
Halvårsrapport för perioden juli-december 2017 

 

Nettoomsättning uppgick till 21 837 tkr (22 148).  

 

Hyresintäkter uppgick till 20 780 tkr (18 145).* 

 

Driftnetto uppgick till 18 249 tkr (17 996). 

 

Periodens resultat före skatt 24 427 tkr (12 235), varav orealiserade värdeförändringar 12 978 tkr (0). 

 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 18 516 tkr (9 122).  

 

Totala tillgångar uppgår till 776 300 tkr (688 197).  

 

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 34 294 tkr (53 079). 

 

Resultat per aktie uppgick till 7,7 kr (3,8). 

 

 
För perioden oktober-december 2017 

 

Nettoomsättning uppgick till 10 983 tkr (10 334).  

 

Hyresintäkter uppgick till 10 048 tkr (8 255).** 

 

Driftnetto uppgick till 8 707 tkr (7 992). 

 

Periodens resultat före skatt 18 359 tkr (5 030), varav orealiserade värdeförändringar 12 978 tkr (0). 

 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 13 956 tkr (4 128).  

 

Totala tillgångar uppgår till 776 300 tkr (688 197).  

 

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 34 294 tkr (53 079). 

 

Resultat per aktie uppgick till 5,8 kr (1,7). 

 
*Hyresintäkterna ökade med 14,5% från föregående period. 

**Hyresintäkterna ökade med 21,7% från föregående period. 

 
För komplett rapport, se nedan. 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Oskar Wigsén, +46 8 402 53 82, oskar.wigsen@paretosec.com  



Revisorns granskning 

Kvartalsredogörelsen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

 

Sydsvenska Hem i korthet 

Sydsvenska Hem AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger en fastighetsportfölj i västra 

Skåne. Bolaget bildades i december 2015 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga 

hyresgäster. Beståndet omfattar ca 24 100 kvadratmeter i uthyrbar area, fördelat över 5 förvaltningsobjekt 

och är idag fullt uthyrt. Bolaget genomförde de första fastighetsförvärven i mars 2016 och den femte 

fastigheten tillträddes den 1 mars 2017. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och bolagets 

aktier handlas på AktieTorget sedan den 6 april 2016. 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Sydsvenska Hem AB (publ) är skyldig att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018. 


