindningstid, inklusive  
räntederivat och räntetak, uppgick till 2,5 år (2,9).  
Under perioden har bolaget ingått avtal avseende ränteswap 
med nominellt belopp på 580 Mkr och slutdatum år 
2019/2022/2023. Andel lån som är räntesäkrade via derivat, 
räntetak eller fast ränta uppgick till 50,0 procent (43,7). 
 Under december månad ansökte bolaget om notering av 
ett icke säkerställt obligationslån vid NASDAQ Stockholm. 
Obligationslånet löper på 4 år med en årlig ränta om Stibor 
3M + 5,00 procentenheter . 

Kreditbindningsstruktur per 2014-12-31 
 

År Mkr Ränta, % Andel, %

Inom ett år 21 2,3 0,5

1 - 2 år 353 1,7 8,7

2 - 3 år 734 2,4 18,0

3 - 4 år 1567 3,4 38,5

4 - 5 år 419 1,9 10,3

> 5 år 977 1,5 24,0

Summa 4 071 2,4 100,0  

Icke räntebärande skulder 

De i balansräkningen upptagna icke räntebärande skulderna 
om 188 Mkr (220) utgörs av 115 Mkr, som bolaget avtalat att 
finansiera med riktad nyemission av aktier till säljaren av 
fastighetsportföljen i Eskilstuna, samt del av köpeskilling för 
förvärvet i Göteborg som finansieras av befintlig kassa. Båda 
tillträden sker under första kvartalet 2015.
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag 
 

Mkr

2014                

jan-dec

2013                

jan-dec

Den löpande verksamheten

Dri ftsnetto 128 40

Adminis trationskostnader -39 -34

Ränteintäkter/Räntekostnader -52 -23

Justering för poster som inte ingår i  kassaflödet 10 16
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 47 -1

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Rörelsefordringar (ökning -/minskning +) 11 38

Rörelseskulder (ökning +/minskning -) -6 -22

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 16

Investeringsverksamheten

Förvärv av fastigheter -199 -872

Försä l jning av fastigheter 57 0

Investeringar i  befintl iga  fastigheter -128 -43

Köpt kassa 15 0

Förvärv av immateriel la  anläggningsti l lgångar 0 0

Förvärv av materiel la  anläggningsti l lgångar -1 -1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -255 -917

Finansieringsverksamheten

Nyemiss ion 360 336

Emiss ionskostnader -13 -14

Optionspremier 5 1

Upptagna lån 500 658

Amortering av lån -77 -8

Utbetald utdelning preferensaktier -19 -5

Reglering skuld vid förvärv -76 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 680 968

Periodens kassaflöde 477 68

Likvida  medel  vid periodens  början 131 64

Likvida medel vid periodens slut 609 131  

 

Kommentar till koncernens rapport över kassaflöde 
Den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 
genererade ett kassaflödet om 47 Mkr (-1). Kassaflödet från 
den löpande verksamheten uppgick totalt till 53 Mkr (-16). 
Förbättringen är en effekt av ökat driftsnetto under perioden 
samt att tidigare sålda lägenheter inom livsstilsboende nu har 
likvidavräknats och således tillträtts.  
 Investeringsverksamheten har påverkat perioden med  
-255 Mkr (-917) främst med anledning av att fastigheterna i 
Stockholm och Kristianstad har tillträtts. Under perioden har 
även -128 Mkr (-43) investerats i befintligt bestånd där fastig-
heterna i Malmö står för en stor del. Vidare har fastighets-
försäljningar genererat positiv kassaeffekt om 57 Mkr (-). 

Finansieringsverksamheten redovisar nettoinbetalningar  
om 680 Mkr (968), där upptagna lån uppgick till 500 Mkr (658) 
och amorterade lån till -77 Mkr (-8). Emissionen, som genom-
fördes under perioden, genererade inbetalningar om totalt 
360 Mkr (336) före emissionskostnader. Beslutad utdelning  
till preferensaktieägare har gjorts med -19 Mkr (-5) under 
perioden.  
 Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till  
609 Mkr (131). Likvida medel i balansräkningen har reducerats 
motsvarande den del av köpeskilling som kommer erläggas 
kontant i samband med tillträdet av Eskilstuna i januari 2015, 
vilket ger en avvikelse mellan balansräkningen och rapport 
över kassaflöde. 
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Fastighetsbestånd 
Per den 31 december 2014 uppgick Victoria Parks fastighets-
bestånd till 711 000 kvm (366 000), fördelat på 634 000 kvm 
bostäder och 77 000 kvm kommersiella lokaler, till ett mark-
nadsvärde om 5 720 Mkr (2 910). Antalet lägenheter uppgick 
till cirka 8 700. 
 Under året har hyresvärdesutveckling för bostäder ökat 
med 3,4 procent, vilket främst är hänförligt till genomförda 
investeringar om 128 Mkr samt generella hyreshöjningar.  

 Under året har uthyrningsgraden ökat till 96,1 procent 
(94,7) och utgörs i huvudsak av omflyttningsvakans.  
 Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande 10 000 kvm 
BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö, till ett värde om 47 Mkr 
(83). Under tredje kvartalet erhölls bygglovsansökan för 
uppförande av ytterligare 133 lägenheter, fördelat på två 
etapper. Under fjärde kvartalet påbörjades försäljning av 
första etappen om 57 lägenheter, varav 14 lägenheter är 
sålda vid bokslutsdatum.  

 
Victoria Parks fastighetsbestånd per den 31 december 2014 

 

1)   Förvärvade fastigheter som tillträddes 30 januari 2015. 
2)   Förvärvade fastigheter som tillträds i mars 2015. 
 

Hyresvärde per område, % Bostäder hyresvärdesutveckling, % 

 

   Grafen visar den procentuella utvecklingen i hyresvärde, med hänsyn taget till 
förändringar i beståndet (viktat på kvm). 

 

Fastighetsbeståndets förändring  

Under perioden har totalt 128 Mkr (43) investerats i befintliga 
fastigheter. Investeringar har gjorts i form av fastighetsförbätt-
rande åtgärder för ökat hyresvärde och driftsnetto som följd. 
Investeringstakten förväntas vara fortsatt hög kommande 
kvartal. Fastighetsportföljen, inklusive mark, har under året 
förändrats enligt tabell. 

Mkr

2014               

31 dec

2013                  

31 dec

Fastighetsbestånd 1 januari 2 993 541

Investeringar i  befintl iga  fastigheter 128 43

Förvärv 2 569 1 905

Försä l jningar -237 0

Oreal iserade värdeförändringar 314 504

Fastighetsbestånd 31 december 5 767 2 993  

  

Fastighetområde

Antal 

fastigheter

Antal 

lägenheter

Uthyrbar 

yta, tkvm

Bostad, 

tkvm

Lokaler, 

tkvm

Hyres-

värde, 

Mkr

Hyres-

värde, 

kr/kvm

Hyres-

intäkter, 

Mkr

Ekonomisk 

uthyrnings-

grad, %

BTA, 

tkvm

Eski ls tuna 1
71 3 068 244 230 14 217 892 206 94,9

Linköping 2 1 428 124 115 9 105 844 102 97,2

Göteborg2
2 1 277 112 80 32 115 1 021 112 98,0

Malmö 9 1 023 86 75 10 88 1 031 86 97,5

Stockholm 5 532 50 45 5 54 1 082 53 97,4

Kris tianstad 20 582 38 38 1 42 1 092 42 99,4

Markaryd 44 768 57 51 7 47 819 41 87,1

Exp.mark Livssti l sboende 1 10

Totalt 154 8 678 711 634 77 668 939 641 96,1 10
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Nyckeltal  

2014
2)                 

31 dec

2013                

31 dec

Finansiella

Intäkter, Mkr 298 129

Rörelseresultat, Mkr 432 511

Periodens  resultat , Mkr 310 419

Avkastning på  eget kapita l , % 29,5 97,7

Sol idi tet, %
3                           

25,5 28,3

Skuldsättningsgrad, ggr 2,6 2,1

Belåningsgrad, % 67,1 58,8

Belåningsgrad fastigheter, % 70,6 62,6

Aktierelaterade1)

Antal  aktier vid periodens  s lut , 1 000-ta l 205 433 152 801

Antal  aktier vid periodens  s lut efter utspädning, 1 000-ta l 212 984 157 485

Antal  preferensaktier vid periodens  s lut, 1 000-ta l 941 941

Genomsnittl igt anta l  aktier under perioden, 1 000-ta l 190 609 131 217

Genomsnittl igt anta l  aktier under perioden efter utspädning, 1 000-ta l 193 654 132 800

Resultat per s tamaktie, kr 1,50 3,44

Resultat per s tamaktie efter utspädning, kr 1,48 3,43

Eget kapita l  per s tamaktie, kr 6,40 4,39

Eget kapita l  per s tamaktie efter utspädning, kr 6,17 4,26

Substansvärde per s tamaktie, kr 7,32 5,19

Substansvärde per s tamaktie efter utspädning, kr 7,06 5,03

Börskurs  A-aktie vid periodens  s lut, kr 6,20 7,67

Börsvärde A-aktie vid periodens  s lut, Mkr 423 1 164

Börskurs  B-aktie vid periodens  s lut, kr 6,15 -

Börsvärde B-aktie vid periodens  s lut, Mkr 838 -

Börskurs  preferensaktie vid periodens  s lut, kr 300,00 292,50

Börsvärde preferensaktie vid periodens  s lut, Mkr 282 275

Total t börsvärde vid periodens  s lut, Mkr 1 543 1 440

Fastighetsrelaterade

Hyresvärde bostäder helår, kr/kvm 928 876

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 96,1 94,7

Direktavkastning, % 5,0 5,7

Överskottsgrad, % 45,0 36,1

Marknadsvärde, kr/kvm 8 045 7 947

Uthyrningsbar yta , tkvm 711 366

Övriga

Medarbetare vid periodens  s lut 80 55

Varav kvinnor 32 22  

 
1) Jämförelsetalen 2013 har justerats för den under perioden genomförda fondemissionen genom att antalet aktier har multiplicerats med 3. 

Fondemissionen innebar att varje befintlig stamaktie ersattes av en aktie av serie A och två aktier av serie B. 
 
2) Bolaget tillämpar principen att redovisa förvärv vid undertecknande av avtal. De i balansräkningen upptagna icke räntebärande skulderna om 

188 Mkr (220) utgör den del av köpeskillingen för förvärvet av fastighetsbeståndet i Eskilstuna, som bolaget avtalat att finansiera med riktad 
nyemission av aktier till säljaren, samt del av köpeskilling för förvärvet i Göteborg som finansieras av befintlig kassa. 

 
3)    I samband med tillträdet av Eskilstuna i januari 2015 erhåller säljaren aktier i bolaget om 115 Mkr. Posten redovisas per bokslutsdatum som 

icke räntebärande skuld, vilket ger en omräknad soliditet på 27,4 procent. 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
 

Mkr

2014                

jan-dec

2014                

okt-dec

2013                

jan-dec

2013                

okt-dec

Nettoomsättning 13 5 2 0

Kostnader 0 0 0 0

Bruttoresultat 13 5 2 0

Adminis trationskostnader -36 -11 -29 -10

Rörelseresultat -23 -6 -27 -10

Finansnetto 6 -2 8 7

Resultat före skatt -17 -8 -19 -3

Skatt 0 0 0 0

Periodens resultat efter skatt -17 -8 -19 -3  

 
Periodens totaltresultat överensstämmer med periodens resultat. 

 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Mkr

2014               

31 dec

2013               

31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Inventarier 1 1

Andelar i  koncernföretag 175 8

Långfris tiga  fordringar 457 345

Exploateringsfastigheter 6 6

Summa anläggningstillgångar 639 360

Omsättningstillgångar

Andelar i  BRF 3 15

Kortfris tiga  fordringar 19 11

Likvida  medel 575 44

Summa omsättningstillgångar 597 70

SUMMA TILLGÅNGAR 1 236 430

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa Eget kapital 704 395

Derivat 1 0

Långfris tiga  räntebärande skulder 506 4

Summa långfristiga skulder 507 4

Kortfris tiga  räntebärande skulder 1 9

Övriga  kortfris tiga  skulder 24 22

Summa kortfristiga skulder 25 31

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 236 430

 

Moderbolaget 
Verksamheten består i huvudsak av koncerngemensamma 
tjänster med bland annat försäljning, marknad och  
ekonomi/finans. Moderbolaget har det övergripande  
ansvaret för bland annat strategifrågor och affärsutveckling,  

ekonomistyrning och resultatuppföljning samt projektering.  
Omsättningen i moderbolaget uppgick till 13 Mkr (2) och 
består främst av fakturerad managementavgift.  
Periodens resultat efter skatt uppgick till -17 Mkr (-19).
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Aktien och ägarna
Victoria Park har tre aktieslag, stamaktie av serie A och B  
samt preferensaktier. Aktierna är noterade på NASDAQ 
Stockholm.  
 Bolagets totala börsvärde per den 31 december 2014  
uppgick till 1 543 Mkr (1 440). Bolaget hade vid periodens slut 
4 540 unika aktieägare (2 407), varav 2 464 stamaktieägare av 
serie A (1 355). 
 Totalt omsattes under året 75 miljoner Victoria Park-aktier 
(33) till ett värde av 657 Mkr (256).   

Aktiekapital 
Per den 31 december 2014 uppgick aktiekapitalet till  
22,6 Mkr, fördelat på 205 432 932 aktier, varav  
68 164 024 A-aktier, 136 328 048 B-aktier och  
940 860 preferensaktier, med ett kvotvärde om 0,11 kr. 
 

Victoria Park genomförde under mars 2014 en övertecknad 
företrädesemission och utnyttjad övertilldelningsoption om 
17 544 034 stamaktier, som tillförde bolaget 360 Mkr före 
emissionskostnader.  

Under maj upptogs 136 328 048 fondemitterade B-aktier till 
handel. För varje A-aktie erhöll aktieägarna 2 röstsvaga B-
aktier, med ingångsvärde på 0 kr per B-aktie. 

Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie samt 
preferensaktie berättigar vardera till en tiondels röst. Varje 
röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier.  

Obligationslån om 400 Mkr med fyra års löptid emitterades 
i december och ansökan om notering av obligationslån på 
NASDAQ Stockholm ingavs samma månad för upptagande av 
handel i januari 2015. 

 

A-aktiens kursutveckling under 2014 B-aktiens kursutveckling under 2014 Preferensaktiens kursutveckling under 2014 

 
Ägarförteckning per den 31 december 2014  
Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav, kända förändringar 
 

 

1)  varav 150 000 A-aktier och 300 000 B-aktier genom pensionsförsäkring.  

  

Namn A-aktier B-aktier Preferensaktier TOTALT Kapital Röster

Greg Dingizian1) 10 170 000 14 940 000 25 110 000 12,2 14,2

Östersjöstiftelsen 5 955 048 11 910 096 28 000 17 893 144 8,7 8,7

Dan Olofsson (Danir AB) 5 634 150 11 268 300 16 902 450 8,2 8,3

Anders Pettersson 4 440 587 7 080 000 11 520 587 5,6 6,3

ER-HO Fastigheter AB 2 311 085 6 670 997 8 982 082 4,4 3,6

Ralph Mühlrad 2 800 000 5 105 000 7 905 000 3,8 4,0

Erik Selin 2 000 000 4 000 000 6 000 000 2,9 2,9

Peter Strand 1 887 400 3 774 800 4 000 5 666 200 2,8 2,8

Catella Småbolagsfond 1 545 581 3 174 850 4 720 431 2,3 2,3

Avanza Pension 2 090 688 2 277 505 55 409 4 423 602 2,2 2,8

AB Possessor 1 172 705 3 227 295 4 400 000 2,1 1,8

Gålöstiftelsen 1 321 000 2 642 000 3 963 000 1,9 1,9

Länsförsäkringar Fastighetsfond 3 873 200 3 873 200 1,9 0,5

Lennart Sten 1 317 600 2 435 200 3 752 800 1,8 1,9

Bo Forsén 1 081 330 2 162 660 4 000 3 247 990 1,6 1,6

Danica Pension 943 919 1 874 600 203 2 818 722 1,4 1,4

Övriga 23 492 931 49 911 545 849 248 74 253 724 36,1 34,9

TOTALT 68 164 024 136 328 048 940 860 205 432 932 100,0 100,0

Andel av, %Antal aktier
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Utdelning 
Då Victoria Park under de närmaste åren prioriterar tillväxt, 
kapitalstruktur och likviditet kommer utdelningen till stam-
aktieägare att vara låg eller helt utebli. Victoria Park kommer 
istället fortsätta att växa genom att investera i nya förvärv 
samt i befintliga projekt och fastigheter.  
 Utdelning till preferensaktieägare sker i enlighet med  
bolagsordningens bestämmelser, vilket innebär en årlig  
utdelning om 20,00 kronor med kvartalsvis utbetalning om 
5,00 kronor. Avstämningsdagar för utdelning är, förutsatt att 
bolagsstämman beslutar om utdelning, sista vardagen i mars, 
juni, september, december.  

Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferens-
aktieägarna erhållit full utdelning inklusive innestående  
belopp. Inlösen kan ske på bolagets begäran från och med år 
2015. 
 

 
 
Teckningsoptioner 
Victoria Park hade under 2014 två separata program för 
 teckningsoptioner. Under juni 2012 erbjöds koncernledning 
och ledande befattningshavare att förvärva 1 500 000 stycken 
teckningsoptioner, vilka gav rätt att utnyttja teckningsoption-
erna för kontant teckning av aktier i december 2014. Under 
2013 erbjöds bolagets nuvarande verkställande direktör att 
förvärva 1 000 000 stycken teckningsoptioner, vilka ger rätt att 
kontant teckna aktier i mars 2016. Teckningsoptionerna såldes 
till marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. 
Per bokslutsdag var samtliga optioner tecknade.  
 Till följd av emissionerna under perioden har teckningskurs 
och antal aktier, som varje teckningsoption berättigar till 
teckning av, räknats om. Omräkningarna har utförts av  
banken enligt fastställd formel, som framgår av villkoren för  
teckningsoptionerna. Omräkningarna har inneburit att varje  
option, efter omräkning, ger rätt till tecknande av 3,02 aktier 
till en teckningskurs om 2,2 kr (2012 program) respektive  
6,5 kr (2013 program). 

Under december 2014 har 4 530 000 stamaktier av serie A 
tecknats genom nyttjande av ovannämnda under juni 2012 
utgivna teckningsoptionsprogram. Aktierna i 2012 års program 
tilldelas aktietecknarna i januari 2015 och tillför bolaget cirka 
10 Mkr. Detta innebär att antalet aktier ökar från 205 432 932 
till 209 962 932.  

Om samtliga teckningsoptioner nyttjas i det kvarvarande 
teckningsoptionsprogrammet (2013 program) skulle det  
innebära att antalet stamaktier av serie A ökar med 3 020 000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

  

2014                   

31 dec 

2013                   

31 dec 

2014                   

31 dec 

2013                   

31 dec 2014 2013 2014 2013 2014 2013

A-aktier 6,20 7,67 2 464 1 355 186 132 0,68 0,64 306 138

B-aktier 6,15 2 584  182  0,21 173

Preferensaktier 300,00 292,50 1 539 1 231 2 4 0,62 0,46 178 118

Betalkurs, kr

Omsättning per dag, 

Tusental

Omsättningshastighet,  

årsbasis

Handelsvolym per helår, 

MkrAntal aktieägare
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Övriga upplysningar

Händelser efter periodens utgång 
I januari 2015 noterades Victoria Parks obligationslån på  
NASDAQ Stockholm med första handelsdag den 2 januari. 
 I januari ökade antalet aktier med 4 530 000 stamaktier av 
serie A genom anställdas nyttjande av teckningsoptioner enligt 
program beslutat 27 juni 2012. 
 I januari säkrade Victoria Park lånefinansering om 650 Mkr 
samt uppfyllde finansieringsförbehållet för beståndet i  
Göteborg. 
 Den 30 januari tillträdde Victoria Park fastigheterna i 
Eskilstuna omfattande 3 100 lägenheter. I samband med till-
trädet emitterades till säljaren 3 852 080 stamaktier av serie  
A, 9 702 660 stamaktier av serie B samt 91 187 preferensak-
tier. Samtliga aktier kommer att registreras under början av 
februari.  

Transaktioner med närstående 
Victoria Park har inte haft några transaktioner med närstående 
som påverkat koncernens resultat eller finansiella ställning.  

Redovisningsprinciper 
Victoria Park följer de av EU antagna International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningen av dessa (IFRIC)  
och årsredovisningslagen. Vidare har Rådet för finansiell  
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande  
redovisningsregler för koncernen, tillämpats. Denna delårs-
rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.  
Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och  
moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, 
med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande 
av den senaste årsredovisningen med tillägg för utökade  
upplysningar enligt upplysningar om poster som värderas till 
verkligt värde i enlighet med IFRS 13. Till följd av att segmentet 
förvaltningsverksamhet utgör merparten av bolagets drifts-
netto har bolaget under fjärde kvartalet 2013 ändrat uppställ-
ningsform avseende rapportering av värdeförändringar fastig-
heter. Denna post rapporteras numera i rörelseresultatet. 

Granskning 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 

Poster värderade till verkligt värde 
Förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde löpande 
kvartalsvis. Värderingen utförs av såväl externa värderings-
institut som med hjälp av interna värderingsmodeller. Samtliga 
fastigheter värderas externt minst en gång per år. Värdering av 
förvaltningsfastigheter sker i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Det 
redovisade värdet avseende finansiella instrument redovisade 
till upplupet anskaffningsvärde överensstämmer med verkligt 
värde per 31 december 2014. Derivatinstrument ligger i nivå 2 
enligt IFRS 13. Med nivå 2 avses finansiella instrument där 
verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som base-
ras på andra observerbara data för tillgången eller skulden. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens resultat och ställning kan komma att förändras, 
såväl positivt som negativt, på grund av risker och osäkerhets-
faktorer, som beskrivs i 2013 års redovisning, på sidan 37.  

Styrelsens förslag till årsstämman 2015 
Inför årsstämman den 23 april 2015 avser styrelsen föreslå 
stämman att besluta om att: 

 Ingen utdelning lämnas för stamaktien. 

 Utdelning om 20,00 kronor lämnas per preferensaktie med 
kvartalsvis utbetalning om 5,00 kronor. 

Undertecknande och intygande 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårs-
rapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och  
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt  
beskriver väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som  
koncernen och moderbolaget står inför. 

 
Malmö den 12 februari 2015 
 
 

Bo Forsén 
Styrelseordförande 

 
Greg Dingizian Anders Pettersson 
vice styrelseorförande Styrelseledamot 
 

Luciano Astudillo Henrik Bonde 
Styrelseledamot Styrelseledamot 
 

Lennart Sten Peter Strand 
Styrelseledamot VD 
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Definitioner 

 
FINANSIELL

Avkastning på eget kapital, % 
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget  
kapital, justerat för preferensaktieutdelning och preferens-
kapitalet. Vid delårsbokslut omräknas resultat efter skatt till 
helårbasis, med undantag för hänsyn till säsongsvariationer 
som normalt uppstår i verksamheten. 

Soliditet, % 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid  
periodens utgång. 

Skuldsättningsgrad, ggr 
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital. 

Belåningsgrad, % 
Räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar vid 
periodens utgång. 

Belåningsgrad fastigheter, % 
Räntebärande skulder i förhållande till förvaltnings-
fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång. 
 

AKTIERELATERADE 

Antal aktier, st 
Det totala antalet aktier (stamaktier av serie A och B samt 
preferensaktier) vid periodens utgång.  

Resultat per aktie, kr 
Periodens resultat efter skatt, i förhållande till genomsnittligt 
antal stamaktier, justerat för preferensaktieutdelning för  
perioden. 

Eget kapital per aktie, kr 
Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antalet  
stamaktier vid periodens utgång, justerat för kapitalet för 
preferensaktier. 

 

Genomsnittligt antal aktier, st 
Antal utestående stamaktier vid periodens början, justerat 
med aktier emitterade under perioden viktat med antal dagar 
som aktierna varit utestående i förhållande till totalt antal 
dagar. Vid fondemissioner och företrädesemissioner med 
fondemissionselement omräknas antal utestående aktier  
före emissionen som om händelsen inträffas i början av den 
tidigaste period som redovisas för att få jämförbarhet.  

Substansvärde per aktie, kr 
Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antalet  
stamaktier vid periodens utgång, justerat för kapitalet för  
preferensaktier och tillägg för uppskjuten skatteskuld. 
 

FASTIGHETSRELATERADE 

Direktavkastning, % 
Driftsnetto på årsbasis i förhållande till fastigheternas  
genomsnittliga marknadsvärde under perioden exkl.  
exploaterings- och projektfastigheter, justerat för fastig-
heternas innehavstid under perioden.  

Överskottsgrad, % 
Driftsnetto i förhållande till periodens hyresintäkt exkl.  
exploaterings- och projektfastigheter. 

Hyresvärde, Tkr 
Kontrakterad hyra samt bedömd marknadshyra för ej  
uthyrda ytor vid periodens utgång. 

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 
Kontrakterad hyra vid periodens utgång i förhållande till  
hyresvärde. 

Marknadsvärde per kvm 
Fastigheternas marknadsvärde i förhållande till uthyrbar yta i 
kvm, exklusive mark. 
 

MEDARBETARE 
Medelantalet anställda vid periodens slut.

 

 

 

 

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som 
Victoria Park AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen 
om värdepappersmarknad och lagen om handel med finansi-
ella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 
den 12 februari 2015 kl. 07.30. 

Ekonomisk information 

På Victoria Parks hemsida, www.victoriapark.se, finns  
samlad information om verksamheten, styrelse och  
ledning, ekonomisk rapportering samt pressmeddelanden. 

Kontakt 
För ytterligare information, kontakta  

CEO Peter Strand, mobil 070 588 16 61  
e-post peter.strand@victoriapark.se  
eller  
CFO Andreas Morfiadakis, mobil 076 133 16 61, 
e-post andreas.morfiadakis@victoriapark.se. 

 

http://www.victoriapark.se/
mailto:peter.strand@victoriapark.se
mailto:andreas.morfiadakis@victoriapark.se
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Victoria Park AB (publ) 

 org nr 556695-0738 
Stora Varvsgatan 13 A 
Box 2, 201 20 Malmö 

 
Tfn 040 16 74 40 

 
info@victoriapark.se 
www.victoriapark.se 


