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NYCKELTAL 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015

Hyresintäkter
Tkr

Driftnetto
Tkr

Förvaltningsresultat
Tkr

Resultat efter skatt
Tkr

Soliditet
%

Uthyrningsgrad 
(ekonomisk) %

17 730 15 126 10 235 3 805 36,1 100

DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2015
• Periodens hyresintäkter uppgick till 17 730 Tkr

• Driftnettot uppgick till 15 126 Tkr

• Fövaltningsresultatet uppgick till 10 235 Tkr

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 805 Tkr,  
  motsvarande 1,96 kr per aktie

Händelser under första kvartalet 
• Den 1 juli var första handelsdag för Högkullens 
preferensaktie (HÖGK PREF) på NASDAQ First North

• Den 17 augusti tecknades av om förvärv av fem 
gruppbostäder i Borås och Vallentuna med ett totalt 
fastighetsvärde om 26 Mkr  Den totala uthyrnings 
bara ytan uppgår till 1 996 kvm och fastigheterna 
är  fullt uthyrda  Genomsnittlig avtalslängd 5,7 år  

• Den 4 september tecknades avtal om förvärv av 
fem omsorgsfastigheter av Ambea  Fastigheterna 
ligger i Stockholmsområdet, Linköping, Härnösand 
och Boden och inrymmer LSS-bostäder, HVB-hem 
och lokaler för daglig verksamhet  Den totala 
uthyrnings bara ytan uppgår till 6 900 kvm och 
kontraktstiden är 10 år  Fastighetsvärdet uppgår 
till ca  60 MSEK  

• Under perioden har nio hyresavtal förhandlats 
om  Omförhandlingarna har skett efter Högkullens 
uppsägningar för villkorsändringar 

Händelser efter periodens utgång
14 oktober hölls årsstämma i Stockholm  Stämman 
beslöt om utdelning till preferensaktieägarna med 
22,70 kronor per preferensaktie av serie A, totalt 21 
065 625 kronor  Första utbetalningen, 10,47 kronor 
per aktie, gjordes 28 oktober  Ingen utdelning 
lämnas till bolagets stamaktieägare 
I slutet av oktober tecknades hyresavtal med 
Västerås Stad gällande en tillbyggnation i anslut-
ning till ett befintligt omsorgsboende  Avtalet löper 
till 2028 och avser nya två LSS-lägenheter samt 
personalutrymmen
Den 6 november tecknades avtal om förvärv av 
en LSS-fastighet i Taberg, Jönköpings kommun  
Fastighetsvärdet uppgår till 4,5 Mkr och hyresavta-
let löper till 2026  Hyresgästen – Solhagagruppen 
– har en omfattande verksamhet på orten och hyr 
sedan tidigare nio fastigheter av Högkullen 
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DETTA ÄR HÖGKULLEN
Högkullen är den största privata fastighetsäga-
ren av LSS-bostäder i Sverige   Högkullen erbjuder 
kommuner, landsting och enskilda omsorgsföre-
tag olika former av omsorgsboende och lokaler för 
daglig verksamhet och utbildning 
 Högkullen grundades 1987 och har sina 
rötter i Skaraborg  Namnet Högkullen har 
vi fått från den högsta toppen av västgöta-
berget Kinnekulle  Residenset AB förvärvade 
Högkullen 2005 och äger sedan maj 2015 samt-
liga stamaktier, preferensaktierna är noterade på 
NASDAQ First North sedan 1 juli 2015  

AFFÄRSIDÉ
Högkullens affärsidé är att skapa moderna omsorgs-
fastigheter i samarbete med LSS-verksamheternas 
huvudmän och utifrån kundens önskemål och krav 
 Högkullen erbjuder kommuner, landsting och 
enskilda omsorgsföretag flexibla lösningar för 
olika former av bostäder med särskild service i 
form av gruppbostäder, servicebostäder eller 
psykiatriboenden 

MÅL
Högkullens målsättning är att vara Sveriges ledande 
fastighetsbolag inom LSS  Detta skall ske genom 
att bibehålla och utveckla det befintliga beståndet 
inom LSS-bostäder samt att expandera verksam-
heten genom förvärv av ytterligare fastigheter samt 
exploatering och nybyggnation av olika former av 
omsorgsboende 
 Expansionstakten tar sikte på en fördubbling av 
beståndet inom fem år  Expansionen skall ske med 
långsiktigt tillfredsställande lönsamhet 

AFFÄRSMODELL
Högkullens affärsmodell är enkel och fokuserar på 
att hyra ut anpassade fastigheter till kommuner 
och privata omsorgsföretag   85% av fastigheterna 
hyrs av kommuner och resterande 15% av ledande, 
privata omsorgsföretag  
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”Rapporten som presenteras idag omfattar perioden 
1 juli till 30 september  Moderbolaget AB Högkullen 
(publ) bildades i februari 2015 och förvärvade 
Högkullen Omsorgsfastigheter-koncernen i maj 
2015  

Sedan starten i maj har vi förvärvat 11 LSS och 
SoL-fastigheter med ett totalt fastighetsvärde 
på drygt 90 Mkr  Fastigheterna har förvärvats till 
avkastningsnivåer som ligger väl i linje med de 
antaganden som gjorts i affärsplanen  Takten i 
utvecklingen av hela fastighetsbeståndet följer i allt 
väsentligt planeringen och expansionstakten tar 
sikte på en fördubbling av beståndet inom fem år  

Under perioden har nio hyresavtal omförhandlats 
efter uppsägning för villkorsändring från fastig-
hetsägarens sida  Inga hyresavtal har sagts upp 
från hyresgästernas sida  Sammantaget gör förvär-
ven och omförhandlingarna att hyresintäkterna, 
rullande 12-månaders prognos, uppgår till drygt 80 
Mkr och driftnettot hamnar strax över 68 Mkr, vilket 
är en ökning med 16% jämfört motsvarande värden 
för fastigheterna i det initiala förvärvet i maj 

Idag äger Högkullen 135 omsorgsfastigheter i 
56 kommuner runt om i landet  Den totala uthyr-
ningsbara ytan är drygt 66 000 kvm  Högkullen är 
därmed alltjämt den största privata fastighetsäga-
ren inom LSS/SoL-bostäder i Sverige 

Högkullens marknad skapas av det behov som 
finns för bostäder med särskild service för perso-
ner med funktionsnedsättning  Enligt Boverket har 
två tredjedelar av landets kommuner behov av fler 
LSS-bostäder  Vi gör bedömningen att markna-
den för omsorgsbostäder ökar med 5-10% årligen 
de närmaste åren  De ledande omsorgsföretagen 
inom LSS planerar för en årlig tillväxt om 100-150 
boendeplatser vardera de närmaste åren 

I slutet av oktober tecknade Högkullen ett avtal med 
en kommun om en tillbyggnation av LSS-lägenheter 
i anslutning till ett befintligt boende  Vi noterar 
ett ökat intresse att bygga till befintliga hus  Det 

är en följd av att kommunerna och omsorgsföre-
tagen ser till möjligheterna att få till mer effektiva 
omsorgsenheter bl a  utifrån personal och beman-
ning  Ytterligare fyra liknande projekt är under 
förhandling  

Vår utveckling bygger på att vara en aktiv fastig- 
hetsägare som erbjuder våra hyresgäster det 
de behöver, vare sig det gäller att bygga om en 
befintlig fastighet eller bygga nytt  Högkullen är 
en etablerad aktör sedan mer än tjugo år bidrar till 
att utveckla svensk omsorgssektor  Det gynnar de 
människor som har någon form av funktionsned-
sättning och behöver stöd i sin vardag 
 

Pär-Ola Mannefred, VD



6 (12) AB Högkullen (publ)  –   Delårsrapport  juli - september 2015

RESULTAT INTÄKTER KOSTNADER
 

HYRESINTÄKTER
Hyresintäkterna för perioden 1 juli till 30 septem-
ber uppgår till 17 730 Tkr, vilket ger en årstakt runt 
80 000 Tkr  

FASTIGHETSKOSTNADER
Fastighetskostnaderna uppgår till 2 800 Tkr och 
innefattar samtliga kostnader för drift underhåll  I 
underhållet ingår både det löpande och planerade 
underhållet 
 
CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Kostnader för ledning och administration uppgår 
till 1 900 Tkr och innefattar den egna organisatio-
nen och arvoden för externa tjänster för exempelvis 
IT-system och redovisning 

FINANSIELLA POSTER
De finansiella kostnaderna uppgår till 3  000 Tkr 
och består av räntekostnader för fastighets-kre-
diterna samt en initial uppläggningsavgift för 
banklånen  

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR
Inför förvärvet av Högkullen Omsorgsfastigheter 
AB och emissionen av preferensaktier gjordes 
en värdering av fastighetsbeståndet av Nordier 
Property Advisors   

SKATT
Resultatet har ej belastats med någon skatt då det 
finns outnyttjade förlustavdrag 

PROGNOS 12 MÅNADERS TAKT
Med hänsyn tagen till samtliga gjorda förvärv 
uppgår hyresintäkterna för en rullande 12-måna-
ders period till ca  80 000 Tkr och driftnettot ca  
68 000 Tkr, vilket är 15% högre än motsvarande 
värden för det initiala fastighetsbeståndet 

LIKVIDITET
Bolagets kassa uppgick till 83 200 Tkr per den   
30 september 

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Antalet aktier uppgår till 1 937 500, varav 1 000 000 
är stamaktier och resterande 937 500 preferens-
aktier  Stamaktierna har röstvärde 1,0 och prefe-
rensaktierna 0,1 

FASTIGHETSBESTÅNDET I SAMMANDRAG
Högkullen har idag 135 fastigheter i 56 kommuner 
i Sverige  Den totala uthyrningsbara ytan är 66 242 
kvm  Beståndet är koncentrerat till olika geografiska 
kluster 

• Mälardalen 27%

• Västra Götaland 24%

• Värmland 21%

• Skåne 14%

• Kalmar/Öland 8%

• Övrigt 6%

Den övervägande delen av fastigheterna (70%) 
byggdes under 1990-talet, 17% tidigare och 11% 
efter år 2000  96% av fastigheterna används för 
omsorgsboende inom LSS/SoL, 2% för daglig verk-
samhet inom LSS och resterande 2% för andra 
former av omsorg för barn  
 Den genomsnittliga kontraktstiden är 5,6 år  
Hyresgästerna är i allt väsentligt oförändrade sedan 
husen byggdes  Den genomsnittliga tiden för 
förhyrning är nära 20 år  

FINANSIERING OCH SÄKERHETER
Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 
till 362,8 Mkr och soliditeten till 35,6%  Koncernens 
likvida medel uppgick till 83,3 Mkr  
 De räntebärande skulderna uppgår till 624,5 Mkr 
och avser två olika seniorfinansieringar i en svensk 
bank  Båda lånen har en räntebindning på fem år 
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KONCERNENS RAPPORT – RESULTAT
Koncernens resultaträkning i sammandrag - belopp i Tkr Juli-September 2015

Intäkter

Hyresintäkter 17 730

Övriga rörelseintäkter 174

Summa intäkter 17 904

Kostnader

Driftskostnader - 1 918

Underhållskostnader - 860

Driftsnetto 15 126

Central administration - 1 891

Finansiella kostnader - 3 000

Förvaltningsresultat 10 235

Avskrivningar på anläggningtillgångar - 6 430

Resultat före skatt 3 805

Skatt på periodens resultat 0

Periodens resultat 3 805

Reultatet tillfaller moderbolagets aktieägare i sin helhet

Resultat per aktie i kronor 1,96

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag för koncernen

Alla belopp i Tkr Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital

Balaserade vinstmedel 
inklusive periodens 

resultat

Eget kapital hänförligt 
till moderbolagets 

aktieägare

Ingående aktiekapital  
2015-07-01 500 500

Erhållet  
aktieägartillskott 69 500 69 500

Överkursfond 469 284 682 285 151

Totalt resultat  
juli-september 2015

25 145 25 145

Utgående eget  
kapital 2015-09-30 969 354 182 25 145 380 296

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
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KONCERNENS RAPPORT – BALANSRÄKNING
Koncernens balnsräkning i sammandrag - belopp i Tkr 30 september 2015

Tillgångar

Förvaltningsfastigheter 967 096

Inventarier 891

Långfristiga fordringar -

Summa anläggningstillgångar 967 987

Omsättningstillgångar 1 908

Likvida medel 83 264

Summa omsättningstillgångar 85 172

Summa tillgångar 1 053 159

Eget kapital & Skulder

Eget kapital 380 296

Räntebärande skulder 624 500

Uppskjuten skatteskuld 27 028

Summa långfristiga skulder 651 528

Övriga kortfristiga skulder 21 335

Summa kortfristiga skulder 21 335

Summa Eget kapital & Skulder 1 053 159
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i Tkr Juli-September 2015

Central administration - 620

Finansiella intäkter 495

Resultat före skatt - 125

Skatt på periodens resultat 0

Periodens resultat - 125

Resultat per aktie i kronor 0

Rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag för moderbolaget

Alla belopp i Tkr Aktiekapital
Övrigt till- 

skjutet kapital

Balaserade vinstmedel 
inklusive periodens 

resultat

Eget kapital hänförligt 
till moderbolagets 

aktieägare

Ingående aktiekapital  
2015-07-01 500 500

Erhållet  
aktieägartillskott 69 500 69 500

Överkursfond 469 284 682 285 151

Totalt resultat  
juli-september 2015

3 282 3 282

Utgående eget  
kapital 2015-09-30 969 354 182 3 282 358 433

Antalet utgivna aktier per balansdagen 1 937 500

Genomsnittligt antal aktier för perioden 1 363 330

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Belopp i Tkr 30 september 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Andelar koncernbolag 194 500

Fordringar koncernbolag 103 300

Uppskjuten skatt 3 200

Summa anläggningstillgångar 301 000

Omsättningstillgångar 500

Likvida medel 57 300

Summa omsättningstillgångar 57 800

Summa tillgångar 358 800

Eget kapital & Skulder

Eget kapital 358 400

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder 0

Övriga kortfristiga skulder 400

Summa kortfristiga skulder 400

Summa Eget kapital & Skulder 358 800



REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med värderingsprinciperna i årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

REVISORERNAS GRANSKNING
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer 

KALENDARIUM
Årsrapport 2015    25 februari 2016 
Kvartalsrapport (januari – mars)  11 maj 2016

Preferensaktieutdelningar 2016 (se Informationsmemorandum som återfinns på www hogkullen se)

INFORMATION
Ytterligare information om AB Högkullen (publ) finns i det Informationsmemorandum som återfinns på 
bolagets hemsida www hogkullen se  

För ytterligare information vänligen kontakta

Pär-Ola Mannefred, VD
0705-127017

AB Högkullen (publ.)  |  Viktor Rydbergsgatan 14  |  SE 411 32 Göteborg  |  tel +46 31 778 96 00  |  fax +46 31 778 96  01 

hogkullen.se  |  Styrelsens säte: Göteborg  |  org.nr. 559002-5465


