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Bäste aktieägare,
RWs ursprungliga affärsidé var att förvärva, förädla, förvalta 
och så småningom avyttra bostadsfastigheter. I och med att 
de kvarvarande bostadsfastigheterna med förädlingsbehov 
under 2016 har avyttrats så har denna verksamhet i praktiken 
upphört även om vi fortsatt äger och förvaltar flera nyrenove-
rade bostadsfastigheter i Malmöområdet. 

Bolagets fokus har flyttat till nyproduktion och då framfö-
rallt i Stockholmsområdet.  I slutet av 2016 färdigställdes pro-
jektet BRF Ormingeringen 62 i Nacka kommun utanför Stock-
holm omfattade 55 lägenheter och drygt 4 000 kvm BOA. 
Sammantaget har projektet gått enligt plan, både vad gäller 
tidpunkt för färdigställande och ekonomiskt resultat vilket är 

mycket tillfredsställande. Under 2016 har vi produktionsstartat 
tre nyproduktionsprojekt. BRF Stjernströms väg i Hägersten 
söder om Stockholm (totalt 68 lägenheter på 4 200 kvm BOA) 
produktionsstartades i somras och förväntas vara färdigställt 
under det första kvartalet 2018. BRF Grindstolpen i Tyresö syd-
väst om Stockholm (totalt 63 lägenheter på ca 4 150 kvm BOA) 
har en nästan identisk tidsplan. Projektet produktionsstarta-
des i somras och förväntas vara färdigställt under det första 
kvartalet 2018. BRF Centraltryckeriet i centrala Ystad omfattan-
de 12 lägenheter produktionsstartades förra sommaren och 
kommer att färdigställas under sommaren 2017. 

Under 2017 kommer vi att produktionsstarta BRF Vargback-
en på Ingarö som beräknas omfatta ca 150 bostäder på totalt 

VD HAR ORDET
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ca 12 000 kvm BOA, varav ca två tredjedelar kommer att vara 
ett bostadsrättsprojekt och resten blir ett så kallat seniorboen-
de. Vi räknar med att markarbeten startar efter sommaren och 
därefter kommer projektet att ske i tre etapper och pågå un-
der ca 2,5 år lite beroende på försäljningshastighet. Även BRF 
Grindstolpen i Hässelby väster om Stockholm (66 lägenheter 
på knappt 3 000 kvm BOA) går i produktion under sommaren 
2017 och beräknas vara färdigställt Q4 2018.  Utöver dessa pro-
jekt har vi en projektportfölj som omfattar ca 500 lägenheter 
där detaljplaner förväntas vinna laga kraft under andra halvan 
av 2018 samt en rad pågående förvärvsdiskussioner.

RWs expansion fortsätter alltså i samma takt som tidigare 
och detta ska ses i ljuset av en fortsatt ljus bild av markna-
den, i synnerhet i Stockholmsområdet. Den underliggande 
efterfrågan på bostäder är fortsatt stark och priserna har 
fortsatt uppåt, om än i långsammare takt jämfört med tidi-
gare, trots införandet av amorteringskravet förra sommaren.

Även om det låga ränteläget säkert spelar in som en bidra-
gande faktor så är det vår bedömning att den fortsatt starka 

efterfrågan i huvudsak är fundamentalt betingad och grundar 
sig på ett bristande utbud. Vi ser framför oss en ganska lugn 
prisutveckling framöver med stabila eller långsamt stigande 
priser. Risken för en priskrasch anser vi vara liten även om vi 
räknar in ett höjt ränteläge framöver och ytterligare regler från 
myndigheterna som möjligen kan omfatta införandet av ett 
så kallat skuldkvotstak (dvs att låntagaren endast får låna x 
gånger sin disponibla inkomst) och en avtrappning av det så 
kallade ränteavdraget (som dock verkar vara en svår sak att in-
föra av rent politiska skäl). Vi gör dock bedömningen att även 
om våra projektkalkyler också fortsättningsvis kommer att ge 
mycket god lönsamhet så kommer lönsamheten att gå ner 
som en följd av ett stigande kostnadsläge i projektverksam-
hetens samtliga kostnadsdelar. 

Sammantaget ser vi att RWs snabba tillväxt med god lön-
samhet kommer att fortsätta och ser fram emot ett starkt 2017 
och kommande år.

Marcus Hamberg
Verkställande direktör
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OM RW BOSTAD

AFFÄRSIDÉ
Bolaget grundades 1999 och byggde upp en teknikverksam-
het som såldes 2012. Under 2013 stöptes Bolaget om till ett 
fastighetsbolag genom att förvärva samtliga aktier i Fagerhyl-
tan Fastigheter AB. Verksamheten vid denna tidpunkt var att 
förvärva välbelägna men underinvesterade hyresfastigheter 
och därefter genomföra ett omfattande förädlingsarbete. 
Under 2016 avyttrades de kvarvarande fastigheterna med 
förädlingsbehov och därmed har denna verksamhet i princip 
upphört.

Bolagets fokus idag ligger på nyproduktion av framförallt 
bostäder i Stockholmsområdet, en verksamhet som påbör-
jades under 2014 och som på kort tid har blivit RWs huvud-
sakliga verksamhet.  Tills dags datum har två nyproduktions-
projekt i Stockholmsområdet framgångsrikt färdigställts, BRF 
Lättviktaren på 23 lägenheter och BRF Ormingeringen 62 på 
55 lägenheter. För närvarande är ca 140 bostadsrätter under 
produktion och ca 250 bostadsrätter kommer att produk-
tionsstartas under 2017. Därutöver innehåller portföljen ca 400 
lägenheter som kommer att produktionsstartas under 2018 
och 2019 under förutsättning att pågående detaljplanearbe-
ten går enligt plan. Detta summerar till en projektportfölj som 

omfattar ca 800 lägenheter inklusive de som för närvarande är 
under produktion.

RWs modell för nyproduktion är att förvärva mark som van-
ligen ligger förpackad i ett bolag. Antingen finns en gällande 
detaljplan på plats som tillåter en viss mängd bostadsproduk-
tion eller så bedöms att en detaljplan kommer att komma på 
plats i framtiden. I takt med att bolagets portfölj har växt och 
sträcker sig längre fram i tiden så har andelen projekt som 
är under detaljplanering – och som därmed medför en viss 
detaljplanerisk – ökat. Normalt är markförvärven upplagda 
så att en del av den tänkta köpeskillingen för den detaljpla-
nerade marken erläggs i samband med förvärvet och resten 
av köpeskillingen betalas ut såsom en tilläggsköpeskilling i 
samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Beräkning 
av tilläggsköpeskilling är vanligen baserat på storleken på den 
byggrätt som detaljplanen slutligen medger.

 När detaljplanen har vunnit laga kraft påbörjas projekte-
ring vilket innefattar framtagning av samtliga konsulthand-
lingar (arkitektritningar, VA-handlingar, bullerutredning, geo-
teknisk undersökning mm) som krävs för att få bygglov och 
startbesked från kommunen. Dessutom upprättas en ekono-
misk plan för den kommande bostadsrättsföreningen vilket 
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är ett lagkrav. Den ekonomiska planen ligger till grund dels 
för upphandling av bankfinansiering (dvs byggnadskreditiv 
och föreningens slutfinansiering) och dels för arbetet med att 
marknadsföra och teckna bindande förhandsavtal vad gäller 
de kommande bostadsrätterna. RW avyttrar projektbolaget 
till en bostadsrättsförening som ligger utanför RW-koncernen 
och som är byggherre för projektet. Bostadsrättsföreningens 
betalning sker genom att utförda en revers som förfaller till 
betalning i samband med att byggnationen är färdig och de 
boende tillträder sina bostadsrätter och erlägger betalning. 
RWs resultat uppstår i och med att projektbolaget avyttras 
till föreningen men vid transaktionstidpunkten reserveras 
hela resultatet och avräknas under projektets löptid baserat 
på uppnådd försäljning av bostadsrätterna till externa kunder. 
Vinstavräkningen sker på detta sätt beaktat att RW Bostad ga-
ranterar bostadsrättsföreningen att köpa bostadsrätterna till 
den del de är osålda efter sex månader. När det föreligger en 
godkänd ekonomisk plan för bostadsrättsföreningen, en ban-
koffert vad gäller bostadsrättsföreningens byggnadskreditiv 
samt slutfinansiering och en väsentlig del av bostadsrätterna 
procent är sålda genom bindande upplåtelseavtal öppnar 
banken byggnadskreditivet och produktionen går igång, gi-
vet erhållet bygglov och startbesked. Samtlig entreprenad-
verksamhet ligger utanför koncernen även om RW i några fall 
av administrativa skäl ingår avtal om köp av totalentreprenad 
med extern aktör och sedan säljer entreprenaden vidare till 

bostadsrättsföreningen. 
RW har ett kontinuerligt flöde av nya möjliga projekt som 

utvärderas och bolagets tillväxt inom nyproduktion bedöms 
fortsätta under kommande år. RWs fokus kommer även fort-
sättningsvis att vara kostnadseffektiva bostäder i förortslägen 
med goda kommunikationer. Bakgrunden till denna inriktning 
är att skulle marknaden vända med sjunkande efterfrågan 
som följd så bedöms fallhöjden i prisbilden vara ganska liten i 
dylika bostadslägen.

Utöver nyproduktionsverksamheten bedriver RW dessut-
om en mindre förvaltningsverksamhet som i dagsläget består 
av ca 130 nyrenoverade lägenheter i Malmö, Ystad och Burlöv. 
Det är RWs ambition att växa inom förvaltningsområdet med 
fokus dels på egenproducerade bostadsfastigheter för egen 
förvaltning och dels på kommersiella fastigheter med goda 
kassaflöden och en framtida utvecklingsmöjligheter. Efter 
årsskiftet har RW förvärvat fastigheten Enebacken 1 i Malmö 
som består av ca 3 000 kvm kontorsyta och nya möjligheter 
utvärderas löpande.



7   •   RW Bostad   •   Årsredovisning 2016

TRENDER OCH DRIVKRAFTER

Koncernens verksamhet påverkas både av trender i det svens-
ka demografiska mönstret och av faktorer såsom konjunktu-
ren i Sverige och omvärlden, krig och naturkatastrofer. Även 
politiska beslut som t ex påverkar bostadsbyggandet eller 
som möjliggör ökad rörlighet på bostadsmarknaden är fakto-
rer som kan ha stor påverkan på koncernens verksamhet. RW 
följer dessa mönster och faktorer för att skapa goda förutsätt-
ningar att behålla och stärka sin position på valda marknader 
och skapa långsiktig, lönsam tillväxt. Marknaden för bostads-
utveckling och konvertering av markområden till bostäder 
påverkas av ett antal faktorer. RW bedömer att de viktigaste av 
dessa faktorer är följande:

 •  Makroekonomiska faktorer
 •  Befolkningsutveckling
 •  Urbanisering och befolkningstäthet
 •  Prisutveckling

 

MAKROEKONOMISKA FAKTORER
Den ekonomiska utvecklingen, globalt och nationellt, påver-
kar fastighetsmarknaden och hyresnivåerna. En ökad BNP 
per capita ger möjlighet till löneökningar som i sin tur skapar 
ökad betalningsförmåga. Starkare ekonomi har historiskt sett 
medfört högre hyror för bostäder i de länder och primärt i de 
städer där den ekonomiska tillväxten är centrerad. 

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Sveriges befolkning ökar konstant och passerade 10 miljoner 
invånare i början av år 2017. Vi lever längre, får fler barn och in-
vandringen är fortsatt hög. Befolkningstillväxten i regionen är 
en stark drivkraft för såväl konvertering som nybyggnation av 
bostäder. Befolkningstillväxten i Stockholm har varit högre än 
i resterande Sverige. Detta driver efterfrågan på boende och 
skapar behov av fler bostäder. I takt med befolkningstillväxten 
i vissa städer och regioner de kommande åren bedömer vi att 
behovet av nya bostäder kommer att öka kraftigt.

URBANISERING OCH BEFOLKNINGSTÄTHET  
FÖRSTÄRKER BOSTADSBRISTEN
Urbanisering är ett globalt fenomen. De bakomliggande orsa-
kerna varierar, men effekten är densamma. I Sverige fortsätter 
urbaniseringstrenden och det är framförallt unga människor 
som söker sig till storstadsregioner och universitetsorter för 
både studier och arbete. Tätorter, och primärt städer, växer 
på bekostnad av landsbygd då människor söker sig till arbete 
och samhällsservice, som i hög grad koncentreras kring dessa 
tätorter och städer.  I de större städerna råder bostadsbrist. An-
talet hushåll ökar snabbare än antalet nyproducerade bostä-
der i många städer. Detta ökar botätheten (antal personer per 
bostad) vilket i sin tur ökar betalningsförmågan per bostad. En 
utmaning för ökad nybyggnation är den politiska samsyn som 
krävs för att t ex skapa snabbare beslut och i övrigt underlätta 
för bostadsutvecklare.

PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER
Under år 2016 var prisutvecklingen på bostadsrätter sju pro-
cent och på villor nio procent sett över hela landet. Viljan att 
betala för bostäder och bostadsrätter har en avgörande bety-
delse för RWs lönsamhet. Faktorer som kan påverka allmänhe-
tens betalningsvilja är ränteutveckling på både kort och lång 
sikt och regleringar från myndighetshåll såsom det införda 
amorteringskravet men även eventuellt kommande föränd-
ringar av avdragsrätt för räntor, begränsningar i förhållande till 
inkomst och skatteregler vid avyttring.
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GenomsnittliGt kvadratmeterpris 
bostadsrätter

Bostadspriserna i Stockholm och Stockholms 

län har ökat under flera år och gjorde så också 

under 2016 om än i lugnare takt jämfört med 

föregående år. Marknadsdrivande faktorer är 

fortfarande starka med hög inflyttning,  god 

sysselsättning och låga räntor som förväntas 

så förbli under en tid framöver. Hushållens 

förväntningar om bostadsprisernas utveck-

ling är fortfarande på höga nivåer även om 

de i årets månadsmätningar svängt något. Vi 

tror på en fortsatt stark marknad med något 

lugnare prisökningstakt mot tidigare år. 

Källa: Svensk Mäklarstatistik

tillskott av bostäder &
befolkninGsökninG i sthlm län

Fram till 2026 förväntas bostadsbyggandet i 

Stockholms stad respektive övriga Stockholms 

län uppgå till i genomsnitt cirka 7 300 respektive 

13 500 bostäder per år. Generellt finns det en 

stor och ökande efterfrågan på bostäder i Stock-

holm, främst till följd av att befolkningen ökar. 

Källa: Länstyrelsen Stockholm län
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FASTIGHETSMARKNAD
Under år 2016 har fastighetsmarknaden fått erfara ännu ett år 
med minusränta. Lägg därtill ett Storbritannien som röstade 
för Brexit och ett amerikanskt presidentval där en protektio-
nistisk Donald Trump blev vald president så summerar vi ett år 
med faktorer och händelser som få förutspått.

Den goda tillväxten i svensk ekonomi i kombination med 
låga räntor har inneburit gynnsamma förutsättningar på fast-
ighetsmarknaden, både för hyresmarknaden och transak-
tionsmarknaden.

Totalt sett är hyresmarknaden stabil och stark. Den låga in-
flationen dämpar till viss del hyresutvecklingen samtidigt som 
lägre avkastningskrav påverkar prisbilden uppåt.

Transaktionsmarknaden i vissa kärnländer i Europa har 
mattats av men den svenska transaktionsmarknaden har gått 
starkt framåt och transaktionsvolymen för året summerar till 
nytt rekord om 200 miljarder kronor (mot tidigare toppnote-
ring år 2014 om 163 miljarder kronor). Den svenska marknaden 
har på många håll präglats av lägre vakanser, högre hyresnivå-
er och fortsatt billig finansiering. Fastighetsinvesteringar har 
fortsatt varit attraktivt med det fortsatt låga ränteläget och 

med den stora skillnaden mellan långräntan och fastigheters 
avkastningskrav. Transaktionsvolymen har varit rekordhög i 
segmenten Lager, Logistik & Industri och för så kallade Sam-
hällsfastigheter. För kontorsfastigheter har rekordlåga avkast-
ningskrav förelegat på fastigheter i CBD-lägen men även på 
kontorsfastigheter i storstädernas ytterområden och krans-
kommuner. Intresset från utländska investerare fortsätter att 
öka.

På bostadsmarknaden är det fortsatt obalans med stort 
underskott på bostäder i storstadsregionerna både på central 
ort och i kranskommuner. Bristen på bostäder och den posi-
tiva befolknings-utvecklingen, främst i storstadsregioner och 
regionstäder, bidrar till att intresset för ägande av denna typ 
av fastigheter är fortsatt hög. 

För den privata bostadsmarknaden infördes under året 
amorteringskrav vid nyupplåning vilket bedöms ha haft en 
dämpande effekt på bostadsmarknaden priser som ändock 
under året har haft en fortsatt stigande prisutveckling med 7 
procent på bostadsrätter och med 9 procent på villor sett över 
hela riket.

FASTIGHETS- OCH FINANSMARKNAD 
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FINANSMARKNAD
Den svenska ekonomin har i ett internationellt perspektiv 
utvecklats väl sedan finanskrisen 2008/2009 och år 2016 har 
inneburit en uppgående konjunktur. Tillväxten har blivit hög, 
sysselsättningen har ökat och inflationen och inflations-för-
väntningarna har stigit. Inflationen mätt med KPI har under 
2016 uppgått till 1,0 procent att jämföra med noll för år 2015 
och negativ inflation (-0,2 procent) för år 2014. BNP växte un-
der år 2016 med 3,3 procent vilket var något lägre än år 2015 
men högre än både USA, Storbritannien och euroområdet.

Den svenska penningpolitiken har präglats av stor osäker-
het om konjunkturutvecklingen i omvärlden med fortsatt låga 
räntor internationellt. Riksbanken valde att sänka reporäntan i 
början av året från -0,35 procent till -0,50 procent och köpen 
av statsobligationer utökades vid två tillfällen till att totalt om-
fatta 275 miljarder kronor. Riksbankens senaste bedömning 
är att en höjning av styrränta kan komma att bli aktuell först 
under år 2018.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ FASTIGHETS- OCH  
FINANSMARKNADEN 2017
Utsikterna för 2017 ser bra ut. Den fortsatt låga räntenivån 
kommer att vara positiv för investeringsviljan och de grund-
läggande förutsättningarna för fastighetsmarknaden är fort-
satt stabila. Exempelvis är vakansgraderna relativt låga på 
många marknader och efterfrågan bedöms fortsätta att över-
stiga utbudet vilket kan pressa ned avkastningskraven ytterli-
gare i vissa segment och på vissa geografiska marknader.

Dock råder en viss politisk oro. Internationellt finns en osä-
kerhet hur Brexit kommer att påverka den finansiella markna-
den och vilka effekter osäkerheten om framtida amerikanska 
politiska beslut kan komma att få på omvärlden. I Sverige för-
väntas förslaget om avdragsrätt för räntekostnader påverka 
fastighetsmarknaden negativt genom ökade kostnader när 
avdragsrätten minskas och i skrivandes stund har den så kall-
lade paketeringsutredningen blivit känd. Utrednings-förslaget 
som nu är utskickat på remiss kan komma att slå hårt mot fast-
ighetsbranschen. Utredaren konstaterar att förslaget sannolikt 
kommer resultera i lägre fastighetspriser, minskat byggande, 
ett mindre fastighetsbestånd och högre hyror. Ett ännu lägre 
utbud riskerar att ytterligare elda på bostadsmarknadens pri-
sökningar och även pressa upp hyresnivåerna generellt. 



PROJEKT
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ARLÖV, BURLÖV KOMMUN  
Lägenheter i eftertraktad industrort

I industriorten Arlöv har även dessa lägenheter förvärvats för att helrenove-
ra. Renoveringen innebar; nytt tak, nya entréportar, nya lägenhetsdörrar, nya 
kök, nya badrum, nya ytskikt, nya stammar i kombination med relinging, nytt 
elsystem, nytt geovärmesystem, ny tvättstuga, nya troax-förråd m.m.

Fastighetsbeteckning: Arlöv 17:23

Adress: Gamla Lommavägen 14a-b

Boarea: ca 870 m2

Lokalarea ca 470 m2

Antal bostäder: 12 st 

Upplåtelseform: Hyresrätt

Snitthyra efter renovering: 1 145 kr/m2

Projektperiod: April 2015 - December 2015

Totalentrepenör: MT Syd AB

ORMINGE, STOCKHOLM KOMMUN 
Lägenheter i attraktiv stadsdel 

Komplett nybyggnation av 50-55 lägenheter fördelat på två huskroppar.

Fastighetsbeteckning: Orminge 42:1

Adress: Ormingeringen 62,  
Nacka kommun

Boarea: ca 4 047 m2

Antal bostäder: 55 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 36 640 kr/ m2

Projektperiod: Mars 2015 - November 2016

Totalentrepenör: MT Syd AB

LÄTTVIKTAREN, STOCKHOLM KOMMUN 
Lugnt område i pendlarläge 

Komplett nybyggnation.

Fastighetsbeteckning: Stockholm Lättviktaren 27 

Adress: Gamla Huddingevägen 441

Boarea: ca 858 m2

Antal bostäder: 23 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 45 897 kr/m2

Projektperiod: November 2014 - December 2015

Totalentrepenör: Reif Konsult AB

GENOMFÖRDA PROJEKT 
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DRÖMMEN, MALMÖ KOMMUN 
Med promenadavstånd till nobeltorget mm.

Ligger nu dessa attraktiva lägenheter som RW Bostad har förvärvat.  De 16 
st lägenheterna har totalrenoverats vilket inneburit följande; nytt tak, föns-
ter, nyinredd vindsvåning, entréportar, lägenhetsdörrar, kök, badrum, ytskikt, 
stammar, elsystem, fjärrvärmeväxlare, nyanlagd trädgård, tvättstuga samt 
nya troax-förråd m.m.

Fastighetsbeteckning: Malmö Drömmen 8

Adress: Brobygatan 8

Boarea: ca 1 032 m2

Antal bostäder: 16 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Projektperiod: Mars 2013 - Mars 2014

Totalentrepenör: MT Syd AB

GENOMFÖRDA PROJEKT 

ARLÖV, BURLÖV KOMMUN 
Lägenheter i eftertraktad industrort

I industriorten Arlöv har dessa lägenheter förvärvats för att genomgå en hel-
renovering som innefattat följande; nytt yttertak, nya fönster, nya entrépor-
tar, nya lägenhetsdörrar, nya kök, nya badrum, nya ytskikt, nya stammar, nytt 
elsystem, ny geovärmeanläggning, nya tvättstugor, nya troax-förråd m.m. 

Fastighetsbeteckning: Arlöv 17:22

Adress: Betlehemsgatan 4a-e

Boarea: ca 2 495 m2

Antal bostäder: 40 st 

Upplåtelseform: Hyresrätt

Snitthyra efter renovering: 1 337 kr/m2

Projektperiod: Mars 2014 - Maj 2015

Totalentrepenör: MT Syd AB

ALMEN, YSTAD KOMMUN 
Lägenheter i filmstad med svunnen miljö

I Filmstaden Ystad har RW Bostad renoverat ytterligare ett bostadsområ-
de. Dessa lägenheter har genomgått en helrenovering vilket inneburit; nya 
fönster, nya entréportar, nya lägenhetsdörrar, nya kök, nya badrum, nya yt-
skikt, nya stammar, nytt elsystem, nya fjärrvärmeväxlare, nya tvättstugor, nya 
troax-förråd samt nyanlagd trädgård m.m.

Fastighetsbeteckning: Ystad Almen 1 - 7

Adress: Surbrunsvägen 4 - 10 a-b

Boarea: ca 3 182 m2

Antal bostäder: 62 st  

Upplåtelseform: Hyresrätt

Snitthyra efter renovering: 1 431 kr/m2

Projektperiod: April 2011 - September 2013

Totalentrepenör: MT Syd AB
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GRINDSTOLPEN, TYRESÖ KOMMUN 
Bostadsrätter i attraktiv stadsdel

Komplett nybyggnation av lägenheter och radhus. Planbeskrivningen samt 
bostadsbebyggelse med centrumändamål vid Grindstolpen 1. Bilden är en 
illustration av möjlig bebyggelse inom planområdet, från korsningen Vide-
vägen/GC-väg. 

Fastighetsbeteckning: Grindstolpen 1

Adress: Tyresö Kommun, Stockholms län

Boarea: ca 4 150 m2

Antal bostäder: 60-65 st  ( lägenheter/radhus)

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 42 500 kr

Projektperiod: Juni 2016 - Augusti 2017

Totalentrepenör: Rosento

GENOMFÖRDA PROJEKT 

AFTONEN, MALMÖ KOMMUN 
Lägenheter i attraktiv stadsdel

På denna eftertraktade adress har RW helrenoverat 22 st bostadsrättslägen-
heter. Nytt tak och fönster, nyinredd vindsvåning, nya lägenhetsdörrar, kök, 
badrum, ytskikt, stammar, elsystem, fjärrvärmeväxlare, nyanlagd trädgård, 
tvättstuga samt nya troax-förråd m.m är vad som renoverats.

Fastighetsbeteckning: Malmö Aftonen 5

Adress: Hässleholmsgatan 8 a-b

Boarea: ca 943 m2

Antal bostäder: 22 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Projektperiod: Juli 2014 - December 2015

Totalentrepenör: MT Syd AB

SÅGEN, MALMÖ KOMMUN 
Små lägenheter med nära till allt

Nybyggda lägenheter med entresolplan i fd lokal. 

Fastighetsbeteckning: Malmö Sågen 2

Adress: Stora Trädgårdsgatan 2 a-c

Boarea: ca 156 m2

Antal bostäder: 3 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Projektperiod: Januari 2014 - Juni 2014

Totalentrepenör: MT Syd AB

PÅGÅENDE PROJEKT 
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HÄGERSTEN, STOCKHOLMS KOMMUN 
Trivsamt boende i pendlarläge

Komplett nybyggnation av 60-70 lägenheter fördelat på två huskroppar.

Fastighetsbeteckning: Hägersten 1:1

Adress: Hägersten, Stockholms kommun

Boarea: ca 4 140 m2

Antal bostäder: 60-70 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 66 100 kr

Projektperiod: Augusti 2016 - Mars 2018

Totalentrepenör: Rosento 

BLOMKRONAN, STOCKHOLM KOMMUN 
Med ett stenkast från Mälaren 

Komplett nybyggnation av 50-55 lägenheter fördelat på två huskroppar.

Fastighetsbeteckning: Blomkronan 2, Sthlm kommun

Adress: Hässelby Villastad

Boarea: ca 2 400 m2

Antal bostäder: 50-55 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 41 000 kr

Projektperiod: Augusti 2016 - Oktober 2017

Totalentrepenör: Rosento

PÅGÅENDE PROJEKT 

ERIK, YSTAD KOMMUN 
Etagelägenheter med industriestetik

Före detta industrilokal som nu blir bostädsrätter. En påbyggnad av vånings-
plan kommer att utgöra de 9 lägenheterna varav 8 i etage.

Fastighetsbeteckning: Erik 30

Adress: Ystad Kommun

Boarea: ca 1 126 m2

Antal bostäder: 9 st

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: 25 000 kr

Projektperiod: April 2016 - Mars 2017

Totalentrepenör: Villa Scandinavia AB
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KOMMANDE PROJEKT 

BRUNN, VÄRMDÖ KOMMUN 
Naturskönt boende i pendlarläge

Komplett nybyggnation av ca 135 lägenheter i radhus och punktshus.

Fastighetsbeteckning: Brunn 1:852

Adress: Vargbacken, Värmdö kommun

Boarea: ca 13975 m2

Antal bostäder: ca 135 st

Upplåtelseform: Bostadsrätt samt 55+ boende

Snittpris insatser försäljning: Ej klart

Projektperiod: Höst 2017–sommar 2021

Totalentrepenör: Ej klart 

VISTABERG, HUDDINGE KOMMUN 
Naturskönt boende i pendlarläge 

Komplett nybyggnation av ca 60 lägenheter i parhus, radhus och punkthus.

Fastighetsbeteckning: Rosenhill 1:14 och 1:16

Adress: Rosenhillsvägen 17

Boarea: ca 4000 m2

Antal bostäder: ca 40 st 

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: Ej klart

Projektperiod: Vår 2019 – sommar 2020

Totalentrepenör: Ej klart 

CENTRALVÄGEN, ÖSTERSKÄR KOMMUN 
Skärgårdsnära boende i pendlarläge

Komplett nybyggnation av ca 370 lägenheter

Fastighetsbeteckning: Berga 7:2, Berga 11:18, Berga 
11:19, Berga 11:20, Berga 11:76, 
Hacksta 1:17

Adress: Kanalterrassen, Åkersberga

Boarea: ca 21 000 m²

Antal bostäder: ca 370 st

Upplåtelseform: Bostadsrätt

Snittpris insatser försäljning: Ej klart

Projektperiod: Sommar 2019 –sommar 2023

Totalentrepenör: Ej klart

Informationen om kommande projekt baseras på bolagets bästa bedömning av den mest aktuella information.
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FINANSIERING
RW bedriver en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till ka-
pital är en grundläggande förutsättning för att vidareutveckla 
bolaget. Verksamheten finansieras med en kombination av 
eget kapital, räntebärande skulder samt övriga skulder. Det 
egna kapitalet och de räntebärande skulderna utgör de två 
viktigaste kapitalkällorna.

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick den 31 december till 335,7 
MSEK (227,4) och soliditeten uppgick till 52 procent (48). Det 
egna kapitalet har under året ökat med 108 MSEK, ökningen 
består av årets totalresultat (68 Mkr) samt genomförd nyemis-
sion .

RÄNTEBÄRANDE SKULDER
Koncernens räntebärande skulder uppgick per 31 december 
till 210,6 MSEK vilket motsvarade en belåningsgrad på 33,2 
procent (37,8). De räntebärande skulderna består av banklån 
(159 MSEK), byggnadskreditiv (40,2 Mkr) samt Övriga finansiella 
skulder (11,4 MSEK). 

LIKVIDITET
Koncernens likvida medel uppgick per 31 december till 23,6 
MSEK (29,8).
 

FINANSIERING
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Banklån 23 8 128 159 159

Byggnadskreditiv 40 - - 40 40

Övriga finansiella skulder 11 1 - 11 11

Summa 74 9 128 211 211
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Årsstämma
RW Bostad är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under 
den svenska aktiebolagslagen och har att följa bolagsord-
ningen. RW Bostad följer för närvarande ej Svensk kod för 
bolagsstyrning. Endast bolag noterade på reglerad marknad 
är skyldiga att tillämpa koden. Enligt aktiebolagslagen är års-
stämman Bolagets högsta beslutande organ, där ägarna ut-
övar sitt inflytande. Aktieägare som är registrerade i den av 
Euroclear förda aktieboken och anmäler sitt deltagande till 
Bolaget enligt utfärdad kallelse har rätt att delta på årsstäm-
man. Årsstämma 2016 ägde rum den 27 maj 2016 och års-
stämman 2017 kommer äga rum den 16 maj.

Revisor
Bolagets revisor utses årligen av årsstämman. Vid årsstämma 
den 27 maj 2016 nyvaldes Ernst & Young AB med Ingemar 
Rindstig som huvudansvarig revisor till och med årsstämman 
2017.

Arbetsordning
Styrelsen har fastställt en arbetsordning. Enligt arbetsord-
ningen ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger per år. 
Arbetsordningen innehåller en beskrivning av styrelsens ålig-
ganden samt föreskrifter rörande styrelsemötenas genom-
förande samt en instruktion till verkställande direktören som 
reglerar dennes ansvar och befogenheter.

Valberedning och kommittéer
RW Bostad har ingen valberedning. Förslag till ledamöter i 
styrelsen samt förslag till revisorsval arbetas fram av en grupp 
som representerar en majoritet av aktieägarna inför varje års-
stämma. RW Bostad har ingen revisions- eller ersättningskom-
mitté, dessa frågor behandlas istället av Bolagets styrelse.

Styrelsens arbete under 2016
Vid dessa möten behandlade styrelsen de fasta punkter som 
förelåg vid respektive styrelsemöte, som godkännande av 
protokoll från föregående styrelsemöte, affärsläge, ekono-
misk rapportering och investeringar. Därutöver behandlades 
vid valda styrelsemöten Bolagets framtida strategi och finan-
siering.

STYRELSE
RW Bostad styrelse består av fyra personer, inklusive ordfö-
randen. Styrelseledamöterna väljs årligen vid årsstämma för 
tiden intill nästa årsstämma. Nedan framgår de styrelseleda-
möter som valdes vid årsstämma den 27 maj 2016.

Styrelseledamöter 
Jessica Tyreman

Styrelseordförande sedan 2010
Jessica, född 1969, är svensk medborgare och har en interna-
tionell ekonomexamen från Linköpings Universitet. Jessica är 
arbetande styrelseordförande i det familjeägda privatskolefö-
retaget LÄR i Värmdö AB. Tidigare har Jessica haft flera ledan-
de befattningar inom it- och riskkapitalbranschen. Jessica var 
bl a VD för börsnoterade riskkapitalbolaget Extended Capital 
Group år 2000-2001 och dessförinnan var hon VP Mergers & 
Acquisitions för börsnoterade Cell Network. Jessica har även 
haft flera chefsjobb utomlands för Icon Medialab och EF. 

Marcus Hamberg
Styrelseledamot sedan 2005 och VD sedan 2010
Marcus, född 1968, är svensk medborgare och har en eko-
nomexamen från Handelshögskolan i Stockholm samt en 
examen från managementprogrammet vid Tuck Business 
School at Dartmouth. Marcus var med och grundade Mang-
old 2000 och var VD fram till och med 2004. Dessförinnan var 
Marcus anställd inom OM Gruppen under sju år, de sista två 
åren som senior vice president på koncernnivå. Sedan 2004 
har Marcus varit verksam som fristående investerare inom 
främst finans, IT och fastigheter. Marcus tillträdde som VD i 
RW Bostad i början av 2010. 

Lennart Sten
Styrelseledamot sedan 2015
Lennart, född 1959, är VD i LSTH Svenska Handelsfastigheter 
AB och styrelseledamot i Inter IKEA Holding SA, CLS Holdings 
plc, Bonnier Fastigheter AB, Fastighetsägarna Sverige samt 
LSTH Svenska Handelsfastigheter AB, med dotterbolag. Len-
nart innehar en Jur. Kand. och har tidigare haft ledande be-
fattningar inom GE Capital Real Estate.

BOLAGSSTYRNING
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Maria  Ledunger Thulin
Styrelseledamot sedan 2015
Maria, född 1966, är veterinär och delägare till Sollentuna 
Djurklinik AB och Vallentuna Djurklinik AB. Dessutom driver 
hon Uddnäs Förvaltning AB vars verksamhet är uthyrning av 
fastigheter, renovering av fastigheter, samt hästverksamhet. 
Maria tog sin svenska veterinärexamen 2000 och har tidigare 
varit anställd på Stockholms djurklinik och Väsby veterinär-
mottagning.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Marcus Hamberg, VD
Se beskrivning ovan.

Revisor
Ingemar Rindstig
Ingemar är Bolagets revisor sedan räkenskapsåret 2017. Inge-
mar är auktoriserad revisor, verksam vid Ernst & Young AB där
han är chef för EY Real Estate Nordic. Övriga uppdrag i bl.a. Atri-
um Ljungberg AB, Corem Property Group AB, D. Carnegie & Co
AB, Estea AB, Familjebostäder , Heimstaden AB, Kungsleden AB,
Magnolia Bostad AB, Oscar Properties Holding AB, Samhälls-
byggnadsbolaget i Norden AB och Stendörren Fastigheter 
AB.

Ersättning till revisor
För räkenskapsåret 2016 utgick ersättning för revision om to-
talt 651 (300) KSEK.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
RW Bostad AB (publ är moderbolag i RW Bostad koncernen 
(”RW”). RW är ett fastighetsutvecklingsbolag med verksam-
het koncentrerad till Skåne- och Stockholmsregionen. Fast-
ighetsinnehavet utgörs av förvaltningsfastigheter och explo-
teringsfastigheter. RWs fastighetsbestånd hade per årsskiftet  
ett redovisat värde om 320 MSEK (283,5). RWs ambition är att 
fortsätta växa på marknaden.

HISTORIK
RW Bostad bildades 1999 och var verksamt inom IT-investe-
ringar fram till 2012 då Bolagets kvarvarande internetbaserade 
verksamhet delades ut till aktieägarna. I juni 2013 förvärvades 
en fastighetsrörelse.

AFFÄRSIDÉ
RW Bostads ursprungliga affärsidé var att förvärva och förädla 
välbelägna men underinvesterade hyresfastigheter och däref-
ter genomföra ett omfattande förädlingsarbete. Under 2016 
avyttrades de kvarvarande fastigheterna med förädlingsbe-
hov och därmed har denna verksamhet i princip upphört. 
Bolagets fokus idag ligger på nyproduktion av framförallt bo-
städer i Stockholmsområdet, en verksamhet som påbörjades 
under 2014 och som på kort tid har blivit RWs huvudsakliga 
verksamhet. Projektportföljen har expanderats kraftigt och 
innehåller idag ca 800 lägenheter som ska färdigställas under 
2017-2020.

MARKNADSUTVECKLING
Bostadsmarknaden i Stockholm och Malmö är i grunden stark 
och präglas i de flesta av regionens kommuner av bostads-
brist. Stora ungdomskullar samt en snabb befolkningsökning 
talar för en fortsatt hög bostadsefterfrågan. Prisutvecklingen 
har varit kraftigt uppåtgående under 2016 framförallt i Malmö 
(dock från låga nivåer) men även i Stockholm. En stor del av 
de senaste årens prisuppgång kan förklaras av att efterfrågan 
överstigit utbudet. Utvecklingen på arbetsmarknaden och en 
ökad urbanisering har också bidragit till högre bostadspriser, 

särskilt i storstäderna. Då bostadsköpen till stor del finansie-
ras av lån utvecklas bostadspriserna och utlåningen i regel åt 
samma håll och påverkar varandra där förmånliga utlånings-
villkor bidrar till ökade bostadspriser.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Nettoomsättning och rörelseresultat
Nettoomsättningen uppgick till 223,5 (163,4) Mkr, varav bo-
stadsutveckling svarade för 210,6 (123,6) Mkr och förvaltnings-
fastigheter för 13,0 (39,8) Mkr.  Försäljningsökningen jämfört 
med motsvarande period föregående år beror främst på det 
ökade antalet projekt.  Minskningen av hyresintäkter beror 
framförallt på att förvaltningsfastigheter avyttrats under året.

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till 74,2 
mkr (56,3). Det högre rörelseresultatet förklaras av att antalet 
projekt har ökat.

Finansnetto
Finansiella intäkter och kostnader uppgick netto till -11,8 Mkr 
(-7,8).

Värdeförändringar fastigheter
Fastighetsvärderingar av förvaltningsfastigheter görs årsvis 
och fastställs till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 nivå 3. 
Per bokslutdatum 31 december har samtliga fastigheter vär-
derats genom en intern värdering.  Under året har resultatet 
påverkats av orealiserad värdeförändringar om 6,4 Mkr (1,4), 
exklusive uppskjuten skatt. Direktavkastningskravet vid bok-
slutsdatum för fastigheterna uppgår till cirka 6,50 procent. 
Realiserat resultat i samband med försäljning uppgick till 4,9 
Mkr ( 6,3).

Exploateringsfastigheter  redovisas till lägsta av anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Ingen värdeförändring har på-
verkat resultatet. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för RW Bostad AB (publ) organisationsnummer 556575-4537, avger härmed 
följande årsredovisning och koncernredovisning för 2016. RW har från och med 2014 tillämpat IFRS och detta 
år är tredje året koncernredovisning avges. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår.
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Värdeförändring andelar i bostadsrättsföreningar
Långfristiga andelar i bostadsrättsföreningar värderas till verk-
ligt värde i enlighet med IFRS 13 nivå 3. Årets värdeförändring 
exklusive uppskjuten skatt uppgår till 0 mkr (8,0). Andelarna 
har värderats genom intern värdering. Kortfristiga andelar i 
bostadsrättsföreningar som innehas för försäljning värderas 
enligt IAS 2 till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde och redovisas som en omsättningstillgång. Ingen vär-
deförändring har påverkat resultatet. 

Värdeförändringar derivat
Värdeförändringar av derivat uppgick under året till -1,3 Mkr 
(-2,8), vilket förklaras av fortsatt sjunkande marknadsräntor. 
Koncernen använder en kombination av derivaten swap och 
räntetak för att begränsa ränterisken i resultatet. Derivaten re-
dovisas till marknadsvärde med förändringar som redovisas 
över resultaträkningen. Utöver derivaten har koncernen även 
låneavtal som löper med fast ränta. 

Skatter
Skatteeffekten för året är -9,8 Mkr (-17,0) och består dels av 
uppskjuten skatt hänförlig till värdeförändringar avseende 
fastigheter och derivat, dels av omvärdering av uppskjuten 
skattefordranom -10 Mkr hänförlig koncernens kvarvarande 
skattemässiga underskott. Aktuell skatt uppkommer endast 
i undantagsfall, eftersom det finns möjlighet att göra skatte-
mässiga avskrivningar, skattemässiga avdrag för vissa investe-
ringar, nyttja befintliga underskottsavdrag samt lämna kon-
cernbidrag. 

Resultat per aktie
Periodens resultat efter skatt uppgick till 57,8 Mkr (30,1). vilket 
motsvarar 0,33 kr (0,17) per stamaktie före utspädning.

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten har ökat med årets vinst, försäljningarna av fastig-
heter samt genomförda emissioner och uppgick per den 31 
december till 51,0 procent (46,6). RWs räntebärande nettoskuld 
uppgick till 211 Mkr (154,6). Likviditeten är tillfredställande och 
finansiering är säkerställd för samtliga pågående projekt.

KASSAFLÖDE 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital uppgick till 58,1 Mkr (-3,6), och efter föränd-
ringar av rörelsekapital till -15,4 Mkr (10,0). 

Efter investeringar i exploateringsfastigheter (-87,8 Mkr) 
och försäljning av förvaltningsfastigheter (45,3 Mkr) uppgick 
kassaflödet före finansiering till 44,9 Mkr. Efter nyemission och 
lån var årets totala kassaflöde -6,2 Mkr (19,8). 

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter under 2016 uppgick till 3,8 Mkr (42,1) 
och avser koncerninterna tjänster samt sålda bostäder. Resul-
tatet efter finansiella poster uppgick till -2,3 Mkr (57,3). Kassa 
och bank var vid årets slut 6,1 kr (27,3) och eget kapital uppgick 
till 269,7 Mkr (241,5). Det har inte varit några anställda i moder-
bolaget var under 2016.
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Risk Beskrivning Riskvärdering Huvudsaklig hantering

Makroekonomiska
faktorer

Fastighetsbranschen påverkas i stor ut-
sträckning av makroekonomiska faktorer 
såsom allmän konjunkturutveckling, regi-
onalekonomisk utveckling, befolkningstill-
växt, produktionstakt med mera.

Löpande omvärldsanalys och affärsplane-
ring av vilka kommuner och stadsdelar som 
har gynnsamma respektive ogynnsamma 
framtidsförutsättningar.
Låsa kommersiella villkor tidigt eller
via ramavtal.

Konkurrens RW Bostad verkar i en konkurrensutsatt
bransch. Konkurrenterna kan komma att 
bli fler och starkare i framtiden, till exem-
pel på grund av sammanslagningar, nya 
strategier och/eller stärkta finansiella möj-
ligheter.

Konkurrensanalyser på såväl regional som 
lokal nivå, samt genom att ständigt efter-
sträva förädling av RW Bostads affärsmo-
dell.

Möjlighet att få avsättning 
för bostadsfastigheter

Verksamheten består till stor del av iden-
tifiera möjligheter till nyproduktion av bo-
stadsfastigheter i tillväxtorter. RW Bostad 
är beroende av sin förmåga
att möta marknadens efterfrågan för att
framgångsrikt kunna avyttra projekt.

Kontinuerlig marknadsanalys.

Resursbrist Den ökande aktiviteten på den svenska 
bostadsmarknaden kan förorsaka stigan-
de byggpriser och problem med att säkra 
produktionsresurser i projekten med för-
längda leveranstider som följd. Även kom-
munerna riskerar att drabbas av
resursbrist, något som kan komma att 
medföra längre handläggningstider när 
det gäller planprocesser och kommunala 
bostadsprojekt.

Affärsmodellen säkerställer i stor utsträck-
ning intäkter innan projektstart och bygg-
tjänster upphandlas som totalentreprena-
der till fast pris. Bolaget arbetar med olika 
typer av garantilösningar och samarbeten 
med partners och kan därför tidigt binda 
upp nödvändiga resurser.

Legala & skatterisker Verksamheten regleras av ett stort antal 
lagar och regelverk såväl som av olika 
processer och beslut relaterade till dessa 
regelverk, både på politisk- och tjänste-
mannanivå. Förutom att dessa kan ändras 
är det av vikt att Bolagets tolkning av lagar 
och regler är korrekt.

Tillsammans med Bolagets rådgivare följs
utvecklingen bland annat genom löpande 
dialog med kommuner och myndigheter.

RISKHANTERING 
RWs verksamhet påverkas av ett antal omvärldsfaktorer vars effekter 
på resultat och finansiella ställning kan kontrolleras i varierande 
grad. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av 
vikt att vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt även 
beakta riskfaktorerna. De främsta riskerna i RWs verksamhet utgörs 
av omvärldsrisker såsom försämrad makroekonomisk utveckling och 
minskad bostadsefterfrågan, samt operativa risker såsom pris- och 
projektrisker. 

Dessutom exponeras RW mot ett antal finansiella risker som bland 
annat relaterar till bolagets likviditet och lånefinansiering av verksam-
heten. Målet med RWs riskhantering är att identifiera, mäta, kontroll-
era och begränsa riskerna i verksamheten. En beskrivning av finansiella 
risker finns i not 3. RW Bostad beaktar och hanterar löpande de olika 
risker som verksamheten omgärdas av och tar hänsyn till dem vid val 
av affärsinriktning, affärsbeslut och i sina rutiner. 
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Risk Beskrivning Riskvärdering Huvudsaklig hantering

Projektrisker De operativa riskerna i verksamheten 
innefattar bland annat risker i markförvärv, 
detaljplaneprocesser och projektering av 
i huvudsak mark där bristande prognoser 
och kalkyler kan leda till felaktiga beslut 
och projektförluster. 

Risker förknippade med projektgenomför-
andet hanteras genom utveckling av RWs 
projektstyrning, återkommande uppfölj-
ning av projektekonomin samt rutiner för 
avstämning och viktiga beslut.

Transaktionsrisker Löpande genomförs fastighetstransaktio-
ner, vilka är förenade med osäkerhet och 
risker. Det kan handla om oförutsedda 
markförhållanden, legala frågor, ekono-
miska åtaganden, myndighetsbeslut
och hantering av hyresgäster.

Vid förvärv genomförs en genomgång
som bland annat inkluderar en legal analys 
av befintlig dokumentation, genomgång 
av markförhållanden och tekniska brister, 
samt förståelse för skattesituation
med mera. Vid försäljning krävs bland an-
nat kompetens för de garantier som nor-
malt lämnas. Förutom egen personal anli-
tar Bolaget vid behov externa rådgivare för 
att säkerställa rätt kompetens vid såväl köp 
som försäljning.

Nyckelpersoner RW  Bostad är beroende av nyckelperso-
ners kunskap, färdigheter och erfarenhet. 
Det är därför viktigt att behålla och vid be-
hov rekrytera nyckelpersoner.

Löpande tillse att nödvändig kompetens 
finns och i den mån det behövs rekrytera 
eller anlita sådan. Arbeta med kontinuerlig 
kompetensöverföring. Aktivt verka för att 
bolaget ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Miljörisker Förändrade lagar, regler och myndighets-
krav på miljöområdet kan leda till att RW 
Bostad drabbas av ökade kostnader för sa-
nering eller efterbehandling för nuvaran-
de eller i framtiden förvärvade fastigheter.

RW Bostad bedriver inte någon tillstånds-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Mil-
jörisker vid fastighetsförvärv hanteras van-
ligtvis med villkor om att säljaren ska svara 
för eventuella miljöbelastningar alternativt 
med ingående undersökningar
innan bindande avtal.

Skatterisker Felaktiga tolkningar eller framtida för-
ändringar i tillämpliga skattelagar och 
skatteregler kan påverka RW Bostads för-
utsättningar och ha en väsentligt negativ 
inverkan på RW Bostads verksamhet, re-
sultat och finansiella ställning.

Skatterisker vid fastighets- och bolagsför-
värv hanteras genom att följa förändringar 
av rättspraxis och planer på förändrad lag-
stiftning samt samråda med extern exper-
tis.

OPERATIVA RISKER
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Risk Beskrivning Riskvärdering Huvudsaklig hantering

Ränterisk Ränterisk är risken för att förändringar i
marknadsräntan ska få en negativ inverkan 
på RW Bostads resultat och kassaflöde. 

Ränterisken hanteras genom försiktiga rän-
teantaganden i kalkyler och prognoser. RW 
Bostad efterstävar att ränteförfallotidpunk-
terna ska spridas över tiden för att minime-
ra att samtliga räntor förfaller vid samma 
tidpunkt. 

Finansieringsrisk Finanseringsrisk innebär risken för att 
RW Bostad inte skulle kunna erhålla fi-
nansiering för förvärv eller utveckling, 
förlängning eller utökning av befintlig 
finansiering, eller bara kan erhålla sådan 
finansiering på oförmånliga villkor.

Finansieringsrisker hanteras genom god
soliditet och med långsiktiga relationer 
med huvudägare samt ett antal affärs- 
banker.

Kreditrisk Kreditrisk innebär risken att inte få betalt 
för de bostäder eller fastigheter som bola-
get ingått avtal om försäljning av.

För att minimera kreditriskerna eftersträ-
var RW Bostad att finansieringslösning ska 
finnas på plats innan projektet säljs och 
byggnation startar.  Vanligvis ershålls bygg-
nadskreditiv när en viss andel lägenheterna 
är sålda på via förhandsavtal. Vid försäljning 
av bostadsrätter erhålls diversifiering ge-
nom många olika köpare.

Likviditetsrisk Om likvida medel saknas för att på
förfallodagen betala löpande kostnader,
investeringar och amorteringar.

Prognostisering av framtida kassaflöden ut-
ifrån olika scenarion görs för att säkerställa 
att finansiering sker i tid..

FINANSIELLA RISKER
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AKTIEÄGARE 

Största aktieägare per 31 december 2016

ÄGARE Antal aktier Andel
Familjen Hamberg gm bolag 73 234 153 39,8%

Familjen Tyreman gm bolag 48 103 507 26,1%

Danica Pension 28 141 129 15,3%

Anders Thulin 18 349 052 10,0%

Elivågor AB (Lennart Sten) 7 550 639 4,1%

Imberis Invest AB (Johan Ahl-
berg) 7 454 715 4,0%

Joakim Bandhede 312 500 0,2%

Catella Bank SA 133 242 0,1%

Cardionord AB 115 389 0,1%

Övriga aktieägare 831 458 0,5%

Totalt 184 225 784 100,0%
 

HANDEL I AKTIEN 
RW Bostads aktie är inte upptagen till handel på reglerad 
marknad eller motsvarande. RW Bostads aktie är listad på 
Mangoldlistan sedan den 23 juli 2012. Handelsbeteckningen 
är RWCA och aktiens ISIN-kod är SE0000718728.

BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSENS ARBETE 
RW Bostad är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm. Till grund för bolagsstyrningen ligger bolags-
ordningen,  aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, samt 
tillämpliga lagar och regelverk. Ordinarie årsstämma 2016 
ägde rum den 17 maj 2016. Vid stämman närvarade aktieä-
gare som representerade tillsammans 58 % av rösterna. Till 
stämmans ordförande valdes Marcus Hamberg. Samtliga 
styrelseledamöter deltog. Protokoll från årsstämma finns 
tillgängligt i bolagets lokaler och kommer att från juni 2017 
även finnas på RW Bostads webbplats, www.rwbostad.se  
 
Årsstämman 2016 beslutade bland annat om följande:

 • Utdelning om 8,00 kr per preferensaktie.
 • Omval av styrelseledamöterna Jessica Tyreman (Styrelse-

ordförande), Lennart Sten, Marcus Hamberg samt Maria 
Ledunger Thulin.

 • Val av Ernst & Young AB till revisionsbolag  för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma, med Ingemar Rindstig som 
huvudansvarig revisor.

 • Fastställande av ersättning till styrelse och revisorer.
 • Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2015 fast-

ställdes.

En särskild beskrivning av RW Bostads bolagsstyrning samt
styrelsen arbete framgår av Bolagsstyrningsrapporten på si-
dan 18.

UTDELNING
Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy. Den som på
avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear
förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. Under
2015 utgavs 247 020 preferensaktier med en årlig utdelning
om 8 kr per aktie, totalt 1 976 tkr. Avstämningsdag för utdel-
ning på preferensaktierna är den 10 januari varje år. Styrelsen
föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier. Styrelsen
föreslår vidare att utdelning om 8 kr per aktie lämnas på pre-
ferensaktier.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den i mo-
derbolaget redovisade förlusten -12 316 041 kr med tillägg av
balanserade vinstmedel (42 224 840 kr) och överkursfond (119
926 991 kr), sammantaget 149 835 790 kr disponeras så att:

8 kronor utdelas per preferensaktie 1 976 160

Till ny räkning överförs 147 859 630

Summa disponerat (Kr) 149 835 790

 
STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA 
UTDELNINGEN
Med  anledning  av styrelsens förslag  till vinstutdelning får 
styrelsen härmed lämna följande yttrande i enlighet med 18  
kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagets  och  koncernens  ekonomiska ställning
Per den 31 december 2016 uppgick fritt eget kapital i moder-
bolaget till cirka 150 mkr och det egna kapitalet till cirka 270 
mkr. Utdelningsbara medel som står till bolagsstämmans för-
fogande uppgår till cirka 150 mkr.

Per den 31 december 2016 uppgick moderbolagets och 
koncernens soliditet till 87 procent respektive 51 procent. 
Efter genomförd, maximal, utdelning skulle moderbolagets 
och koncernens soliditet uppgå till 87 procent respektive 51 
procent. Soliditeten är, med hänsyn till den bransch som bo-
laget och koncernen verkar inom samt mot bakgrund av att 
bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med 
lönsamhet, betryggande.
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Verksamhetens art,  omfattning och  risker
Styrelsens bedömning är att storleken på det egna kapitalet 
står i rimlig proportion till omfattningen av bolagets verk-
samhet och de risker som är förenade med verksamhetens 
bedrivande, även med beaktande av förslaget till utdelning. 
Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan be-
dömning än  att  bolaget  kan  fortsätta sin verksamhet samt 
att bolaget kan förväntas  fullgöra sina  förpliktelser  på  kort  
och  lång sikt.

Vinstutdelningens försvarlighet
Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kom-
mit till styrelsens kännedom är styrelsens bedömning att 
bolagets och koncernens ekonomiska ställning medför att 
föreslagen utdelning är försvarlig med hänsyn till bestämmel-
serna i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena aktiebolagslagen 
(2005:551), dvs. med hänsyn till de  krav som verksamhetens 
och koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer 
på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt 
bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS  
UTGÅNG
Som ett led i RWs ambition att utöka sin förvaltningsverksam-
het har fastigheten Enebacken 1 i Malmö kommun förvärvats 
genom bolag. Fastigheten är i gott skick och omfattar ca 3 000 
kvm kontorsyta. Dessutom är läget av den art att det finns en 
framtida utvecklingsmöjlighet. Under april månad har dotter-
bolaget Blomkronan AB avyttrats till en föreningsstruktur pro-
duktionsstart sker inom kort. Hela finansieringen av projektet 
är säkerställd genom bankkreditiv.
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Koncernresultaträkning

Not 2016-12-31 2015-12-31

Intäkter från bostadsproduktion 5 210 604 123 602

Hyresintäkter 5 12 899 39 760

Totala intäkter 223 503 163 362

Produktionskostnader -143 731 -90 880

Fastighetskostnader -6 180 -17 055

Summa rörelsekostnader 7, 11, 13 -149 911 -107 935

Bruttoresultat 73 592 55 427

Försäljnings- och administrationskostnader 8, 9, 12 -6 302 -7 103

Övriga rörelseintäkter 6 1 932 1 601

Realiserade värdeförändringar, förvaltningsfastigheter 15 4 945 6 341

Rörelseresultat 74 167 56 266

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter 14 15 1 414

Finansiella kostnader 14 -11 782 -9 223

Resultat före orealiserade värdeförändringar 62 400 48 457
Värdeförändring förvaltningsfastigheter och bostadsrätter 15 6 372 1 354

Värdeförändring derivat 39 -1 251 -2 783

Resultat före skatt 67 520 47 028
Skatt på årets resultat 26 -9 766 -16 965

Årets resultat 57 754 30 063
 varav hänförligt till aktieägarna i RW Bostad AB (publ.) 57 754 30 063

Resultat per aktie 27

Genomsnittligt antal stamaktier 171 384 921 164 365 974

Antal stamaktier 184 225 784 164 365 974

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 171 384 921 164 365 974

Antal stamaktier efter utspädning 184 225 784 164 365 974

Resultat per stamaktie före utspädning, kr  1) 0,33 0,17

Resultat per stamaktie, kr, efter utspädning  1) 0,33 0,17

Föreslagen utdelning per stamaktie, kr 0,00 0,00

Föreslagen utdelning per preferensaktie, kr 8,00 8,00

Antal preferensaktier vid periodens slut 247 020 247 020

1) Resultat per aktie beräknas på vägt genomsnittligt antal stamaktier under perioden. Baseras på aktieägarnas i RW Bostad AB (Publ) andel av periodens resultat.

I koncernen förekommer inget övrigt totalresultat varför årets resultat för koncernen överensstämmer med årets totalresultat. Resultatet 2016 
och 2015 är i sin helhet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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Koncernbalansräkning

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 15 159 000 210 500

Maskiner och inventarier 16 484 959

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 17 1 867 1 867

Andelar i bostadsrättsföreningar 24 25 220 25 220

Uppskjutna skattefordringar 31 5 466 15 190

Övriga finansiella anläggningstillgångar 58 89

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 192 095 253 825

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i bostadsrättsföreningar 20 15 560 780

Exploateringsfastigheter 19 160 799 72 959

Kundfordringar 21 635 4 687

Fordringar hos intresseföretag - 2 234

Aktuella skattefordringar 47 -

Övriga fordringar 22 202 925 108 025

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 39 627 1 052

Likvida medel 25 23 618 29 847

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 443 211 219 584
SUMMA TILLGÅNGAR 635 306 473 409

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 28

Aktiekapital 119 907 106 998

Övrigt tillskjutet kapital 119 927 90 336

Balanserad vinst inklusive årets resultat 85 865 30 087

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 325 699 227 421
SUMMA EGET KAPITAL 325 699 227 421

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 30 135 735 142 953

Övriga finansiella skulder 30 916 14 999

Derivatinstrument 39 11 165 9 913

Övriga skulder 32 39 189 884

Uppskjuten skatt 31 6 487 6 833

Summa långfristiga skulder 193 492 175 582

KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut 30 63 440 2 492

Övriga finansiella skulder 30 10 534 24 010

Leverantörsskulder 1 971 1 080

Aktuella skatteskulder - 170

Övriga skulder 33 35 949 31 551

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 4 221 11 103

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 116 115 70 406
SUMMA SKULDER 309 607 245 988
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 635 306 473 409
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Koncernens förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital
Balanserad  

vinst Summa

Totalt 
eget 

kapital

Ingående balans 1 januari 2015 106 838 90 516 24 197 378 197 378
Årets resultat 30 063 30 063 30 063

Årets totalresultat - - 30 063 30 063 30 063

Transaktioner med aktieägare
Nyemission - preferensaktier 160 -160 - 0

Nyemissionskostnader -20 -20 -20

Summa transaktioner med aktieägare 160 -180 - -20 -20

Ingående balans 1 januari 2016 106 998 90 336 30 087 227 421 227 421

Årets resultat 57 754 57 754 57 754

Årets totalresultat - - 57 754 57 754 57 754

Transaktioner med aktieägare
Nyemission - stamaktier* 12 909 29 591 - 42 500 42 500

Utdelning** - - -1 976 -1 976 -1 976

Summa transaktioner med aktieägare 12 909 29 591 -1 976 40 524 40 524

Utgående balans per 31 december 2016 119 907 119 927 85 865 325 699 325 699

* Styrelsen beslutade den 1 juli 2016, på bemyndigande från årsstämman 2016, om en nyemission av 19 859 810 stamaktier till teckningskursen 2,14 varvid totalt 42,5 mkr    
tillfördes bolagets egna kapital. 

** Utdelning om 8 kronor per preferensaktie; 247 020 * 8 kr = 1 976 Tkr.
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Kassaflödesanalys för koncernen

Not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 67 520 47 028

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 36 -8 810 -50 716

Betalda skatter -604 66

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 58 106 -3 622

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(-)/minskning(+) exploateringsfastigheter -87 840 -45 017

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager - 3 243

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -124 659 11 889

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 51 180 -1 478

Kassaflöde från den löpande verksamheten -103 213 -34 985

Investeringsverksamheten
Byggnadsinvesteringar -467 -17 450

Förvärv av andelar i BRF - -4 633

Försäljning av fastigheter och andelar 45 354 113 341

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -560

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 31 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 44 918 90 698

Finansieringsverksamheten
Nyemission 22 640 -20

Upptagna lån 97 658 25 105

Amortering av låneskulder -68 232 -61 046

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 066 -35 961
Årets kassaflöde -6 229 19 752
Likvida medel vid årets början 29 847 10 095

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 23 618 29 847

Räntebärande nettoskuld
Likvida medel 23 618 29 847

Räntebärande skulder -210 624 -184 454

Räntebärande nettoskuld -187 006 -154 607

Betalda och erhållna räntor framgår av not 35.
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Moderbolagets resultaträkning

Not 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 5 3 752 42 050

Kostnad för produktion,inköp och drift 7 - -38 994

Bruttoresultat 3 752 3 056

Försäljnings- och administrationskostnader 8, 9, 12 -5 711 -7 103

Rörelseresultat -1 959 -4 047

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i dotterbolag 14 1 586 61 551

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 8 1 635

Räntekostnader och liknande resultatposter 14 -1 952 -1 816

Resultat efter finansiella poster -2 316 57 323

Skatt på årets resultat 26 -10 000 -13 009

Årets resultat -12 316 44 314
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Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18 107 470 126 039

Uppskjutna skattefordringar 31 3 009 13 009

Övriga finansiella anläggningstillgångar 58 58

Summa anläggningstillgångar 110 537 139 106

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i bostadsrättsföreningar 20 10 220 780

Fordringar hos koncernföretag 171 030 21 620

Aktuella skattefordringar 15 -

Kundfordringar 21 - 4 988

Övriga fordringar 22 11 343 91 558

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 31 3 861

Kassa och bank 25 6 109 27 300

Summa omsättningstillgångar 198 749 150 107
SUMMA TILLGÅNGAR 309 286 289 213

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 28 119 907 106 998

Summa bundet eget kapital moderbolaget 119 907 106 998

Överkursfond 119 927 90 336

Balanserat resultat 42 225 -113

Årets resultat -12 316 44 314

Summa fritt eget kapital i moderbolaget 149 836 134 537
SUMMA EGET KAPITAL 269 743 241 535

KORTFRISTIGA SKULDER
Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 30 - 24 010

Övriga kortfristiga räntebärande skulder 30 10 534 -

Leverantörsskulder 484 1 259

Skulder till koncernföretag 25 263 18 713

Aktuella skatteskulder - 15

Övriga skulder 33 3 250 6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34 11 3 675

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 39 542 47 678
SUMMA SKULDER 39 542 47 678
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 309 285 289 213
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Moderbolagets förändringar i eget kapital

          Bundet eget kapital                  Fritt eget kapital

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Över- 
kursfond

Balanserade  
vinstmedel

Summa  
eget kapital

Ingående balans 1 januari 2015 106 838 - 90 516 -113 197 241

Årets resultat - - - 44 314 44 314

Summa förmögenhetsförändringar,  
exklusive transaktioner med bolagets ägare - - - 44 314 44 314

Transaktioner med aktieägare

Nyemission - preferensaktier 160 -160 - -

Nyemissionskostnader -20 -20

Summa transaktioner med aktieägare 160 - -180 - -20

Utgående balans per 31 december 2015 106 998 - 90 336 44 201 241 535

Årets resultat - -12 316 -12 316

Summa förmögenhetsförändringar, 
exklusive transaktioner med bolagets ägare - - -12 316 -12 316

Transaktioner med aktieägare

Nyemission* 12 909 29 591 42 500

Utdelning** - - -1 976 -1 976

Summa transaktioner med aktieägare 12 909 29 591 -1 976 40 524

Utgående balans per 31 december 2016 119 907 - 119 927 29 909 269 743

* Styrelsen beslutade den 1 juli 2016, på bemyndigande från årsstämman 2016, om en nyemission av 19 859 810 stamaktier till teckningskursen 2,14 varvid totalt 42,5 mkr 
tillfördes bolagets egna kapital. 
** Utdelning om 8 kronor per preferensaktie; 247 020 * 8 kr = 1 976 Tkr.

Kassaflödesanalys för moderbolaget 
Not 2016-12-31 2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -2 316 57 323

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 36 -2 307 -56 552

Betalda skatter -30 -

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapitalet -4 653 771

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet
Ökning(-)/Minskning(+) av kortfristiga fordringar -55 118 -9 375

Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder -27 011 234

Kassaflöde från den löpande verksamheten -86 782 -8 370

Investeringsverksamheten
Investeringar i finansiella tillgångar 19 256 45 431

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar - 50

Kassaflöde från investeringsverksamheten 19 256 45 481

Finansieringsverksamheten
Nyemission 22 640 -20

Upptagna lån 23 695 7 087

Utlåning koncernbolag - -21 611

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 46 335 -14 544
Årets kassaflöde -21 191 22 567
Likvida medel vid årets början 27 300 4 733

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 6 109 27 300

   Betalda och erhållna räntor framgår av not 35.
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NOT • 2 •  SAMMANFATTNING AV VÄSENTLIGA 
REDOVISNINGSPRINCIPER

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna kon-
cernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för RW-koncernen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom 
de antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Koncernredovisningen har 
upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad beträffar 
förvaltningsfastigheter samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive 
derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen. I 
de fall moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncer-
nen anges de i separat avsnitt i denna not.

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare 
krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncer-
nens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa, eller sådana områden där antaganden 
och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen 
anges i not 4.

RW upprättar inte en not enligt IFRS 8, eftersom bolaget inte delat 
upp redovisningen eller den interna rapporteringen i sådana segment.

ÄNDRINGAR I REDOVISNINGSPRINCIPER OCH UPPLYSNINGAR

Från och med den 1 januari 2014 upprättar RW sin koncernredovis-
ning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), vilka 
även innefattar gällande International Accounting Standards (IAS). 
Delårsrapporter, när så upprättas, är upprättade enligt IAS 34 delårs-
rapportering. 

NOT • 1 •  ALLMÄN INFORMATION

RW Bostad AB (publ) köper, utvecklar och säljer fastigheter för bostads-
ändamål med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både för-
valtning, omvandling och nyproduktion. Med ett långsiktigt och aktivt 
förvaltningsarbete och social dimension ska RW skapa och förädla vär-
den i en växande bostadsfastighetsportfölj i södra Sverige samt Stock-
holmsregionen.

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats 
av koncernen

Koncernens tillämpade redovisningsprinciper inkluderar nya och för-
ändrade standarder utgivna från International Accounting Standards 
Board (IASB) liksom tolkningar som trätt i kraft under 2016. Ändringar 
och tolkningar som trätt i kraft under 2016 har inte haft någon väsentlig 
effekt på bolagets eller koncernens redovisning

Följande nya eller ändrade standarder och tolkningar utgivna av 
IASB bedöms relevanta för koncernen och ska tillämpas för räken-
skapsår som börjar den 1 januari 2017 eller senare. Inga av dessa har 
tillämpats i förtid.

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning 
och värdering. Standarden innehåller regler för klassificering och vär-
dering av finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av finansiella 
instrument och säkringsredovisning. IFRS 9 ska tillämpas från 2018 med 
jämförelse år 2017. RW Bostad bedömer att den nya standarden kommer 
att ha begränsad påverkan på RW Bostads redovisning.

IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

IFRS 15 behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt och från 
försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Standarden kommer att 
ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 Intäkter samt tillhörande 
tolkningar. IFRS 15 ska tillämpas från 2018 med jämförelse år 2017. RW 
Bostad har utvärderat den nya standarden och bedömer att den kom-
mer att ha en relativt begränsad påverkan på redovisningen men leda 
till utökade upplysningar.

Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige, med säte i Malmö. 
Adressen till bolaget är Krossverksgatan 7 F i Malmö, och adressen till 
bolagets hemsida är www.rwbostad.se. Aktierna handlas på Mang-
oldlistan. 

Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr) 
och avser perioden 1 januari – 31 december 2016 för resultaträknings- 
och kassaflödesrelaterade poster respektive 31 december 2016 för 
balansräkningsrelaterade poster.

Redovisningsprinciper samt noter
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IFRS 16 Leases

IFRS 16 kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolk-
ningar. Den nya standarden innebär att leasetagare ska redovisa alla 
kontrakt som uppfyller definitionen i standarden på ett leasingkon-
trakt (utom kontrakt om maximalt 12 månader och kontrakt av individu-
ellt lågt värde) som tillgång och skuld i balansräkningen, med redovis-
ning av avskrivningar och räntekostnad i resultaträkningen. Avtal som 
i dag utgör operationella leasingavtal kommer således att aktiveras i 
balansräkningen. IFRS 16 träder i kraft 2019 med jämförelse år 2018. RW 
Bostad bedömer att den nya standarden främst kommer att ha påver-
kan på redovisningen av kostnad för hyrda lokaler. Denna kostnad är 
begränsade och effekten av den nya  standarden bedöms inte påverka 
redovisningen väsentligt, utöver mera omfattande upplysningskrav i 
jämförelse med nuvarande standard. Se not 9 Leasingavgifter.

KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma 
finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med 
ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Dotterfö-
retag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag koncer-
nen erhåller bestämmande inflytande. De exkluderas ur koncernredovis-
ningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelse-
förvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av 
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig 
till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emit-
terats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla 
tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om vill-
korad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. För varje förvärv – dvs förvärv för förvärv – avgör 
koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade 
företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella 
andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifier-
bara nettotillgångar.

Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Om rörel-
seförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapi-
talandelarna i det förvärvade företaget till dess verkliga värde vid för-
värvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust till följd av 
omvärderingen redovisas i resultatet. 

Förvärv kan också klassificeras som tillgångsförvärv, vilket bedöms 
vid varje enskilt förvärv. För att klassificera förvärvet som tillgångsför-
värv är syftet främst att förvärva ett bolags fastigheter där bolagets 
eventuella förvaltningsorganisation och administration saknas eller är 
av underordnad betydelse för förvärvet. För årets samtliga transaktio-
ner har bedömning gjorts att det är tillgångsförvärv.

Koncerninterna intäkter och kostnader samt balansposter mot kon-
cernföretag elimineras.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med den indirekta meto-
den. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.
 
SEGMENTRAPPORTERING

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande besluts-
fattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmen-
tens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verk-
ställande direktören. RW upprättar inte en not enligt IFRS 8, eftersom
bolaget inte delat upp redovisningen i sådana segment.
 

OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 
enligt de valutakurser som gäller på  transaktionsdagen eller den dag 
då posterna omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som upp-
kommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 
redovisas i resultaträkningen. RW har endast i mycket liten utsträckning 
transaktioner i utländsk valuta.

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter redovisas då det är troligt att ekonomiska fördelar kommer kon-
cernen tillgodo och att intäkterna kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. 

Hyresintäkter

Hyresintäkter redovisas i den period de avser. Förskottshyror redovisas 
som förutbetalda intäkter.

Vinstavräkning vid projektutveckling av bostadsrätter

Ett projekt förvärvas av RW Bostad normalt genom ett bolagsförvärv 
där det bolag som förvärvas äger mark, innehar en tomträtt eller har 
ett exploateringsavtal avseende mark. RW Bostad förädlar projektet 
genom att tillse att en laga kraft vunnen detaljplan erhålls, skapar den 
juridiska strukturen etc. När ovanstående är på plats avyttras projektet 
till en självständig bostadsrättsförening varvid projektvinst uppkom-
mer. Bostadsrättsföreningarna avtalar med entreprenör om byggna-
tion, total entreprenad. 

Koncernen vinstavräknar successivt från och med den dag då bin-
dande avtal har ingåtts med bostadsrättsföreningen om avyttring av 
projektet. Mot bakgrund av att bolaget garanterar att köpa eventuella 
osålda bostadsrätter redovisas vinstavräkning baserat på försäljnings-
grad. Redovisade intäkter baseras sig på försäljningsgrad, dvs försälj-
ningssumman av antalet sålda lägenheter i förhållande till totalt försälj-
ningssumma i de antal lägenheter som ska produceras. Vinstavräkning 
för projektet sker enligt formeln:

(Sålda lägenheters försäljningsvärde /totalt försäljningsvärde) X prog-
nostiserad projekt vinst.

Med sålda lägenheter menas att det ska finnas ett bindande avtal med 
en extern bostadsrättsköpare. 

Då RW Bostad normalt garanterar det pris bostadsrättsföreningen 
skall betala till entreprenören gör också koncernen reservering för 
eventuell risk i totalentreprenaden.  Omvärderingar av projektens för-
väntade slutresultat medför korrigering av tidigare resultat i berörda 
projekt. Denna prognosändring ingår i periodens redovisade resultat. 
Bedömda förluster  belastar i sin helhet direkt periodens resultat i den 
period de identifieras.
 
AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR
Koncernen har inte utestående aktierelaterade ersättningar (persona-
loptioner mm) som regleras med egetkapitalinstrument. 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvaltningsfastigheter

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att erhålla 
hyresintäkter och värdestegring. Även fastigheter under uppförande 
hänförs till denna kategori. Vid förvärv där avsikten är att förvärva ett 
bolags fastigheter och bolagets eventuella organisation är av under-
ordnad betydelse betraktas det som ett tillgångsförvärv och inte ett 
rörelseförvärv. Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffnings-
utgift, vilket inkluderar till förvärvet direkt hänförbara utgifter. Efter 
den initiala redovisningen redovisas förvaltningsfastigheter i balans-
räkningen till verkligt värde. Värdeförändringar på förvaltningsfastig-
heter redovisas som orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. 
Värderingarna fastställs till verkligt värde i enlighet med IFRS 13, nivå 3.

Försäljningar och inköp av förvaltningsfastigheter redovisas när 
den juridiska äganderätten fullständigt överförs vilket normalt sker vid 
tillträdet. Fastighetsförvärv genom köp av fastighetsägande företag 
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redovisas när aktierna tillträtts av RW. Vinst eller förlust i samband med 
försäljning av förvaltningsfastigheter redovisas som realiserade värde-
förändringar och beräknas som skillnaden mellan erhållet vederlag för 
den försålda förvaltningsfastigheten med avdrag för till avyttringen 
direkt hänförbara utgifter och det redovisade värdet på förvaltnings-
fastigheten. 

Tillkommande utgifter kopplade till förvaltningsfastigheter läggs till 
det redovisade värdet om det är sannolikt att de framtida ekonomiska 
fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företa-
get tillhanda och åtgärderna är värderingshöjande. Andra tillkommande 
utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Inventarier

Inventarier har upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för acku-
mulerad avskrivning och eventuell nedskrivning. Avskrivningarna enligt 
plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och 
bedömda nyttjandeperiod. Inventarier och datorer har en avskrivnings-
period om fem år.

Avskrivningsprinciper: % -sats

Inventarier 10-20 %

 
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen har två kategorier av finansiella tillgångar: finansiella till-
gångar värderade till verkligt värde via resultat, samt kund- och hyres-
fordringar.

Kundfordringar och hyresfordringar

Kundfordringar och hyresfordringar är finansiella tillgångar som inte 
är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningsströmmar 
och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättnings-
tillgångar. Kundfordringar och hyresfordringar redovisas till det värde 
varmed de förväntas återbetalas, med avdrag för osäkra fordringar.

Nedskrivning av finansiella tillgångar

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objek-
tiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång. 
För kundfordringar och hyresfordringar beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det belopp som 
förväntas inflyta. Nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resul-
taträkning.

Derivatinstrument

Koncernens derivatinstrument utgörs av räntetak och ränteswap. Dessa 
är upptagna för att täcka risker för ränteförändringar under befintliga 
krediters löptid. Derivaten redovisas till verkligt värde, och förändringen 
redovisas i resultaträkningen.

Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning.

Andelar i bostadsrätter

Koncernens långfristiga innehav av andelar i bostadsrätter som tas 
upp som en finansiell anläggningstillgång värderas till verkligt värde. 
Kortfristigt innehav av bostadsrätter som ska avyttras klassificeras som 
omsättningstillgångar och värderas i enlighet med IAS 2 Varulager. 

INTRESSEFÖRETAG

Som intresseföretag redovisas företag i vilka koncernen har ett bety-
dande inflytande vilket förutsätts när innehavet uppgår till minst 20 och 
högst 50 procent av rösterna. Intresseföretag intas i koncernredovis-
ningen enligt kapitalandelsmetoden.

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter

Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av 
bostadsrätter/ägarlägenheter eller småhus klassificeras som explo-
ateringsfastigheter. Exploateringsfastigheter värderas enligt IAS 2, 
Varulager och värderas därmed till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärde. Exploateringsfastigheter redovisas nor-
malt som tillgång under den redovisningsperiod då fastigheten tillträds. 
Förvärv genom köp av fastighetsägande företag redovisas när aktierna 
tillträtts av RW.
 
LIKVIDA MEDEL

I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kas-
saflöden, kassa, och banktillgodohavanden.

EGET KAPITAL

Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden. Koncernen har under året gjort en nyemission 
om 19 859 810 stamaktier samt under föregående räkenskapsår 2015 
utgivit 247 020  preferensaktier med årlig utdelning om 8 kr per aktie. 
Utdelning beslutas årligen av ordinarie årsstämma. Avstämningsdag 
för utdelning är den 10 januari varje år.
 
LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som 
har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leveran-
törsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 
ett år eller tidigare. Leverantörsskulder redovisas löpande till upplupet 
anskaffningsvärde.
 
UPPLÅNING
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter trans-
aktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter 
transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i resul-
taträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektiv-
räntemetoden.

Avgifter som betalas för lånelöften redovisas som transaktionskost-
nader för upplåningen i den utsträckning det är sannolikt att delar av 
eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana fall redovisas 
avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några 
bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet 
kommer att utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning 
för finansiella tjänster och fördelas över det aktuella lånelöftets löptid.

LÅNEUTGIFTER

Låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller pro-
duktion av tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande tid 
i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning, redo-
visas som en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Aktiveringen 
upphör när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för 
dess avsedda användning eller försäljning huvudsakligen har slutförts. 
Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital till-
fälligt placerats i väntan på att användas för finansiering av tillgången, 
reducerar de aktiveringsbara låneutgifterna.

Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår.
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AKTUELL OCH UPPSKJUTEN INKOMSTSKATT

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt 
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redo-
visas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redo-
visas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Den 
aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på 
balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade. Uppskjuten skatt 
redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det 
skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade 
värden i koncernredovisningen.

Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den upp-
skjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar redovisas 
i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna 
kan utnyttjas.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner för ersättningar 
efter avslutad anställning. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pen-
sionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat 
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella för-
pliktelser att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte 
har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 
som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande 
eller tidigare perioder. 

RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie före utspädning baseras på årets resultat i koncer-
nen hänförligt till moderbolagets aktieägare reducerat med periodens 
utdelning till preferensaktieägare dividerat med genomsnittligt antal 
utestående stamaktier. Resultat per aktie efter utspädning är beräknat 
genom att årets resultat (justerat för belopp efter skatt före utdelning 
på preferensaktier) divideras med genomsnittligt antal utestående sta-
maktier justerat för effekterna av alla potentiella stamaktier som ger 
upphov till utspädningseffekt.

LEASING

Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Dessa redovi-
sas som operationell leasing då en väsentlig del av riskerna och förde-
larna med ägandet behålls av leasegivaren. Betalningar som görs under 
leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperio-
den. Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter enligt operationella
leasingavtal. Dessa består främst av bostadshyresavtal, som normalt 
löper med en uppsägningstid om tre månader.

UTDELNINGAR

Utdelning till moderbolagets stamaktieägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den period då utdelningen godkänns av 
moderbolagets aktieägare.

Utdelning till preferensaktieägare sker i enlighet med bolagsord-
ningens bestämmelser, vilket innebär en årlig utdelning om 8 kr från 
och med 2015.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis-
ning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolagets årsredo-
visning för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU godkända 
IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsre-
dovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning 
och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg 
som ska göras jämfört med redovisning enligt IFRS. Följande skillna-
der finns mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper: 

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvär-
demetoden. Moderbolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet med 
uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp dvs de redovisas direkt 
mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 
givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag redovi-
sas från 2013 som bokslutsdisposition i enlighet med alternativregeln i 
RFR 2. Moderbolaget följer Årsredovisningslagens uppställningsform 
för resultat- och balansräkningen vilket bland annat innebär en annan 
uppställning för eget kapital.

NOT • 3 • FINANSIELL RISKHANTERING

FINANSIELLA RISKFAKTORER

RW-koncernens resultat och ställning kan komma att avvika, såväl posi-
tivt som negativt. De finansiella riskerna avser bland annat påverkan 
av förändrade räntekostnader för de lån som löper med rörlig ränta, 
risken i att bolaget inte har tillgång till önskad finansiering för kom-
mande projekt samt att bolaget på kort sikt inte har likviditet att täcka 
de betalningsåtaganden som finns. Riskhanteringen sköts av VD och 
ekonomifunktionen.

MARKNADSRISK

Ränterisk

Räntekostnader är en väsentlig kostnadspost för koncernen. Räntekost-
nader påverkas främst av nivån på aktuella marknadsräntor och kredi-
tinstitutetens marginaler samt av vilken strategi koncernen väljer för 
räntebindning. Marknadsräntor påverkas främst av den förväntade infla-
tionstakten. I tider med stigande inflationsförväntningar kan ränteni-
vån väntas stiga och i tider med sjunkande inflationsförväntningar kan 
räntenivån väntas sjunka. Ju längre genomsnittlig räntebindningstid 
som RW har på sina lån ju längre tid tar det innan en ränteförändring 
får genomslag i RWs räntekostnader. Om de räntenivåer som koncer-
nen betalar ökar utan möjlighet att höja sina intäkter i motsvarande 
mån skulle detta kunna ha en negativ effekt på koncernens finansiella 
ställning och resultat. 

Koncernen utvärderar löpande sin exponering för ränterisk. Olika 
scenarier simuleras, varvid refinansiering, omsättning av befintliga posi-
tioner, alternativ finansiering och säkring beaktas. Med dessa scenarier 
som utgångspunkt beräknar koncernen den inverkan på resultatet som 
en angiven ränteändring skulle ha. Baserat på de olika scenarierna han-
terar koncernen ränterisken avseende kassaflödet genom att använda 
ränteswappar med den ekonomiska innebörden att konvertera upp-
låning från rörliga till fasta räntor. Koncernen tar vanligtvis upp lång-
fristiga lån till rörlig ränta och omvandlar dem genom ränteswappar till 
fast ränta som är lägre än om upplåning skett direkt till fast ränta. Rän-
teswapparna innebär att koncernen kommer överens med andra par-
ter att, med angivna intervaller, utväxla skillnaden mellan räntebelopp 
enligt fast kontraktsränta och det rörliga räntebeloppet, beräknade på 
kontrakterade nominella belopp.

Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 
2016 varit 10 baspunkter (0,1%) högre/lägre med alla andra variabler 
konstanta, hade vinsten efter skatt för räkenskapsåret varit 0,2 Mkr 
(0,14) lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre rän-
tekostnader för upplåning med rörlig ränta. 
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finansieringsrisken hos olika långivare med genomsnittlig kreditbind-
ningstid om minst tre år.  

De räntebärande skulderna uppgår till 211 Mkr (184), varav 137 Mkr 
(150) är långfristiga. 

Kreditbindningsstruktur per 2016-12-31

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Banklån 23 282 7 896 127 838 159 017 159 017

Byggnads- 
kreditiv 40 158 - - 40 158 40 158

Övriga finan-
siella skulder 10 534 916 - 11 450 11 450

Summa 73 974 8 812 127 838 210 624 210 624

HANTERING AV KAPITAL

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att gene-
rera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att 
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för 
kapitalet nere. För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan 
koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbe-
tala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för 
att minska skulderna.

FINANSIELLA INSTRUMENT I NIVÅ 2

Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv 
marknad fastställs med hjälp av värderingstekniker. Härvid används i så 
stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns till-
gänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträck-
ning som möjligt. Om samtliga väsentliga indata som krävs för verkligt 
värde värderingen av ett instrument är observerbara återfinns instru-
mentet i nivå 2.

Specifika värderingstekniker som används för att värdera finansiella 
instrument inkluderar;

 • Noterade marknadspriser eller mäklarnoteringar för liknande instru-
ment.

 • Verkligt värde för ränteswappar och räntetak beräknas som nuvärdet 
av bedömda framtida kassaflöden baserat på observerbara avkast-
ningskurvor.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER I NIVÅ 3

Följande tabell visar förändringarna för tillgångar på nivå 3 under 2016 
och 2015.

2016-12-31 2015-12-31

Ingående verkligt värde 210 500 307 000

Investeringar i ny-, till eller ombyggnad 468 17 450

Värdeförändringar i fastigheter 6 532 -6 950

Försäljningar -58 500 -107 000

Utgående verkligt värde 159 000 210 500

ANDELAR I BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR I NIVÅ 3

Följande tabell visar förändringarna för långfristiga andelar i bostads-
rättsförändringar i nivå 3 under 2016 och 2015.

2016-12-31 2015-12-31

Ingående verkligt värde 25 220 12 617

Förvärv - 4 633

Värdeförändringar - 7 970

Utgående verkligt värde 25 220 25 220

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR FASTIGHETER

RW är exponerat mot förändringar av fastighetsportföljens marknads-
värde. RW redovisar sitt fastighetsinnehav till verkligt värde, vilket inne-
bär att fastigheternas koncernmässiga bokförda värde motsvarar deras 
bedömda marknadsvärde. Detta innebär att sjunkande marknadsvärden 
på RWs  fastigheter kommer att inverka negativt på koncernens resul-
tat. För att upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste 
företagsledningen göra bedömningar och antaganden som påverkar i 
bokslutet redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts och 
kostnadsposter samt lämnad information i övrigt. Faktiskt utfall kan 
skilja sig från dessa bedömningar. Värderingen av förvaltningsfastig-
heter kan påverkas av de bedömningar och antaganden som görs av 
företagsledningen. Såväl företagsspecifika försämringar, såsom ökade 
vakansgrader, ökade eller oförutsedda underhålls- och investeringsbe-
hov och lägre hyresnivåer, som marknadsspecifika försämringar, såsom 
högre direktavkastningskrav och kalkylräntor, kan leda till negativa rea-
liserade och orealiserade värdeförändringar vilket skulle kunna ha en 
negativ effekt på RWs finansiella ställning och resultat.

 
Känslighetsanalys - fastigheter  
  

Förändring, +/- Värdepåverkan, cirka

Hyresintäkter 5% 67,2 mkr

Driftskostnader 5% 2,5 mkr

Avkastningskrav 0,25 %-enheter 8,5 mkr

KREDITRISK

RW är beroende av att hyresgäster betalar avtalade hyror i tid och det 
föreligger en risk för att hyresgäster inställer sina betalningar eller i 
övrigt inte fullgör sina förpliktelser. Om hyresgäster i större utsträckning 
än förväntat inte alls eller först efter inkassoåtgärder fullgör sina för-
pliktelser enligt hyresavtal, kan det få negativa följder för RWs resultat 
och, i den mån det leder till ökad vakansgrad med lägre fastighetsvärden 
som följd, för koncernens finansiella ställning. För att minimera risken för 
uteblivna hyresinbetalningar arbetar koncernen enligt en strikt policy 
avseende betalningsanstånd, avbetalningsplaner och inkassohantering.

LIKVIDITETSRISK

Finansieringsrisk

Bolagets verksamhet finansieras förutom av eget kapital till stor del av 
upplåning från kreditinstitut. Upplåning görs vanligtvis av koncernens 
dotterbolag. RWs finansieringsrisker omfattar eventuella ökade kost-
nader för, och eventuella förseningar i samband med, finansieringen av 
verksamheten samt refinansieringen av utestående lån. Om utvecklingen 
avviker från koncernens planer kan det inte uteslutas att ytterligare 
kapital kommer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital 
inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för RW. Om koncer-
nen misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden skulle 
detta kunna ha en negativ effekt på Bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

I koncernens låneavtal förekommer inga särskilda åtaganden men 
det kan inte uteslutas att ytterligare typer av åtaganden kan komma att 
gälla för framtida lån. För det fall dessa särskilda åtaganden inte uppfylls 
av koncernen kan kreditgivaren ha rätt att påkalla återbetalning av läm-
nade krediter i förtid, utnyttja sin panträtt i fastigheter och andra pant-
satta tillgångar, kräva extraamortering eller att begära ändrade villkor. 
Om kreditgivare kräver återbetalning i förtid eller extraamortering kan 
koncernen tvingas skaffa annan finansiering. Det kan inte garanteras 
att sådan finansiering kan skaffas på villkor som är godtagbara för RW. 
Detta kan i så fall påverka koncernens finansiella ställning och resultat 
negativt. Om kreditgivare kräver ändrade villkor kan kostnaderna öka 
och resultatet därmed försämras. Om kreditgivare istället realiserar sin 
pant och säljer pantsatta tillgångar kan koncernens verksamhet och 
finansiella ställning påverkas negativt. Koncernen har som mål att sprida 
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NOT • 4 •  VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGS-
ÄNDAMÅL

 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på 
historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på fram-
tida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. Kon-
cernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De upp-
skattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,  
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De upp-
skattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsent-
liga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

Uppskjutna skattefordringar redovisas när det är sannolikt att de kan 
användas gentemot redovisade uppskjutna skatteskulder eller mot 
genererade överskott under kommande perioder.

KLASSIFICERING AV PREFERENSAKTIER

Koncernen har gjort bedömningen att de utestående preferensaktierna 
utgör eget kapital-instrument. Bedömningen är baserad på att såväl 
utdelning som eventuell inlösen av preferensaktier förutsätter ett beslut 
av bolagsstämman där stamaktieägarna har majoritet. Därmed är det 
diskretionärt från bolagets sida huruvida utbetalning eller inlösen av 
dessa preferensaktier sker och det föreligger således inte någon kon-
traktuell skyldighet att betala ut pengar, vilket medför att instrumentet 
ska klassificeras som eget kapital.

INTÄKTSREDOVISNING

Utvecklingen av bostadsrätter sker huvudsakligen genom ett entrepre-
nadavtal mellan bostadsrättsföreningen och RW Bostad eller en extern 
total entreprenör. Bostadsrättsföreningen har förvärvat andelar av RW 
Bostad där det finns mark på vilken en fastighet skall uppföras. Fören-
ingen styrs av en från RW Bostad oberoende styrelse. Bolagets bedöm-
ning är att bostadsrättsföreningarna är självständiga i förhållande till 
RW Bostad och därför inte bör konsolideras enligt IFRS10. Resultatet 
av projektet uppstår och redovisas därför fr.o.m. den dag projektet och 
andelarna avyttras till föreningen. Därtill görs en kostnadsreservering då 
RW Bostad garanterar det pris bostadsrättsföreningen skall betala för 
andelarna. Denna kostnadsreserv är baserat på ett antal uppskattningar 
och bedömningar, vilka är beroende av projektledarerfarenhet och kun-
skaper i projektledning. Omvärderingar av projektens förväntade slut-
resultat medför korrigering av tidigare upparbetat resultat i berörda 
projekt. Denna prognosändring ingår i det redovisade resultatet.

KLASSIFICERING EXPLOATERINGS- OCH PROJEKTFASTIGHETER 
OCH FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Vid förvärv av en fastighet görs en bedömning om fastigheten ska 
utvecklas eller användas som förvaltningsfastighet. Bedömningen får 
påverkan på koncernens resultat och finansiella ställning då hanteringen 
är olika redovisningsmässigt. Fastigheter som ska utvecklas utgör explo-
aterings- och projektfastigheter. Exploaterings- och projektfastighe-
ter redovisas som varulager då avsikten är att sälja fastigheterna efter 
färdigställande. Värdering sker till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. Förvaltningsfastigheter innehas däremot i syfte 
att generera hyresintäkter och värdestegringar. Värdering av förvalt-
ningsfastigheter sker till verkligt värde med värdeförändring via resulta-
träkningen. Företagsledningens bedömning är att koncernens innehav 
av  vissa fastigheter innehas i syfte att utveckla och avyttra bostäder, 
såväl hyresrätter som bostadsrätter. Fastigheterna redovisas därmed 
som omsättningstillgångae. Fastigheter, inklusiver vissa bostadsrätter, 
som innehas för att generera hyresintäker klassificeras som  en finansiell 
tillgång och värderas till verkligt värde via resultaträkningen.

AVGRÄNSNING MELLAN RÖRELSEFÖRVÄRV OCH TILLGÅNGSFÖR-
VÄRV

Vid förvärv av verksamheter görs en bedömning av hur redovisning av 
förvärvet ska ske baserat på följande kriterier; förekomsten av anställda 
och komplexiteten i interna processer. Vidare beaktas antalet verksam-
heter och förekomsten av avtal med olika grader av komplexitet. Stor 
förekomst av dessa kriterier innebär att förvärvet klassificeras som ett 
rörelseförvärv och låg förekomst som ett tillgångsförvärv. Företagsled-
ningen bedömer vid varje enskilt förvärv vilka kriterier som är uppfyllda. 
Under år 2016 och 2015 har företagsledningen gjort bedömningen att 
enbart tillgångsförvärv har genomförts.

 
NOT • 5 •  INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Moderbolaget har fakturerat dotterbolagen 2,0 Mkr (4,4). Alla kon-
cerninterna mellanhavanden, intäkter, kostnader, vinster eller förluster 
som uppkommer i transaktioner mellan företag som omfattas av kon-
cernredovisningen elimineras i sin helhet.

Koncernen Moderbolaget
KSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Intäkter från  
bostadsproduktion 210 604 123 602 1 752 40 038

Hyresintäkter 12 899 39 760 - 825

Administrativa  
tjänster - - 2 000 1 187

Totalt 223 503 163 362 3 752 42 050

NOT • 6 •  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 

Koncernen Moderbolaget
KSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Hyresgarantier - 764 - -

Försäkrings- 
ersättningar - 38 - -

Markförsäljning 1 932

Realisationsresultat - 799 - -

Totalt 1 932 1 601 - -

NOT • 7 •  KOSTNADER FÖR PRODUKTION, 
INKÖP OCH DRIFT

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Exploateringsmark - -40 293 - -33 994

Produktionskostnader -140 293 -47 305 - -5 000

Underhållskostnader -907 -387 - -

Fjärrvärme -328 -1 053 - -

Övriga fastighets- 
kostnader -1 746 -4 155 - -

Personalkostnader -1 854 -10 015 - -

Avskrivningar -62 -220 - -

Övriga kostnader -4 722 -4 507 - -

Totalt -149 911 -107 935 - -38 994
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NOT • 8 •  ERSÄTTNING TILL REVISORERNA 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ernst & Young
Revisionsuppdraget 300 - - -

Revisionsverksamhet 50 - - -

Skatterådgivning 30 - - -

Totalt Ernst & Young 380 - - -

Allegretto
Revisionsuppdraget 143 226 77 77

Övriga tjänster 128 74 74 74

Totalt Allegretto 271 300 151 151
Totalt 651 300 151 151

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokfö-
ringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt 
annat är andra uppdrag.

NOT • 9 •  LEASINGAVGIFTER AVSEENDE
                  OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där koncernen är leasetagare

Framtida betalningsåtaganden i koncernen för ej uppsägningsbara ope-
rationella leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Inom 1 år 182 182 182 182

Mellan 2-5 år 364 - 364 -

Senare än 5 år - - - -

Summa  
betalningsåtaganden 546 182 546 182

Leasingkostnader i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Årets kostnad avse-
ende operationell
leasing av tillgångar
uppgår till: 258 706 258 182

Varav lokalhyra 258 706 258 182
 
Koncernen har ett mindre antal operationella leasingavtal av ringa 
omfattning. Dessa avser främst personbilar och kontorsmaskiner. Finan-
siella leasingavtal förekommer inte i koncernen.

Leasingavtal där koncernen är leasegivare

Koncernen hyr ut sina förvaltningsfastigheter enligt operationella lea-
singavtal. Dessa består främst av bostadshyresavtal, som normalt löper 
med en uppsägningstid om tre månader. Koncernen har därför endast 
i obetydlig omfattning betalningar avseende operationella leasingav-
tal där koncernen är leasegivare som överstiger tre månader. Det sam-
manlagda kontraktsvärdet för bostadshyrorna 1 år framåt är cirka 10,8 
MSEK (13,0).

NOT • 10 • TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE  

Bolagets verkställande direktör är kontrakterad genom ett konsultavtal. 
Det fasta arvodet uppgår till 100 KSEK per månad jämte mervärdesskatt. 
Per den 31 december 2016 uppgick Bolagets skulder till närstående till 
följande belopp: Marcus Hamberg (genom bolag) 0 MSEK (3,3), Jessica 
Tyreman 10,5 MSEK (13,7), Lennart Sten (genom bolag) 0 MSEK (1,5), 
Maria Ledunger Thulin (genom bolag) 0 Mkr (3,3). Lånen har uppkom-
mit i samband med förvärv av utvecklingsfastigheter. Lånen förfaller till 
betalning 30 dagar efter att de sägs upp av endera parten. Under året 
har aktier tecknas genom kvittning av bolag som ägs av Marcis Hamberg 
om 6,8 Mkr, Jessica Tyreman om 7,0 Mkr, Maria Ledunger Thulin om 1,7 
Mkr samt Lennart Sten om 3,9 mkr.

Samtliga transaktioner med närstående har skett på marknadsmäs-
siga villkor. Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas 
samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa 
parter.

ÖVRIGT

I separata noter finns upplysningar om

-   löner och andra ersättningar till styrelse, VD och andra ledande 
    befattningshavare

 -  andelar i koncernföretag

NOT • 11 •  ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Medeltal anställda

2016 2015

Totalt
Varav  

kvinnor Totalt
Varav  

kvinnor

Moderbolaget - - 1 -

Koncernföretag

Sverige 6 - 19 1

Koncernen totalt 6 - 20 1

 

 
Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelse-
ledamöter och övriga ledande befattningshavare 

2016 2015
Antal på 
balans- 
dagen

Varav  
kvinnor

Antal på 
balans- 
dagen

Varav  
kvinnor

Styrelseledamöter* 4 2 4 2

VD och övriga ledande 
befattningshavare - - - -

Koncernen totalt 4 2 4 2

*Bolagets VD ingår även i gruppen styrelse. 
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2016 2015

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala kost-
nader (varav 

pension)

Löner och 
andra  

ersättningar

Sociala 
kostna-

der (varav 
pension)

Moderbolaget1) - - 542 229

(-) (47)

Koncernföretag

Sverige 1 381 436 7 028 2 250

(49) (5)

Koncernen totalt 1 381 436 7 570 2 479
(49) (52)

Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan 
styrelseledamöter med flera och övriga anställda

2016 2015

KSEK

Styrelse och 
VD (varav 
tantiem o 

dyl) ¹)
Övriga 

anställda

Styrelse och 
VD (varav 
tantiem o 

dyl) ¹)
Övriga 

anställda

Moderbolaget - - 542 -

(-) (-)

Koncernföretag

    Sverige - 1 381 0 7 028

(-) (-)

Summa dotterbolag - 1 381 - 7 028
(-) (-)

Koncernen totalt 0 1 381 542 7 028
(-) (-)

¹)Med tantiem avses rörlig ersättning, det vill säga rörlig mållön och bonus.

ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VD OCH LEDANDE BEFATTNINGS-
HAVARE

Styrelsens arvode och fördelning mellan styrelsens ordinarie ledamöter 
beslutas av bolagsstämman. Styrelsen tar inte ut något styrelsearvode.

Ersättning till VD samt övriga ledande befattningshavare har beslu-
tats av styrelsen. 

För verksamhetsåret 2016 utgår en ersättning om 100 Tkr (100) per 
månad som inkluderar sociala avgifter och andra avgifter till VD. Arv-
odet faktureras. 

NOT • 12 •  FÖRSÄLJNINGS- OCH  
ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Personalkostnader -35 -771 -35 -771

Övriga kostnader -6 302 -6 332 -5 676 -6 332

Summa -6 337 -7 103 -5 711 -7 103

NOT • 13 •  AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna i resultaträkningen fördelar sig på följande tillgångs-
slag.

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Avskrivningar

Maskiner (not 16) - -155 - -

Inventarier (not 16) -62 -65 - -

Totala avskrivningar -62 -220 - -

NOT • 14 •  FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINAN-
SIELLA KOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Resultat från andelar i 
koncernföretag
Realisationsresultat - - 1 586 61 551

Summa resultat från 
andelar i dotterbolag - - 1 586 61 551

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Ränteintäkter och lik-
nande resultatposter 15 1 414 8 1 635

Summa finansiella 
intäkter 15 1 414 8 1 635

Räntekostnader och liknande 
resultatposter
Räntekostnader -11 782 -9 223 -1 952 -1 816

Summa finansiella 
kostnader -11 782 -9 223 -1 952 -1 816
Finansnetto -11 767 -7 809 -357 61 370

NOT • 15 •  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER  

Förvaltningsfastigheter är fastigheter, i nuvarande form (med eller utan 
ombyggnad), som innehas i syfte att erhålla hyresintäkter och/eller 
värdestegring. Fastigheterna som bedöms vara förvaltningsfastigheter 
redovisas i balansräkningen till verkligt värde och värdeförändringarna 
redovisas i resultaträkningen. Med verkligt värde menas den gängse 
använda definitionen av marknadsvärde i Sverige, ”Det pris som vid 
värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 
betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mel-
lan marknadsaktörer”. 

 RW genomför löpande intern fastighetsvärdering baserad på en tio-
årig kassaflödesmodell på samtliga ägda fastigheter. Varje förvaltnings-
fastighet värderas individuellt genom att nuvärdesberäkna framtida kas-
saflöden under tio år samt restvärdet år 10. Bedömda hyresbetalningar 
samt drift- och underhållskostnader härleds från befintliga och budge-
terade intäkter och kostnader. Hänsyn tas till eventuella framtida föränd-
ringar i uthyrningsgrad, hyresnivåer, investeringsbehov samt drift- och 
underhållskostnader. Hyresutvecklingen bedöms följa inflationen med 
hänsyn tagen till gällande indexklausuler i befintliga kontrakt. Vid kon-
traktens slut görs en bedömning om då rådande marknadshyra. Vakan-
ser bedöms med utgångspunkt i gällande vakanssituation och utifrån 
läge och skick. Till grund för kassaflödeskalkylerna har antagits en infla-
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tion om 2 procent. Marknadens direktavkastningskrav och kalkylräntor 
baseras på analys av jämförbara transaktioner på fastighetsmarknaden. 
Projektfastigheter värderas individuellt utifrån bedömt byggrättsvärde.

Varje år justeras värderingen då väsentliga förändringar skett av fak-
torer som avkastningskrav, hyresnivå, uthyrningsgrad, realiserade värde-
förändringar och färdigställda projekt. En intern värdering av samtliga 
fastigheter har gjorts per 2016-12-31.

Sammanfattning av den interna värderingen

Värdetidpunkt   2016-12-31

Kalkylperiod I normalfallet 10 år. I vissa fall används en 
längre kalkylperiod om så erfordras

Inflationsantagande 2,0% under hela kalkylperioden

Direktavkastning vid 
kalkylperiodens slut Varierar mellan 6,40 % och 6,50 %

Långsiktig vakansgrad Individuell bedömning, vanligtvis 1,00 %

Någon generell förändring av kalkylränta eller direktavkastningskrav har 
inte gjorts i den interna värderingen. Däremot har förändringar skett på 
individuella fastigheter, både vad gäller direktavkastning och förvän-
tade kassaflöden.

 
2016-12-31 2015-12-31

Ingående verkligt värde 210 500 307 000

Investeringar i ny-, till eller ombyggnad 468 17 450

Värdeförändringar i fastigheter 6 532 -6 950

Försäljningar -58 500 -107 000

Utgående verkligt värde 159 000 210 500

Värdeförändring i resultaträkningen

2016-12-31 2015-12-31

Fastigheter och andelar i BRF, orealiserad 6 372 1 354

Fastigheter, realiserat* 4 945 6 341

Värdeförändring verkligt värde 11 316 7 695

* Avser sålda fastigheter

Samtliga förvaltningsfastigheter värderas enligt nivå 3 inom verkligt 
värdehierarkin enligt IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde”. Värdering 
till verkligt värde är en bedömning av det mest sannolika priset vid en 
normal försäljning på den öppna marknaden. Det verkliga värdet kan 
endast med säkerhet fastställas då en fastighet faktiskt säljs. Vid fast-
ighetsvärderingar anges ofta ett osäkerhetsintervall om +/- 5-10 % för 
att visa på osäkerheten kring uppskattningar av fastighetsvärden. Avvi-
kelserna i enskilda fastigheter antas normalt till viss del ta ut varandra 
i ett samlat fastighetsbestånd varför ett rimligt osäkerhetsintervall för 
RWs fastighetsbestånd uppskattas till +/- 5 %. RWs fastighetsbestånd 
värderas till 159 mkr och med ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % kan det 
verkliga värdet variera med +/- 8 mkr.

Av tabellen nedan framgår väsentliga faktorer som påverkar värde-
ringen och bedömda resultateffekter av förändringar av dessa.

Känslighetsanalys,  
fastighetsvärden Förändring, +/- Värdepåverkan, cirka

Hyresintäkter* 5% 67,2 mkr

Driftskostnader 5% 2,5 mkr

Avkastningskrav 0,25 %-enheter 8,5 mkr

*Avser årlig extra ökning under hela prognosperioden. 

NOT • 16 •  MASKINER OCH INVENTARIER

Maskiner Inventarier Totalt

Ingående anskaffningsvärde  
1 jan 2015 1 415 3 348 4 763

Investeringar - 564 564

Försäljning/utrangering -1 415 -2 759 -4 174

Utgående anskaffningsvärde - 1 153 1 153

Ingående ackumulerade 
avskrivningar -350 -1 585 -1 935

Årets avskrivningar -155 -65 -220

Försäljning/utrangering 505 1 456 1 961

Utgående ackumulerade 
avskrivningar - -194 -194
Netto bokfört värde  
31 dec 2015 - 959 959
Ingående anskaffningsvärde  
1 jan 2016 - 1 153 1 153
Försäljning/utrangering - -439 -439

Utgående anskaffningsvärde - 714 714

Ingående ackumulerade 
avskrivningar - -194 -194

Årets avskrivningar - -62 -62

Försäljning/utrangering - 25 25

Utgående ackumulerade 
avskrivningar - -230 -230
Netto bokfört värde  
31 dec 2016 - 484 484
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NOT • 17 •  ANDELAR I INTRESSEBOLAG

2016-12-31 2015-12-31

Bokförda värden
Vid årets början 1 867 -

Förvärv - 1 867

Summa anskaffningsvärden 1 867 1 867
Redovisat värde vid årets slut 1 867 1 867

                      Bokfört värde

Ägda inom koncernen 
(indirekta aktieinnehav) Org nr Säte

Antal 
aktier

% av 
kapital 2016 2015

MTSyd AB 556737-1553 Skurup 245 49 1 867 1 867

 NOT • 18 • ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2016-12-31 2015-12-31

Bokförda värden
Vid årets början 141 245 121 125

Förväv - 82 394

Avyttringar -18 569 -62 274

Summa anskaffningsvärden 122 676 141 245

Nedskrivningar
Vid årets början -15 206 -

Årets nedskrivningar - -15 206

Ackumulerade nedskrivningar -15 206 -15 206
Redovisat värde vid årets slut 107 470 126 039

* Avser sålda indirekta aktieinnehav. 

Ägda av moderbolaget Org nr Säte
Antal 
aktier

Kapital- och 
rösträttsandel,% Bokfört värde

Eget 
kapital

Årets 
resultat

Fagerhyltan Fastigheter AB 556813-8118 Limhamn 500 100 105 920 72 908 4 705

Fagerhyltan Projektutveckling AB 559010-6067 Stockholm 500 100 1 550 71 522 71 394

107 470

Ägda inom koncernen 
(indirekta aktieinnehav) Org nr Säte Röstlandel, % Kapitalandel, %

Fagerhyltan Fastigheter 1 AB 556819-8286 Malmö 100 100

Fagerhyltan Fastigheter 10 AB 556929-7814 Stockholm 100 100

Fagerhyltan Projektutveckling 1 AB 559012-1249 Stockholm 100 100

Blomkronan AB 556801-5183 Stockholm 100 100

Vestigia Projektutveckling AB 556810-8343 Stockholm 100 100

Fastighets 1:14 Vistaberg AB 556982-3106 Stockholm 100 100

Berga 11:20 i Åkersberga AB 556888-6047 Stockholm 100 100

Berga 11:18 AB 559060-6025 Stockholm 100 100
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NOT • 19 •  EXPLOATERINGSFASTIGHETER 

Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av 
bostadsrätter/ägarlägenheter eller småhus klassificeras som exploate-
ringsfastigheter. Exploateringsfastigheter värderas enligt IAS 2, varu-
lager och värderas därmed till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärde. Exploateringsfastigheter redovisas normalt som 
tillgång under den redovisningsperiod då fastigheten tillträds.
Exploteringsfastigheterna är belägna i Stockholmsregionen. 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaff-
ningsvärde 72 959 40 293 - -

Nyanskaffningar 144 668 72 959 - -

Försäljningar -56 828 -40 293 - -

Utgående  
anskaffningsvärde 160 799 72 959 - -

NOT • 20 • ANDELAR I BRF 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Andelar i bostads-
rättsföreningar 15 560 780 10 220 780

Summa 15 560 780 10 220 780

Omklassificering har skett av innehavet 2015 från långfristigt innehav då 
det korfristiga innehavet avses att omsättas. Värderingen sker i enligt-
het med IAS 2.

NOT • 21 •  KUNDFORDRINGAR 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kundfordringar 635 4 687 - 4 988

Kundfordringar – 
netto 635 4 687 - 4 988

Valutafördelning på utestående kundfordringar

Valuta 2016-12-31 2015-12-31

SEK 635 4 687

Totala kundfordringar 635 4 687

NOT • 22 • ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Fordringar på Brf avseende
fastighetsaffärer 	   191 932 78 600 2 925 88 600

Övriga poster 10 993 29 425 8 418 2 958

Summa 202 925 108 025 11 343 91 558

NOT • 23 •  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna intäkter från 
bostadsproduktion 39 525 - - -

Övriga poster 102 1 052 31 3 861

TOTALT 39 627 1 052 31 3 861

NOT • 24 • ANDELAR I BRF 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31* 2016-12-31 2015-12-31*

Ingående verkligt 
värde 25 220 12 617 - -

Förvärv - 4 633 - -

Värdeförändringar - 7 970 - -

Totalt 25 220 25 220 - -

 * Omklassificering av innehav om 780 Tkr har 2015, i moderbolaget och koncernen, 
klassificerats om till omsättningstillgång.  

NOT • 25 •  LIKVIDA MEDEL / KASSA OCH BANK

Valutafördelning av kassan 
 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

SEK 23 618 29 847 6 109 27 300

Summa 23 618 29 847 6 109 27 300

 
Likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen 
ingår följande:

Koncernen Moderbolaget
KSEK 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kassa och bank 23 618 29 847 6 109 27 300

Summa 23 618 29 847 6 109 27 300
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NOT • 26 •  INKOMSTSKATT

REDOVISAT I RESULTATRÄKNINGEN 

 
Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets 
resultat -391 -65

Justering tidigare år -1 - - -

Summa aktuell skatt -392 -65 - -
Uppskjuten skatt 
(not 31): 

Uppkomst och åter-
föring av temporära 
skillnader -9 374 -16 900 -10 000 -13 009

Summa uppskjuten 
skatt -9 374 -16 900 -10 000 -13 009
Årets skattekostnad -9 766 -16 965 -10 000 -13 009

Avstämning mellan koncernens vägda genomsnittsskatt, baserad på 
respektive lands skattesats, och koncernens verkliga skatt: 

 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Resultat före skatt 67 520 47 028 -2 316 57 323

Inkomstskatt beräknad 
enligt nationell skatte-
sats för Sverige (22%) -14 854 -10 346 510 -12 611

Skatteeffekter av:

Justering  
föregående år -1 -5 675 - -

Ej avdragsgilla  
kostnader -145 - -5 -3 352

Ej skattepliktiga  
intäkter 0 14 811 349 16 886

Omvärdering uppskju-
ten skattefordran -8 253 -13 009 - -13 009

Övriga icke avdragsgilla 
temporära skillnader - -2 200 - -

Ej aktiverat underskott -2 219 - -853 -

Nyttjande av tidigare 
års ej aktiverade under-
skott 60 -546 - -923

Försäljning av fastighet 
- ej skattepliktigt* 15 646 - - -

Total redovisad verklig 
skatt -9 766 -16 965 -0 -13 009

* Sålda fastigheter är avyttrade via bolag varvid aktievinsten inte är skattepliktig.

 
Vägd genomsnittlig skattesats var 14 procent (36). Att skattekostna-
den 2016 understiger 22,0 procent beroende på att vissa redovisade 
intäkter (främst försäljning av aktier) ej är skattepliktiga. För 2015 är 
skillnaden mot vägd skattesats i Sverige (22,0%) förklaras huvudsak-
ligen av omvärderad uppskjuten skattefordran hänförlig underskott i 
moderbolaget samt ej skattepliktiga dotterbolagstransaktioner.

SKATTESATSER, %

2016-12-31 2015-12-31

Sverige 22,0 22,0

TEMPORÄRA SKILLNADER
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redo-
visade respektive skattemässiga värden är olika.

NOT • 27 • RESULTAT PER AKTIE

förändrinG i antal aktier

2016-12-31 2015-12-31

Utestående aktier vid  
periodens början 164 612 994 164 365 974

Nyemission - Preferensaktier B - 247 020

Nyemission - Stamaktier A 19 859 810 -

Utestående aktier vid  
periodens slut 184 472 804 164 612 994

Antalet aktier 2016-12-31 2015-12-31

Stamaktier - A 184 225 784 164 365 974

Preferensaktier - B 247 020 247 020

Totalt antalet aktier 184 472 804 164 612 994

  
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING

Resultat per aktie har beräknats på följande sätt: 

2016-12-31 2015-12-31

Årets resultat hänförligt till  
moderbolagets ägare 57 754 30 063

Avgår - utdelning preferensaktier -1 976 -1 976

55 778 28 087

Medelantal utestående stamaktier 171 384 921 164 365 974

Resultat per aktie före utspädning, kr 0,33 0,17

Resultat per aktie efter utspädning*, kr 0,33 0,17

*Antalet stamaktier före och efter utspädning är detsamma. 
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NOT • 28 •  EGET KAPITAL

                 Stam A                      Preferens B
Antal 2016 2015 2016 2015

Utgivna aktier per 1 januari 164 365 974 164 365 974 247 020 -

Nyemission 19 859 010 - - 247 020

Utgivna aktier per 31 december 184 225 784 164 365 974 247 020 247 020

Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital, kr

Utgivna A-aktier per 1 januari 2016 164 365 974 0,65 106 998 448

Nyemission 19 859 010 0,65 12 908 877

Utgivna A-aktier per 31 december 2016 184 225 784 0,65 119 907 324

År Händelse
Ökning aktie- 
kapitalet, SEK

Förändring av 
antalet aktier

Aktiens 
kvotvärde, SEK

Totalt akti- 
kapital, SEK

Totalt antal 
aktier

2011 Nyemission 1 029 277 2 000 000 0,51 48 580 963 94 398 265

2011 Minskning av aktiekapitalet -47 636 981 -92 945 984 0,65 943 982 1 452 281

2011 Nyemission 1 258 596 1 936 301 0,59 2 002 578 3 388 582

2011 Nyemission 639 369 968 261 0,65 2 831 948 4 356 843

2013 Nyemission 16 991 688 26 141 058 0,65 19 823 636 30 497 901

2014 Nyemission 87 014 249 133 868 073 0,65 106 837 885 164 365 974

2015 Nyemission - preferensaktier 160 563 247 020 0,65 106 998 448 164 612 994

2016 Nyemission 12 908 877 19 859 810 0,65 119 907 324 184 472 804

RW Bostad har två aktieslag, stamaktie (Serie A) och preferensaktie 
(Serie B).  Varje aktie av serie A ska ha ett röstvärde om en (1) röst och 
varje aktie av serie B ska ha ett röstvärde om en tiondels (1/10) röst.

Genom nyemission ökade antalet aktier i april med 19 859 810 sta-
maktier. Per sista december uppgick det totala antalet aktier till 184 472 
804 aktier, varav 184 225 784 stamaktier och 247 020 preferensaktier. 
Det totala antalet röster uppgick per sista december till 184 250 486, 
varav stamaktierna motsvarar 184 225 784 röster och preferensakti-
erna 24 702 röster. 

Aktiernas kvotvärde är per 31 december 0,65 kr (0,65). Totalt aktie-
kapital uppgår till 119 907 324 kronor (106 998 448). Samtliga aktier är 
fullt betalda. 

Under 2015 har 247 020 preferensaktier av serie B-aktier emitterats.  
Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska preferensaktierna med-
föra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig vinstutdelning motsva-

rande ett belopp om åtta (8) kronor per preferensaktie och år. Utbetal-
ning av utdelning på preferensaktie ska göras årligen med ett belopp 
om åtta (8) kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för utdelning 
är den 10 januari varje år.  Om utdelning på preferensaktier inte betalas 
i anslutning till en årlig avstämningsdag i enlighet med ovan, eller om 
den årliga utdelningen sker med ett belopp som understiger åtta (8) 
kronor per preferensaktier, ska ett belopp motsvarande skillnaden mel-
lan åtta (8) kronor och utbetald utdelning per preferensaktie läggs till 
innestående belopp (”Innestående Belopp”). Innestående Belopp ska 
räknas upp kumulativt från dag till dag med en faktor som motsvarar 
en årlig räntesats om 8 procent, varvid uppräkning ska ske med början 
från utbetalningsdagen för den årliga utdelningen. 

Vi inlösen av preferensaktier är lösenbeloppet etthundra (100) kro-
nor per preferensaktie plus det Innestående Beloppet jämt fördelat på 
varje inlöst preferensaktie.
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NOT • 29 •  FINANSIELLA INSTRUMENT PER 
KATEGORI

 
koncernen

 
Per 31 december 2016: 
 

Tillgångar i  
balansräkningen

Låne- och 
kundford-

ringar

Finansiella till-
gångar värderade 

till verkligt värde 
via resultat- 

räkningen Totalt

Andelar - 25 220 25 220

Kundfordringar och 
andra fordringar 
exklusive interims- 
fordringar ¹) 203 938 - 203 938

Likvida medel 23 618 - 23 618

Summa 227 556 25 220 252 776

Skulder i  
balansräkningen

Skulder 
värderade till 
verkligt värde 

via resulta-
träkningen

Övriga 
finansiella 

skulder Totalt

Derivatinstrument 11 165 - 11 165

Låneskulder 210 624 210 624

Leverantörsskulder och 
andra skulder exklusive 
icke finansiella skulder ²) - 37 921 37 921

Summa 11 165 248 545 259 710

 

Per 31 december 2015: 
 

Tillgångar i  
balansräkningen

Låne- och 
kundford-

ringar

Finansiella till-
gångar värderade 

till verkligt värde 
via resultat- 

räkningen Totalt

Andelar - 26 000 26 000

Kundfordringar och 
andra fordringar 
exklusive interims- 
fordringar ¹) 129 946 - 129 946

Likvida medel 29 860 - 29 860

Summa 159 806 26 000 185 806

Skulder i  
balansräkningen

Skulder  
värderade till 
verkligt värde 

via resultat- 
räkningen

Övriga 
finansiella 

skulder Totalt

Derivatinstrument 9 913 - 9 913

Övriga långfristiga skulder - 14 999 14 999

Låneskulder - 169 455 184 454

Leverantörsskulder och 
andra skulder exklusive 
icke finansiella skulder ²) - 32 631 32 631

Summa 9 913 217 085 241 997
 
1) Förskottsbetalningar är exkluderade från kundfordringar och andra fordringar 
eftersom analysen endast krävs för finansiella instrument. 

2) Icke finansiella skulder, som t ex upplupna sociala avgifter, är exkluderade efter-
som denna analys endast krävs för finansiella instrument.

Följande tabell visar koncernens tillgångar och skulder  
värderade till verkligt värde 2016

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde

 - Andelar* - - 25 220 25 220

 - Deriviatintrument** 11 165 - 11 165

Summa - 11 165 25 220 36 385

* Tillgång, ** Skuld

Följande tabell visar koncernens tillgångar värderade till  
verkligt värde 2015 

Tillgångar Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde

 - Andelar - - 26 000 26 000

 - Deriviat instrument 9 913 - 9 913

Summa - 9 913 26 000 35 913

moderbolaGet

Per 31 december 2016:

Tillgångar i  
balansräkningen

Låne- och 
kundford-

ringar Totalt

Kundfordringar och andra  
fordringar exklusive  
interimsfordringar ¹) 182 389 182 389

Likvida medel 6 109 6 109

Summa 188 498 188 498
 
 

Skulder i balansräkningen

Övriga 
finansiella 

skulder Totalt

Låneskulder 10 534 10 534

Leverantörsskulder och andra skulder 
exklusive icke finansiella skulder ²) 28 997 28 997

Summa 39 530 39 530

 
Per 31 december 2015: 

Tillgångar i  
balansräkningen

Låne- och 
kundford-

ringar

Finansiella 
tillgångar 

som kan 
säljas Totalt

Andelar - 780 780

Kundfordringar och andra  
fordringar exklusive  
interimsfordringar ¹) 101 546 - 101 546

Likvida medel 27 300 - 27 300

Summa 128 846 780 129 626
 

Skulder i balansräkningen

Övriga 
finansiella 

skulder Totalt

Låneskulder 24 010 24 010

Leverantörsskulder och andra skulder 
exklusive icke finansiella skulder ²) 1 265 1 265

Summa 25 275 25 275

 1) Förskottsbetalningar är exkluderade från kundfordringar och andra fordringar     efter-
som analysen endast krävs för finansiella instrument. 

2) Icke finansiella skulder,  som t ex upplupna sociala avgifter, är exkluderade eftersom 
denna analys endast krävs för finansiella instrument. 
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koncernen 
Löptidsanalys av finansiella skulder: 

2016-12-31

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Leverantörsskulder 
och andra skulder  
exklusive icke 
finansiella skulder 37 921 - - 37 921 37 921

Låneskulder 73 974 8 812 127 838 210 624 210 624

Derivatintrument 260 9 198 1 707 11 165 11 165

Summa 112 154 18 010 129 545 259 710 259 710

2015-12-31

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Leverantörsskulder 
och andra skulder  
exklusive icke 
finansiella skulder 32 631 - - 32 631 32 631

Låneskulder 34 377 91 528 58 549 184 454 184 454

Övriga långfristiga 
skulder - 884 - - 884

Derivatintrument - 9 913 - 9 913 9 913

Summa 67 008 102 325 58 549 226 998 227 882

moderbolaGet

 
2016-12-31

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Leverantörsskulder 
och andra skulder  
exklusive icke 
finansiella skulder 28 997 - - 28 997 28 997

Låneskulder 10 534 - - 10 534 10 534

Summa 39 530 - - 39 530 39 530

2015-12-31

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Leverantörsskulder 
och andra skulder  
exklusive icke 
finansiella skulder 1 265 - - 1 265 1 265

Låneskulder 24 010 - - 24 010 24 010

Summa 25 275 - - 25 275 25 275

NOT • 30 •  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Kortfristiga finansiella skulder
Amorteringar  
inom ett år 23 282 2 492 - -

Byggnadskreditiv 40 158 - - -

Övriga finansiella 
skulder 10 534 24 010 10 534 24 010

Summa kortfristiga 
finansiella skulder 73 974 26 502 10 534 24 010

Långfristiga finansiella skulder 
Banklån 127 838 66 424 - -

Banklån med löptid > 
2 år < 5år 7 896 14 999 - -

Övriga finansiella 
skulder 916 76 529 - -

Summa långfristiga 
finansiella skulder 136 651 157 952 - -
Summa finansiella 
skulder1) 210 624 184 454 10 534 24 010

1) Verkligt värde för lån bedöms vara lika med bokfört värde. Räntan på lånen 
bedöms överensstämma med marknadsränta. 

Räntebärande bruttolåneskuld per valuta

Bolagets räntebärande bruttolåneskuld har följande valutafördelning:

Koncernen Moderbolaget
Valuta 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

SEK 210 624 184 454 10 534 24 010

Summa 210 624 184 454 10 534 24 010

Koncernens förfalloprofil och räntesatser på utestående lån 

2016-12-31:

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Banklån 23 282 7 896 127 838 159 017 159 017

Byggnadskreditiv 40 158 - - 40 158 40 158

Övriga finaniella 
skulder 10 534 916 - 11 450 11 450

Summa 73 974 8 812 127 838 210 624 210 624

2015-12-31:

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Banklån 2 492 84 404 58 549 145 445 145 445

Byggnadskreditiv - - - - -

Övriga finaniella 
skulder 24 010 14 999 - 39 009 39 009

Summa 26 502 99 403 58 549 184 454 184 454
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Moderbolagets förfalloprofil och räntesatser på  
utestående lån

2016-12-31:

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Övriga finansiella  
skulder 10 534 - - 10 534 10 534

Summa 10 534 - - 10 534 10 534

2015-12-31:

Lån
Inom 
ett år 2–5 år

Senare 
än 5 år Totalt

Verkligt 
värde

Övriga finansiella  
skulder 24 010 - - 24 010 24 010

Summa 24 010 - - 24 010 24 010

NOT • 31 • UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH 
UPPSKJUTEN SKATTESKULD

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Underskottsavdrag 3 009 13 009 3 009 13 009

Finansiella instrument 
(derivat) 2 456 2 181 - -

Summa 5 465 15 190 3 009 13 009

Totala skattemässiga underskottsavdrag uppgår inom koncernen till  
233 Mkr (191,5) och i moderbolaget till 129 Mkr (132,0). Uppskjuten skatt 
har ej redovisats för 219 Mkr (125,6) av totala underskottsavdrag. Av de 
totala skattemässiga underskottsavdragen är ingen del tidsbegränsade 
till nyttjandeperioden. 

Vid årets värdering av koncernens uppskjutna skattefordran hänför-
lig till skattemässiga underskottsavdrag har företagsledningen bedömt 
att ca 13 Mkr av underskottet, inom en överskådlig framtid, kan nytt-
jas mot framtida skattemässiga överskott.  Därmed har de  aktiverade 
underskottsavdragen per 31 december 2016 omvärderats och uppgår till 
13 Mkr (59,1), motsvarande uppskjuten skattefordran om 3,0 Mkr (13,0).

UPPSKJUTNA SKATTESKULDER 

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förvaltningsfastigheter 4 734 5 079 - -

Andelar 1 753 1 753 - -

Summa 6 487 6 832 - -

FÖRÄNDRING AV UPPSKJUTEN SKATT I TEMPORÄRA SKILLNADER OCH UNDERSKOTTSAVDRAG 

Förvaltnings- 
fastigheter Andelar

Underskotts- 
avdrag

Finansiella 
Instrument Maskiner

Obeskattade 
reserver Totalt

Ingående balans per den 1 januari 2015 -4 748 - 26 018 1 569 -257 -52 22 530

Justering föregående år 5 675 -2 947 2 728

Redovisat mot resultaträkning under året (Not 26) -6 006 1 194 -13 009 612 257 52 -16 900

Utgående balans per den 31 december 2015 -5 079 -1 753 13 009 2 181 - - 8 358

Redovisat mot eget kapital under året - - - -5 - - -5

Redovisat mot resultaträkning under året (Not 26) 345 0 -10 000 280 - - -9 374

Utgående balans per den 31 december 2016 -4 734 -1 753 3 009 2 456 - - -1 021

NOT • 31 • FORTS. UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN OCH UPPSKJUTEN SKATTESKULD
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Uppskjutna skattefordringar och -skulder redovisas netto när det finns 
en legal kvittningsrätt och avsikten är att nyttja denna kvittning eller 
att realisera tillgången och skulden samtidigt. Efter kvittning föreligger 
följande balanser.

2016-12-31 2015-12-31

Uppskjutna skattefordringar 5 465 15 190

Uppskjutna skatteskulder -6 486 -6 832

-1 021 8 358

NOT • 32 • ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Hyresdeposition 43 850 - -

Tilläggsköpeskilling 39 146 - - -

Övriga skulder - 34 - -

TOTALT 39 189 884 - -

NOT • 33 • ÖVRIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Mervärdesskatt 6 079 106 - -

Personalens  
källskatter 28 20 - -

Skuld till tidigare  
koncerbolag - 1 903 - 5

Skulder hänförliga  
förvärv av exploate-
ringsfastigheter 28 903 27 942 2 763 -

Övriga skulder 939 1 580 487 -

Summa 35 949 31 551 3 250 5

NOT • 34 •  UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna  
räntekostnader 908 1 695 - 782

Upplupna sociala 
avgifter 11 34 - 11

Förutbetalda intäkter 851 796 - -

Övriga poster 2 451 8 578 11 2 882

Summa 4 221 11 103 11 3 675

NOT • 35 •  ERHÅLLNA OCH BETALDA RÄNTOR

Koncernen Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Erhållen ränta 14 10 8 7

Betald ränta -11 864 -7 528 -2 733 -1 034

Summa -11 850 -7 518 -2 725 -1 027

NOT • 36 •  JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM 
INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Av- och nedskriv-
ningar av anläggnings-
tillgångar 62 220 - 15 204

Värdeförändring fast-
igheter och andelar -11 316 -1 354 - -

Realisationsresultat 1 193 -67 365 -2 726 -76 756

Värdeförändring  
till verkligt värde  
(derivat) 1 251 2 783 - -

Övriga ej resultat- 
påverkande poster - 15 000 420 5 000

Summa -8 810 -50 716 -2 307 -56 552

NOT • 37 •  SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖR-
PLIKTELSER

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Fastighetsinteckningar 121 425 138 705

Summa avseende avsättningar  
och egna skulder 122 925 140 205
Summa ställda säkerheter 122 925 140 205

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 1 500 1 500

Summa avseende egna skulder  
och avsättningar 1 500 1 500
Summa ställda säkerheter 1 500 1 500

Eventualförpliktelser
Koncernen har ett borgensåtagande för dotterbolaget om 4 000 Tkr. 
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NOT • 38 •  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Som ett led i RWs ambition att utöka sin förvaltningsverksamhet har 
fastigheten Enebacken 1 i Malmö kommun förvärvats genom bolag. 
Fastigheten är i gott skick och omfattar ca 3 000 kvm kontorsyta. Dess-
utom är läget av den art att det finns en framtida utvecklingsmöjlighet. 
Under april månad har dotterbolaget Blomkronan AB avyttrats till en 
föreningsstruktur produktionsstart sker inom kort. Hela finansieringen 
av projektet är säkerställd genom bankkreditiv. 

NOT • 39 •  DERIVATINSTRUMENT

2016 2015

Förfallotidpunkt, inom ett år från 
balansdagen 260 1 000

Förfallotidpunkt, 1-5 år från balans-
dagen 9 198 8 294

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från 
balansdagen 1 707 619

Summa 11 165 9 913

RW använder räntederivat för att uppnå önskad räntebindnings-
struktur vilket innebär att det över tiden uppstår värdeförändringar 
i räntederivatportföljen. Värdeförändringarna uppkommer främst 
till följd av förändrade marknadsräntor. I balansräkningen redovisas 
verkligt värde som kortfristiga eller långfristiga tillgångar eller skul-
der baserat på löptiden för derivatet, även om något belopp inte 
kommer att regleras i kontanter. Verkligt värde för derivatinstrumen-
ten har fastställts enligt nivå 2 i verkligt värdehierarkin enligt IFRS 13 
och beräknas genom att framtida kassaflöde diskonteras till nuvärde.  
Årets värdeförändring i resultaträkningen uppgår till -1 251 (-2 783) 
KSEK.

I tabellen nedan redovisas räntederivatens nominella belopp och 
verkliga värde.  

År Nominellt belopp Verkligt värde

2017 14 680 260 ränteswappar

2021 59 896 9 198 ränteswappar

2022 24 028 1 707 ränteswappar

Summa 98 604 11 165

NOT • 40 • ALTERNATIVA NYCKELTAL

Riktlinjer för alternativa nyckeltal har getts ut av The European Securities and Markets Authority, ESMA. Riktlinjer för alternativa nyckeltal syf-
tar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed öka användarbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merinformation för 
utvärdering av bolagets verksamhet. 

Icke IFRS finansiella nyckeltal Definition Anledning för användning

Rörelseresultat Nettoomsättning minus kostnader för 
produktion- och drift, central administra-
tion, av- och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar 
och resultat från andelar i intresseföretag. 

Mäter resultatet i verksamheten

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i procent av 
nettoomsättning

Mäter lönsamhet i verksamheten

Resultat efter finansiella poster Rörelseresultat plus finansiella intäkter 
minus finansiella kostnader

Mäter resultatet före skatter

Finansnetto Nettot av finansiella intäkter och finan-
siella kostnader

Mäter nettot av finansiell verksamhet

Avkastning på eget kapital, % Årets resultat hänförligt till moderbola-
gets aktieägare i procent av genomsnitt-
ligt eget kapital hänförligt till moderbola-
gets aktieägare.

Mäter lönsamhet på investerat kapital

Soliditet, % Eget kapital inklusive innehav utan 
bestämmande inflytande i procent av 
balansomslutningen

Mäter finansiell position

Räntebärande nettoskulder Räntebärande skulder minus likvida 
medel

Mäter finansiell position

Räntetäckningsgrad, ggr Resultat efter finansiella poster med åter-
läggning av finansiella kostnader divide-
rat med finansiella kostnader

Mäter förmåga att täcka räntekostnader

Eget kapital per aktie Eget kapital hänförligt till moderföreta-
gets aktieägare dividerat med antal ute-
stående aktier före utspädning

Mäter aktievärde

RW Bostad anser att ovanstående nyckeltal är direkt avstämningsbart mot de finansiella rapporterna.
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Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningarna kom-
mer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och 
resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovis-
ningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och 
resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rätt-
visande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets 
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i 
koncernen står inför.

STYRELSEFÖRSÄKRAN

Stockholm den 12 maj 2017

Jessica Tyreman 
Styrelseordförande

Lennart Sten 
Styrelseledamot

Marcus Hamberg 
VD och Styrelseledamot

                                                                                                                                                                                                                                                    
Maria Ledunger Thulin  

  Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 maj 2017
Ernst & Young AB 

 

Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH  
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en för RW Bostad AB (pub) för år 2016. Bolagets årsredovisning och 
koncernredovisning ingår på sidorna 20-52 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rätt-
visande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt In-
ternational Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av 
EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.  

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2015 har utförts av en annan 
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 11 april 2016 med 
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Annan information än årsredovisningen och koncernre-
dovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen och återfinns på sidorna 1-19. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger 
en rätt-visande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller kon-
cernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställan-
de direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sveri-
ge alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.  

TILL ÅRSSTÄMMAN I RW BOSTAD AB (PUBL), ORG.NR 556575-4537
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Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:  

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar re-
visionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

 • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn el-
ler, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten. 

 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA  
FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktö-
rens förvaltning av RW Bostad AB (pub) för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obe-
roende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar 
detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhets-
art, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning 
i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, med-
elsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bo-
lagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskning-
en på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade be-
slut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust har vi granskat [styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma] om förslaget 
är förenligt

Stockholm den 15 maj 2017

Ernst & Young AB

Ingemar Rindstig 
Auktoriserad revisor
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FINANSIELLA
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital, juste-
rat för preferensaktieutdelning och preferenskapitalet.

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 ut-
gång.

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 förvaltningsfastigheternas mark-
nadsvärde vid periodens utgång.

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

Resultat per aktie, kr
Periodens resultat efter skatt, i förhållande till genomsnittligt antal sta-
maktier, 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 va-
rit 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 projektfastig-
heter, justerat för fastigheternas 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, ex-
klusive mark.

MEDARBETARE
Medelantalet anställda vid periodens slut.

DEFINITIONER
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ÅRSSTÄMMA

Årsstämma i RW Bostad äger rum torsdagen den 16 maj 2017 klockan 
17.00 på i Mangolds lokaler, Engelbrektsplan 2 i Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i 
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2017 och har 
anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 8 
maj 2017, helst senast kl. 15.00. Anmälan görs per post till adress RW 
Bostad AB (publ), box 60098, 216 10 Limhamn.

Vd anmälan skall anges namn, person-/organisationsnummer, 
adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt antalet eventu-
ella biträden (högst 2). För aktieägare som företräds av ombud skall 
fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara 
skriftlig, daterad och underskriven och gäller högst ett år från utfär-
dandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock högst i fem 

år. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företrä-
der juridisk person skall även medta bestyrkt kopia av registrerings-
bevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före den 20 maj 
genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn 
för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stamaktier. Styrelsen 
föreslår vidare att utdelning om 8 kr per aktie lämnas på preferens-
aktier. 



Box 600 98

216 10 Limhamn

Telefon: 070-5525223


