
1 januari - 31 DECEmbEr 2012

•	Hyresintäkterna för 2012 ökar med 3 % till 1 576 mkr (1 532).

•	Förvaltningsresultatet ökar med 9 % till 375 mkr (343).

•	Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 1 406 mkr (907) och på derivat instrument till -72 mkr (-324).

•	resultat efter skatt ökar till 1 927 mkr (736) och vinst per aktie till 11,3 kr (4,3).

•	Fastigheter har sålts för 1 926 mkr (1 298), till priser som översteg senaste årsskiftesvärdering med cirka 13 %.

•	investeringar i fastigheter uppgår till 1 810 mkr (3 033), varav förvärv utgör 617 mkr (1 908). investeringar i vindkraft 

   uppgår till 615 mkr (414).

•	Substansvärde per aktie ökar och uppgår till 88 kr (80).

•	Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 1,25 kr/aktie (1,20)

KVartalEt 1 oKtobEr - 31 DECEmbEr 2012

•	Hyresintäkterna för fjärde kvartalet uppgår till 391 mkr (393).

•	Förvaltningsresultatet uppgår till 73 mkr (80).

•	Värdeförändringar på fastigheter uppgår till 922 mkr (578) och på derivat instrument till -23 mkr (-41).

•	resultat efter skatt ökar till 1 151 mkr (419) och vinst per aktie till 6,8 kr (2,4). 

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

” Att äga och utveckla fastigheter i rätt lägen med en god utvecklings- och värdepotential blir allt viktigare. Jag är mycket 
trygg i vår positionering. Hela vår placeringsfilosofi handlar om att bygga, utveckla och förvalta fastigheter i rätt lägen, på 
marknader som har högst tillväxt. Resultatmässigt ser vi nu också en positiv effekt av vår nyproduktion och den medvetna 
koncentrationen av kommersiella fastigheter till attraktiva innerstadslägen” 

Wallenstam
bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2012

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.
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Detta är Wallenstam
•	Antal fastigheter: cirka 300
•	Bedömt hyresvärde 2013: 1,6 Mdr
•	Uthyrningsbar yta: 1,2 miljoner kvm 
•	Fastighetsvärde: 28 Mdr
•	Uthyrningsgrad, yta: 98 %
•	börsvärde 31 december 2012: 13,6 mdr

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastig-
hetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter för 
hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och 
Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i samt-
liga orter samt i Göteborg även på kommersiella fastigheter. 
Sammantaget har Wallenstam cirka 9 000 lägenheter och 1 000 
företagskunder. Wallenstam satsar även på miljövänlig energi 
och blev strax efter årsskiftet 2012/2013 självförsörjande och 
täcker såväl eget som kunders behov på månadsbasis. Aktien 
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large cap. 

 
aFFärSiDé
”Att köpa, bygga, utveckla samt sälja fastigheter i utvalda 
storstadsregioner med långsiktig hållbarhet för människor 
och företag”.

aFFärSproCESS

Grunden i Wallenstams affärsverksamhet är hållbar fastighets-
förvaltning. Wallenstam köper, bygger och utvecklar fastigheter 
för människor och företag utifrån behoven från kunder, samhälle 
och aktieägare. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett 

hållbart och lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt. Resultatet 
återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare. Genom ut-
delning får aktieägare del av resultatet.

VErKSamHEt oCH orGaniSation
Wallenstamkoncernen har 187 anställda. Huvudkontoret är 
beläget i Göteborg och verksamheten är organiserad i två 
geografiska regioner, Stockholm och Göteborg/Helsingborg, 
samt Wallenstam NaturEnergi. Administrativa staber suppor-
tar de affärsdrivande enheterna. 

StratEGiEr oCH VärDESKapanDE FaKtorEr
Wallenstams verksamhet styrs utifrån affärsplaner, mål och 
strategier. Övergripande strategier omfattas av affärsstrategi, 
aktieägarstrategi, förvaltningsstrategi, hållbarhetsstrategi, 
organisationsstrategi och personalstrategi. 

De värdeskapande faktorerna för verksamheten utgörs i 
grunden av koncernens affärsprocess med fokus på en hållbar 
och lönsam utveckling och förvaltning av fastigheter vilket 
skapar värdetillväxt. I kombination med övergripande strategier 
och ledstjärnor utgör detta sammantaget de viktigaste verktygen 
för att bidra till en positiv utveckling av såväl resultat som 
verksamhet över tid.

mål för verksamheten, affärsplan 2008-2013

Vårt substansvärde per aktie ska uppgå till 100 kr.
 
Wallenstams ledstjärnor:

•	Soliditeten ska årligen överstiga 25 %.
•	 uthyrningsgraden i det kommersiella beståndet ska  

årligen överstiga 95 %.
•	 under perioden ska 2 500 nya lägenheter produceras till 

en direktavkastning som överstiger 7 %.
•	 Wallenstam ska ha en energiproduktion från förnybar 

energi som täcker eget och kunders behov räknat på 
kWh månadsbehov.

•	En fortsatt positiv utveckling av verksamhetsresultatet.

 Kalender:
Årsredovisning vecka 13 2013 
Årsstämma 23 april 2013
Delårsrapport i 23 april 2013
Delårsrapport ii 7 augusti 2013
Delårsrapport iii 6 november 2013
bokslutskommuniké 2013 19 februari 2014

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med iaS 34. redovisningsprin-
ciperna är oförändrade i jämförelse med årsredovisningen 2011. moder-
bolagets redovisningsprinciper följer årsredovisningslagen och rFr2. För 
information om redovisningsprinciper: www.wallenstam.se/redovisnings-
principer. För definitioner etc. se sista sidan i rapporten alternativt www.
wallenstam.se/definitioner. 
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bokslutskommuniké
1 januari – 31 december 2012

Fjärde kvartalet i sammandrag  
Resultat efter skatt för fjärde kvartalet ökar till 1 151 Mkr (419). 
Resultatförbättringen, jämfört med motsvarande period föregå-
ende år, är främst en effekt av positiv värdeförändring på fast-
igheter till följd av effektiv nybyggnation och en ökad centra-
lisering av våra kommersiella fastigheter. Värdeförändringar på 
fastigheter uppgår till 922 Mkr (578). 

Hyresintäkterna uppgår till 391 Mkr (393), vilket främst är 
en effekt av förändringar i fastighetsbeståndet. Driftkostnader-
na uppgår till 150 Mkr (147) och driftnettot till 241 Mkr (246). 

Vd kommenterar fjärde kvartalet 2012
Fjärde kvartalet 2012 har präglats av goda fastighetsaffärer samt 
fortsatt stort fokus på ny- och ombyggnationer. Några av de 
händelser jag särskilt vill lyfta fram är:
•	 Vår byggstart av 240 lägenheter i Barkarbystaden i Järfälla, 

ett av de mest intressanta utbyggnadsområdena i Stock-
holmsregionen där en modern och kommunikationsnära 
stadsdel med 5 000 bostäder och 6 000 arbetsplatser är 
under utveckling.

•	 Vårt köp av tre driftsatta vindkraftverk samt ett projekt 
med tillstånd för upp till sex verk av Eolus och försälj-
ningen av vindkraftsprojekten Långmarken och Amne-
härad. 

•	 Vi planerar för investeringar motsvarande cirka 2 Mdr 
under 2013, varav cirka hälften avser nyproduktion. To-
talt sett planerar vi byggstart av cirka 1 300 lägenheter 
under 2013. 

•	 Samtidigt som vi sett postiv värdeutveckling i våra fastig-
heter har vi under kvartalet justerat ned värdet för några 
vindkraftverk förvärvade i tider då prisbilden för elmark-
naden var högre än nuvarande marknadsläge. Vid för-
bättrade marknadsförutsättningar kan nedskrivningen 
reverseras. Nuvarande marknadsläge ger oss dock möj-
ligheter att göra framåtriktade affärer. 

 

Resultat 1 januari - 31 december
Resultat efter skatt för 2012 uppgår till 1 927 Mkr (736). Det 
motsvarar ett resultat per aktie om 11,3 kr (4,3). Resultatför-
ändringen är dels en effekt av värdeförändring på fastigheter 
om 1 406 Mkr (907), dels av en engångsintäkt på 392 Mkr till 
följd av omvärdering av uppskjuten skatteskuld då bolagsskatten 
i Sverige nu har sänkts till 22 %. 

Samtidigt har både hyresintäkter och driftnetto utvecklats 
positivt. Värdeförändringar på ränterelaterade derivatinstru-
ment har påverkat resultatet med -70 Mkr (-324). 

HYrESintäKtEr
Koncernens hyresintäkter (nettoomsättning) ökar till 1 576 Mkr 
(1 532). 1 082 Mkr (1 022) utgörs av hyresintäkter från Göteborg/
Helsingborg och 487 Mkr (505) från Stockholm. Sammantaget 
har hyresintäkterna påverkats av genomförda förhandlingar, 
nyuthyrningar, fastighetsförsäljningar, förvärv och färdigställda 
projekt.

Wallenstams bostadsbestånd är fullt uthyrt. Årets hyresför-
handlingar resulterade i en genomsnittlig höjning på 2,79 % i 
Göteborg, 2,20 % i Helsingborg samt 2,93 % i Stockholm. 

Hyresnivåerna för Wallenstams lokaler har i jämförbart 
bestånd ökat med cirka 2 % mot föregående år. Vi upplever 
en stabil efterfrågan på lokaler och då främst i centrala lägen 
där majoriteten av våra kommersiella fastigheter är belägna. 
Hyresnivåerna är stabila och vår uthyrningsgrad för de kom-
mersiella fastigheterna avseende yta uppgår per bokslutsdatum 
till 95%.

 
DriFtKoStnaDEr
Driftkostnaderna uppgår till 503 Mkr (529). En effektiv för-
valtning, optimerad energiförbrukning och ett förändrat fast-
ighetsinnehav med nyare fastigheter bidrar till sänkta drift-
kostnader. Driftnettot, som är 7 % bättre än föregående år, 
ökar till 1 073 Mkr (1 003). 

Säsongseffekter för Wallenstam utgörs främst av varie-
rande driftkostnader. Dessa är vanligtvis som högst kvartal 
ett och fyra då kostnaderna för uppvärmning och fastighets-
skötsel oftast blir högre. 

FÖrValtninGS- & aDminiStrationSKoStnaDEr
Förvaltnings- och administrationskostnader uppgår till 237 Mkr 
(201). I dessa ingår kostnader för Wallenstams syntetiska op-
tionsprogram. Programmet löper fram till och med juni 2013 
och innebär vid ett maximalt utfall en beräknad totalkostnad 
om 76 Mkr. Hittills har 39 Mkr skuldförts varav 20 Mkr (3) 
har belastat årets resultat.

VärDEutVECKlinG FaStiGHEtEr
Transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 
uppgår under 2012 till 97 Mdr kronor enligt Jones Lang La-
Salles bedömning. Detta motsvarar en ökning med 7 % jäm-
fört med samma period 2011. 

Wallenstam har under perioden sålt fastigheter för totalt 
1 926 Mkr (1 298). Försäljningarna genomfördes till priser 
som i genomsnitt översteg senaste årskiftesvärdering med 
cirka 13 % (5) med beaktande av årets investeringar. Värde-
förändringar i Wallenstams fastighetsbestånd uppgår per 
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den 31 december 2012 till netto 1 406 Mkr (907). Under året 
har vi sett ett ökat intresse för kommersiella fastigheter i Göte-
borgsregionen, därav har värdet ökat. Vi har noterat detta inte 
minst genom de affärer vi själva har genomfört. Utöver detta 
är värdeökningen också en följd av årets hyresförhandlingar, 
samt om- och nyproduktionsprojekt som har medfört bättre 
driftnetton. Vidare så medför vår medvetna koncentrations-
strategi med attraktiva fastigheter i populära lägen en långsik-
tig värdetillväxt. 

Bedömt marknadsvärde för nyproduktionsprojekt belastas 
inledningsvis med ett riskpåslag på avkastningskravet om 0,5 
%-enheter jämfört med en förvaltningsfastighet i samma läge. 
Detta görs med anledning av den osäkerhet som finns avseen-
de budgeterade utgifter för t ex avslutande produktionskost-
nader och drift för dessa fastigheter initialt. Efter en period i 
drift då faktiska förhållanden är kända görs en förnyad pröv-
ning av avkastningskravet.  

mkr 
  

2012 2011   

avkastningsförändring 479 -
Kapitalisering av driftnettoförändring 524 704
Framtida investeringsbehov -98 -16
Färdigställda projekt 293 162
realiserade värdeförändringar fastigheter 208 58

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 1 406 907

ÖVriGa intäKtEr oCH ÖVriGa KoStnaDEr
Årets resultat är belastat med en nedskrivning för några av 
våra vindkraftverk om sammantaget 100 Mkr. Dessa verk 
förvärvades i tider då prisbilden för elmarknaden var högre 
än nuvarande marknadsläge. Vid förbättrade marknadsför-
utsättningar kan nedskrivningen reverseras. Övriga intäkter 
påverkas positivt av resultatet från sålda vindkraftsprojekt 
med totalt 10 Mkr.

FinanSiElla intäKtEr oCH KoStnaDEr
Finansiella intäkter uppgår till 41 Mkr (37) och finansiella 
kostnader till 573 Mkr (526). Wallenstam använder räntede-
rivat för att erhålla önskad ränteförfallostruktur. Avviker det 
avtalade priset från marknadspriset på derivat redovisas denna 
värdeskillnad över resultaträkningen. Detta påverkar inte Wal-
lenstams ränteutbetalningar men gör redovisningen av ränte-
kostnader mer volatil då skillnaden mot marknadsvärdet på-
verkar redovisningen löpande.

Under andra halvåret har marknadsnivån för de långa 
räntorna fortsatt att sjunka, vilket innebär en ökad kostnad 
för derivat utan att detta får någon påverkan på koncernens 
snittränta. Det finns fördelar med sjunkande räntenivåer. Ny 
finansiering görs på lägre räntenivåer som stärker förvaltnings-
resultatet. Sjunkande räntor kan vidare påverka fastigheternas 
värde positivt i de fall de också leder till sänkta avkastningskrav. 
Under året har skulden för vår derivatportfölj ökat och belastat 
resultatet med 70 Mkr (324). Utöver räntederivat har resultatet 
påverkats av kostnader för elterminer om 2 Mkr. Finansiella 
kostnader har vidare belastats med en nedskrivning i övriga 
innehav om totalt 22 Mkr (0).
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23% 13%

Nyproduktionsprojekt av fastigheter värderas till bedömt 
marknadsvärde baserat på hur stor del av projektet som 
övergått i förvaltning. I grafen ovan presenteras enbart utfall 
vid fastighetens fullständiga färdigställande. 
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jämfört med värdering vid närmast föregående 
årsskifte efter beaktande av under året genomförda 
investeringar.
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SKatt
Årets redovisade skatt uppgår netto till 326 Mkr (-187) varav 
uppskjuten skatt utgör 327 Mkr (-186) och aktuell skatt -1 
Mkr (-1). Skattekostnaden för övrigt totalresultat är -1 Mkr 
(-2). Årets skatt är påverkad av en engångsintäkt på 392 Mkr 
till följd av omvärdering av uppskjuten skatt då bolagsskatten 
i Sverige från 2013 har sänkts till 22 %. Årets skatt är vidare 
påverkad av en justering av tidigare års skatt om totalt 122 Mkr. 
I de fall försäljning av fastigheter har skett genom försäljning av 
aktier i dotterbolag har även avsättning för skatteskuld för de 
sålda fastigheterna återförts. För årets fastighetsavyttringar via 
dotterbolag har tidigare avsatta skatteskulder för de sålda fast-
igheterna återförts med 186 Mkr. Vidare påverkas inkomstskat-
ten av möjligheten att göra skattemässiga avskrivningar och di-
rektavdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter samt nyttja 
underskottsavdrag varför den utbetalda skattekostnaden är låg.

Koncernens största skatteutbetalningar omfattar främst 
kostnader för mervärdesskatt, för vilken vi som fastighets-
bolag har begränsad avdragsrätt, samt t.ex. fastighets- och 
stämpelskatt liksom personalrelaterade skatter och avgifter. 
För Wallenstam uppgår kostnaden för dessa skatter för 2012 
till cirka 400 Mkr. Kostnaden för dessa övriga skatter redo-
visas bland rörelsekostnader inom förvaltningsresultatet res-
pektive investering i byggnadsrörelsen. 

Den 8 januari 2013 meddelades Kammarrättens dom i skat-
tetvisten där utfallet var positivt för Wallenstambolaget, se 
sid 8 skatteärende.

Wallenstams segment
Wallenstam köper, bygger, utvecklar samt säljer fastigheter 
i utvalda regioner med långsiktig hållbarhet för människor 
och företag. Vi är även en producent och leverantör av förny-
bar energi genom Wallenstam NaturEnergi. Verksamheten drivs 
inom tre affärsområden, Göteborg/Helsingborg, Stockholm 
och Wallenstam NaturEnergi. 

GÖtEborG/HElSinGborG oCH StoCKHolm 
Samtliga städer där Wallenstam verkar präglas av en omfat-
tande efterfrågan och låg nyproduktionstakt av hyresrätter. 
Endast en liten andel av lägenheterna blir lediga för uthyrning 
i samband med omflyttning. 

Vårt fastighetsbestånd i Göteborg omfattar drygt 3 000 
lägenheter och cirka 1 000 företagskunder som hyr kontorslo-
kaler och butiker främst i Göteborgs innerstadslägen. I Helsing-
borg är vårt bostadsbestånd på cirka 700 lägenheter centralt 
beläget. I Stockholm är bostadsbristen än mer påtaglig och 
efterfrågan på hyresrätter är omfattande. Här förvaltar Wal-
lenstam drygt 5 500 lägenheter och i dagsläget pågår också 
majoriteten av vår nyproduktion i Stockholmsområdet. 

naturEnErGi
Verksamheten inom Wallenstam NaturEnergi omfattar både 
produktion av och handel med förnybar energi. 
Målsättningen att vid utgången av 2013 ha en energiproduk-
tion från förnybar energi som täcker eget och kunders be-
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bindningstid medelräntor
skuld, mkr snittränta, % andel, %

 <  3 mån 6 235 4,25%* 38,87%

 >3 mån<=1 år 2 385 2,70% 14,87%

 >1 år<=2 år 1 372 3,32% 8,55%

 >2 år<=3 år 550 3,69% 3,43%

 >3 år<=4 år 950 3,58% 5,92%

 >4 år<=5 år 620 3,03% 3,86%

 >5 år<=6 år 400 2,98% 2,49%

 >6 år<=7 år 530 3,05% 3,30%

 >7 år<=8 år 700 3,08% 4,36%

 >8år<=9 år 1 000 3,26% 6,23%

 >9 år 1 300 2,48% 8,10%

16 042 3,51% 100,00%

* lån med ett ränteförfall inom tre månader har en 
snittränta om 2,61 %. 4,25 % innefattar effekter av 
swapavtal och fasträntelån som förfaller inom tremåna-
dersperioden.

hov räknat på kwh månadsbehov uppfylldes redan strax efter 
årsskiftet 2012/2013. Vid decembers månads utgång uppgick 
den installerade effekten till 96 MW. Under 2012 producera-
des 180,1 GWh.

Försäljning av el sker både till Wallenstams hyresgäster såväl 
som till externa kunder och kan ske till rörligt eller fast pris. För 
att säkra våra intäkter från variationer i spotpriset, kan vi säkra 
elpriset på den finansiella marknaden genom olika finansiella in-
strument, elderivat, med olika löptid. 

Investeringar
FaStiGHEtEr
Under 2012 har vi investerat 1 810 Mkr (3 033) i fastigheter, 
varav förvärv uppgår till 617 Mkr (1 908) och ny- och om-
byggnation till 1 193 Mkr (1 125). 
Till och med årsskiftet 2012/2013 har vi startat nyproduktion 
av nästan 1 700 lägenheter under nuvarande affärsplan. Våra 
pågående nyproduktions- och ombyggnadsprojekt omfattar 
724 lägenheter, varav 481 lägenheter i Stockholm och 243 i 
Göteborg. 

naturEnErGi
Under 2012 har vi investerat 615 Mkr (414) i vind- och vatten-
kraft. Nettoinvesteringarna i färdigställda verk och pågående 
byggnationer efter av- och nedskrivningar uppgick vid års-
skiftet till 1 906 Mkr (1 548). Det nu pågående projektet är 
Gunnarby i närheten av Uddevalla som beräknas att tas i drift 
under andra kvartalet i år. 

Finansiell ställning
EGEt Kapital oCH SubStanSVärDE
Det egna kapitalet uppgår till 11 893 Mkr (10 295), vilket mot-
svarar 70 kr per aktie (60). Soliditeten uppgår till 38 % (36). 
Det egna kapitalet har påverkats av totalresultat, utdelning 
och återköp. 

Substansvärdet, som beskriver koncernens samlade värde, 
och innefattar eget kapital samt uppskjuten skatteskuld, beräk-
nas till 88 kr per aktie (80). Justeringen av eget kapital med tillägg 
för uppskjuten skatteskuld görs för att återspegla substansvär-
det bättre då verklig skattebelastning är väsentligt lägre än den 
nominella skattesatsen. Uppskjuten skatteskuld avser i huvud-
sak skillnader mellan redovisade värden och skattemässiga 
restvärden på koncernens fastigheter. 

Regeringens beslut om sänkt bolagsskatt till 22 % har påver-
kat Wallenstams substansvärde negativt med 1 kr/aktie. En kon-
sekvens av att det endast är omvärdering av uppskjuten skatte-
fordran som får påverkan på vårt substansvärde.

 Kr/aktie  2012 2011

 Eget kapital 70  60
 uppskjuten skatteskuld 18 20

 Substansvärde per aktie 88 80

I koncernen redovisas en nettoskatteskuld om 2 006 Mkr (2 327) 
som består av en uppskjuten skattefordran på 1 131 Mkr (1 086) 
samt av en uppskjuten skatteskuld om 3 137 Mkr (3 413).

EGET KAPITAL 38 %

EJ RÄNTEBÄRANDE SKULDER 4 %
UPPSKJUTEN 

NETTOSKATTESKULD 6 %

FINANSIERING

RÄNTEBÄRANDE 
SKULDER 52 %

naturenergi i drift och under byggnation

i drift antal parker antal verk effekt, mW

Vindkraftverk 15 47 95,5
Vattenkraftverk 1 3 0,7

Summa 16 50 96,2

under byggnation

Gunnarby 1 8 18,4

Summa 1 8 18,4
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SKulDEr till KrEDitinStitut
Wallenstams låneportfölj uppgår till 16 042 Mkr (15 293). Lå-
nen har främst säkerställts med traditionella pantbrev i fastighe-
ter och säkerhet i vindkraftverk.

Belåningsgraden uppgår till 52 % (53). Låneportföljen har 
ökat främst med anledning av fastighetsförvärv samt fler ny- 
och ombyggnadsprojekt. 46 % (50) har en räntebindningstid 
överstigande ett år. Den genomsnittliga återstående räntebind-
ningstiden uppgår till 34 månader (33). 

På bokslutsdagen uppgick genomsnittsräntan till 3,51 % 
(3,92).

DiSponibEl liKViDitEt 
Den disponibla likviditeten, inklusive outnyttjade checkräk-
ningskrediter, uppgår på bokslutsdagen till 594 Mkr (435).

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är att i första hand utföra koncern-
gemensamma tjänster, därutöver äger moderbolaget ett mindre 
antal fastigheter. 

Den totala omsättningen för året uppgår till 348 Mkr (331), 
varav hyresintäkterna utgör 76 Mkr (77). Under året har fram-
för allt de långa marknadsräntorna sjunkit vilket har påverkat 
värdet på räntederivaten negativt. Totalt har resultatet påver-
kats av värdeförändringar på finansiella räntederivatinstru-
ment om -70 Mkr (-422).

Resultat efter skatt, liksom totalresultatet uppgår till 3 054 Mkr 
(-416). Periodens resultat inkluderar utdelning från dotterbolag 
om 3 150 Mkr (83).

Investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgår 
till 15 Mkr (23). Moderbolagets externa lån uppgår på boksluts-
dagen till 5 876 Mkr (7 117). 

närStÅEnDEtranSaKtionEr
Wallenstams närstående utgörs främst av koncernbolag. Sty-
relseledamöter, företagsledningen med familjer samt bolag 
de kontrollerar är också närstående. Wallenstams transaktio-
ner med närstående utgörs främst av administrativa arvoden 
till och lokalhyror från koncernbolag. Närstående bolag till 
styrelseledamöter hyr lokaler till marknadsmässiga villkor. 
Sammantaget uppgår detta ej till väsentliga belopp vare sig 
för Wallenstam eller för respektive motpart. I början av året 
förvärvade en ledande befattningshavare sin tjänstebostad till 
marknadsmässigt värde. I slutet av året ingicks ett entrepre-
nadavtal med ett bolag där en av Wallenstams styrelseleda-
möter är styrelseordförande. Avtalet är ingått på marknads-
mässiga grunder.

Möjligheter och risker
Wallenstam har definierat möjligheter och risker inom följande 
områden; verksamhet, omvärld och finansiering. I enlighet med 
IFRS gör företagsledningen antaganden, bedömningar och 
uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rappor-
terna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar. Vä-
sentliga risker samt exponering och hantering av dessa beskrivs 
i årsredovisning och på wallenstam.se/riskhantering. Inga vä-
sentliga förändringar har skett därefter. 

VErKSamHEt 
Med verksamhetsrisker avses risker som är relaterade till vår 
kärnverksamhet, affärsutveckling och fastighetsförvaltning. 
När nya bostäder byggs gör vi det i bra lägen där efterfrågan 
är hög, vilket ger en god avkastning och bra värdetillväxt. 
Kassaflödet är starkt och i kombination med fastigheter i bra 
lägen med en hög uthyrningsgrad, bra hyresgäster och god 
kontraktstruktur i det kommersiella beståndet bedöms risken 
för framtida större vakanser som låg. Bostadshyresintäkterna 
är förhållandevis säkra och förutsägbara. Vår produktion av 
vindkraft är beroende av hur mycket det blåser. För elhandeln 
är efterfrågan viktigast då denna avgör priset. Efterfrågan på-
verkas främst av konjunkturläge, bränslepris samt hur vädret 
utvecklas temperaturmässigt. Vi arbetar aktivt med kostnads-
uppföljning och ser inte någon väsentlig risk för större bort-
fall i kassaflödet.

omVärlD  
Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utan-
för vår verksamhet som exempelvis förändrade marknadsför-
utsättningar. Värdet på fastigheterna påverkas både av vårt 
agerande i fastighetsförvaltningen och det allmänna mark-
nadsläget. Små förändringar i avkastningskravet ger stora 
förändringar på värdet. Wallenstam verkar i tre orter där det 
råder stor bostadsbrist och de kommersiella fastigheterna är 
främst belägna i centrala Göteborg. En förändring av avkast-
ningskraven med 0,25 % enheter motsvarar +/- cirka 8 kr/
aktie. Under 2012 har de fastigheter som sålts i genomsnitt re-
sulterat i försäljningspriser som översteg föregående årsskif-
tesvärdering beaktat årets investeringar med cirka 13 % (5). 
Per den 31 december 2012 uppgår det bedömda marknads-
värdet till cirka 27,6 Mdr. En värdeförändring på +/- 10 % 
motsvarar en värdeförändring om cirka 2,8 Mdr och ett för-
ändrat substansvärde på cirka 16 kr/aktie
Fastighetsbeståndets struktur, attraktiva lägen och en hög ut-
hyrningsgrad ger sammantaget en låg riskprofil. Beträffande 
affärsområde NaturEnergi är omvärldsrisker främst kopplade 
till politiska beslut jämte allmänna konjunkturförutsättningar.

FinanSiErinG 
Med finansiella risker avses risken att inte kunna tillgodose 
behovet av erforderligt kapital vilket är en nödvändig resurs 
för verksamheten. Vår finansiella risk begränsas genom vår fi-
nanspolicy som reglerar bolagets agerande på kreditmarkna-
den, låneportföljens struktur och fördelningen mellan antalet 
långivare. 

Vi arbetar främst med traditionella lån och fastighetsinteck-
ningar som säkerhet. Finansiering av vindkraftsparker säker-
ställs genom överlåtelse av arrendeavtal samt pantsättning av 
aktier i vindkraftsbolag och dess tillgångar. 
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SKattEärEnDE
Kammarrätten har i sin dom den 8 januari gett Wallenstam 
rätt i skattetvisten avseende upptaxering av ett bolag i Wal-
lenstamkoncernen till följd av försäljningar av dotterföretag 
under 2006-2007. Upptaxeringen skulle ha uppgått till 1 436 
Mkr och inneburit ett skattekrav om 402 Mkr vilket avslogs 
i dom från kammarrätten. Domen får ingen effekt på koncer-
nens redovisade resultat och ställning.

Wallenstamaktien
Wallenstams B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, 
Large Cap. Vid Wallenstams årsstämma den 25 april 2012 be-
slutades om en ökning av aktiekapitalet genom fondemission. 
Wallenstams aktiekapital ökades med 57,3 Mkr genom överfö-
ring från balanserade vinstmedel. Enligt beslut från stämman 
sker fondemissionen utan utgivande av nya aktier och antalet 
registrerade aktier uppgår till totalt 172.000.000 aktier. 
Under 2012 har Wallenstamaktien ökat med 23,5 %. Motsva-
rande period har fastighetsindex, OMX Stockholm Real Esta-
te, och OMX Stockholm PI ökat med 13 % respektive 12 %. 

Vid periodens slut var Wallenstams aktiekurs 79,35 kr 
(63,50) och börsvärdet uppgick till 13 648 Mkr (10 922) be-
räknat på antalet registrerade aktier. Substansvärde per aktie 
uppgick till 88 kr (80) och eget kapital per aktie till 70 kr (60). 
Årets högsta betalkurs var 79,75 kr och den lägsta till 60,25. 
Totalt omsattes 24,9 miljoner Wallenstamaktier (35,6) till ett 
värde av 1 715 Mkr (2 826). Den genomsnittliga omsättning-
en per dag uppgick till cirka 99 800 aktier per dag (141 000). 

Wallenstam har mandat från stämman att genomföra åter-
köp. Under 2012 har 1 800 000 aktier återköps till en genom-
snittskurs om 69,83. Totalt antal aktier i eget förvar uppgår 
till 2 000 000 st.

Föreslagen utdelning, återköp och 
minskning av aktiekapitalet
Styrelsen kommer att föreslå stämman att besluta om:
•	En	utdelning	på	1,25	(1,20),	vilket	motsvarar	en	direktavkast-
ning på cirka 2 %. Wallenstams utdelningspolicy föreskriver att 
det redovisade resultatet i första hand ska återinvesteras i rörel-
sen för en fortsatt utveckling och ökad substanstillväxt i bola-
get. Vid bedömning av utdelningens storlek ska hänsyn tas till 
bolagets investeringsbehov, konsolideringsbehov och ställning 
i övrigt samt bolagets framtida utveckling. Det utdelningsbara 
beloppet ska dock aldrig överstiga realiserat resultat efter skatt.
•	Bemyndigande	för	styrelsen	att	intill	nästkommande	årsstäm-
ma vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på OMX 
Nordiska börs av högst så många B-aktier att bolagets innehav 
vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.
Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom in-
dragning av aktier.
•	 En minskning av bolagets aktiekapital med 2 000 000 kro-
nor för avsättning till fond att användas enligt beslut av bo-
lagsstämman. Minskningen ska genomföras genom indrag-
ning av 2 000 000 av de aktier av serie B som bolaget självt är 
innehavare av efter tidigare genomförda förvärv. 

Styrelsens arbete
Wallenstams styrelse består av fem ledamöter. Under 2012 har 
styrelsen haft fem protokollförda möten utöver löpande kon-
takter. Styrelsens viktigaste uppgift är att fatta beslut i strate-
giska frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av 
väsentlig betydelse för koncernen. Huvudfrågorna under året 
har varit fastighetsaffärer, satsningen på nybyggnation och för-
nybar energi. Under året genomfördes också en utvärdering av 
styrelsens arbete men hjälp av extern konsult, arbetet bedöms 
fungera mycket väl. 

Efter rapportperiodens utgång
Kammarrätten meddelade sin dom i fallet Guldmyran den 8 
januari 2013, vilket framgår ovan, till Wallenstams fördel.

Den 25 januari togs det formella första spadtaget för Wal-
lenstams två nya fastigheter vid Tuletorget i Sundbyberg. De 
två sextonvåningshusen med totalt 180 lägenheter har en pla-
nerad säljstart sommaren 2014 och beräknas vara inflyttnings-
klara sista kvartalet samma år. 

Strax efter årsskiftet blev vi också självförsörjande på förny-
bar energi på månadsbasis för egen och kunders räkning. Wal-
lenstam har efter förvärv i början av året 52 vind- och vatten-
kraftverk i drift och en installerad effekt på cirka 100 MW. Det 
innebär att verken varje månad producerar lika mycket energi 
som bolagets egna fastigheter och kunder förbrukar.

Vi har även utvecklat samarbetet med Nacka kommun av-
seende Älta och har tecknat en avsiktsförklaring samt ett pro-
gramavtal gällande kommande byggrätter utifrån en gemen-
sam vision.

Framtid
Wallenstams finansiella mål är att uppnå ett substansvärde per 
aktie om 100 kr vid utgången av 2013. 

Ett ambitiöst nyproduktionsprogram av bostäder, en ef-
fektiv byggprocess och väl valda lägen bidrar till en god vär-
detillväxt. Under 2013 fortsätter vi i ett offensivt tempo och 
planerar för investeringar motsvarande 2 Mdr, varav cirka 
hälften avser nyproduktion. Vi planerar byggstart av ca 1 300 
lägenheter och därtill fortsätta ombyggnation och renovering 
i befintligt fastighetsbestånd. 

Den valda strategin med ett attraktivt fastighetsbestånd 
som är koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Helsing-
borg ger en stabil grund för framtida tillväxt.
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resultaträkning, koncernen
 mkr

2012
 jan-dec 

2011
 jan-dec

2012
 okt-dec

2011
okt-dec

Hyresintäkter 1 576 1 532 391 393
Driftkostnader -503 -529 -150 -147
Förvaltnings- och administrationskostnader -237 -201 -70 -50
Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader -37 27 -74 -27
Värdeförändring förvaltningsfastigheter 1 406 907 922 578
Rörelseresultat 2 205 1 736 1 019 747

Finansiella intäkter 41 37 13 11
Finansiella kostnader -573 -526 -154 -136
Värdeförändring derivatinstrument -72 -324 -23 -41

Resultat före skatt (se nedan ”Översikt resultat före skatt”) 1 601 923 855 581

Skatt 326 -187 296 -162

Resultat efter skatt 1 927 736 1 151 419

omräkningsdifferens 4 8 13 -8
Skatt hänförlig till övrigt totalresultat -1 -2 -3 2

Totalresultat 1 930 742 1 161 413

Fördelning av periodens resultat 
periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget 1 927 736 1 151 419
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental 171 084 171 908 170 468 171 819
resultat efter skatt kr per aktie, utspädning förekommer ej 11,3 4,3 6,8 2,4

översikt resultat före skatt
2012

jan-dec
2011

jan-dec
2012

okt-dec
2011

okt-decmkr

Hyresintäkter 1 576 1 532 391 393
Driftkostnader -503 -529 -150 -147
Driftnetto 1 073 1 003 241 246

Förvaltnings- och administrationskostnader -189 -175 -49 -43
Finansnetto -509 -486 -119 -123
Förvaltningsresultat 375 342 73 80

Försäljningsresultat fastigheter, bostäder och vindkraftverk 226 80 20 16
administrationskostnader -28 -23 -10 -7
resultat från transaktioner 198 57 10 9

Övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader 33 28 12 21
realiserat resultat 606 427 95 110

nedskrivning materiella anläggningstillgångar -100 - -100 -
orealiserad värdeförändring förvaltningsfastigheter 1 198 849 913 564
orealiserad värdeförändring finansiella instrument och elcertifikat * -103 -354 -53 -93
resultat från värdeförändringar och omvärdering 995 495 760 471

Resultat före skatt 1 601 923 855 581

*I Översikt resultat före skatt ingår omvärdering av syntetiskt optionsprogram 
till personalen.

-20 -3 -10 0
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balansräkning, koncernen
mkr 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar
Fastigheter 27 680 26 296
Vind- och vattenkraftverk inkl. pågående nyanl. 1 906 1 548
Finansiella anläggningstillgångar 800 603
Finansiella derivatinstrument 2 3
Övriga anläggningstillgångar 51 55

Summa anläggningstillgångar 30 439 28 505

Omsättningstillgångar
Övriga omsättningstillgångar 580 375
Kassa och bank 194 86

Summa omsättningstillgångar 774 461

Summa tillgångar 31 213 28 967

Eget kapital och skulder

Eget kapital 11 893 10 295

Långfristiga skulder
avsättningar för uppskjuten skatt 2 006 2 327
Övriga avsättningar 28 18
Skulder till kreditinstitut 1 490 3 766
Finansiella derivatinstrument 492 421
Övriga långfristiga skulder 63 56

Summa långfristiga skulder 4 079 6 588

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 552 11 527
Finansiella derivatinstrument 9 16
Övriga kortfristiga skulder 680 540

Summa kortfristiga skulder 15 241 12 083

Summa eget kapital och skulder 31 213 28 967

Eget kapital hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 3 0
Ställda säkerheter 16  986 16 723
Eventualförpliktelser 6 4
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rapport över förändring eget kapital, koncernen
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

mkr aktiekapital
övrigt till- 

skjutet kapital andra reserver balanserad vinst

innehav utan 
bestämmande 

inflytande summa eget kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 118 357 -12 9 319 0 9 782
Resultat efter skatt - - 736 - 736
Övrigt totalresultat - - 8 - - 8
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat - - -2 - - -2
transaktioner med bolagets ägare
utdelning - - - -200 - -200
nedsättning av aktiekapital -3 - - 3 - -
Återköp egna aktier - - - -29 - -29

Utgående eget kapital 2011-12-31 115 357 -6 9 829 0 10 295

Ingående eget kapital 2012-01-01 115 357 -6 9 829 0 10 295
Resultat efter skatt - - - 1 927 - 1 927
Övrigt totalresultat - - 4 - - 4
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat - - -1 - - -1
transaktioner med bolagets ägare
utdelning - - - -206 - -206
Förskjutning inom eget kapital - - - -3 3 -
Ökning av aktiekapital (fondemission) 57 - - -57 - -
Återköp egna aktier - - - -126 - -126

Utgående eget kapital 2012-12-31 172 357 -3 11 364 3 11 893

rapport över kassaflöde, koncernen
2012 2011 2012 2011

mkr  jan-dec  jan-dec  okt-dec  okt-dec

rörelseresultat 2 205 1 736 1 019  747    
Värdeförändring förvaltningsfastigheter -1 406 -907 -922 -578    
Övriga ej kassafödespåverkande poster 144 42 107  38    
Erhållna räntor 50 34 11  8    
betalda räntor -561 -514 -132 -140    
betald skatt -1 -2 0  0    

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital 431 388 83  75    

Förändring av rörelsekapital -155 -76 -13 -43    

Kassaflöde från den löpande verksamheten 276 312 70  32    

Investeringar/Försäljningar 
investering i fastigheter -1 710 -3 033 -438 -293    
investering i vindkraftverk & materiella anläggningstillgångar -565 -423 -139 -72    
Försäljning av fastigheter & materiella anläggningstillgångar 1 803 1 294 383  70    

Kassaflöde från investeringsverksamheten -472 -2 162 -194 -295    

Finansiering
upptagna långfristiga skulder 1 794 2 726 356  234    
amortering långfristiga skulder -1 021 -874 -178 -240    
utbetald utdelning -206 -200 0 -0    
Återköp egna aktier -126 -29 -55  -      
investering i finansiella anläggningstillgångar -167 -578 -14  215    
Försäljning och amortering av finansiella anläggningstillgångar 30 242 4  2    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 304 1 286 113  210    

Förändring av likvida medel 108 -563 -11 -53    

Kassa, bank vid periodens början 86 649 205  138    
periodens kassaflöde 108 -563 -11 -53    
Kassa, bank vid periodens slut 194 86 194  86    
outnyttjad checkkredit vid periodens slut 400 349 400  349    
Disponibel likviditet 594 435 594  435    
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segmentsrapport
2012

mkr

gbg/hbg 
2012 

jan–dec

stockholm
2012 

jan–dec

naturenergi
2012

jan-dec

övrigt 
2012

 jan-dec

 elim.  
2012 

jan-dec

totalt 
2012 

jan–dec

Resultaträkning
Hyresintäkter 1 082 487 - 15 -8 1 576
Driftkostnader -314 -178 - -11 0 -503
Elintäkter - - 133 - -133 -
Elkostnader - - -100 - 100 -

Driftnetto 768 309 33 4 -41 1 073

Förvaltnings- och administrationskostnader -117 -73 -17 -131 149 -189
Finansnetto -300 -66 -62 -82 1 -509

Förvaltningsresultat 351 170 -46 -209 109 375

Försäljningsresultat fastigheter, bostäder, vindkraftverk 143 73 10 - - 226
administrationskostnader -16 -12 - - - -28

resultat från transaktioner 127 61 10 - - 198

Övriga intäkter och kostnader - - - 142 -109 33

realiserat resultat 478 231 -36 -67 - 606

nedskrivning av anläggningstillgång - - -100 - - -100
orealiserade värdeförändringar fastigheter 712 492 - -6 - 1 198
orealiserade värdeförändringar elcertifikat och derivatinstrument - - 11 -114 - -103

resultat från värdeförändringar och omvärdering 712 492 -89 -120 - 995

resultat före skatt 1 190 723 -125 -187 - 1 601

Balansräkning
Fastigheter 17 393 9 723 - 564 - 27 680
Vindkraftverk - - 1 906 - - 1 906
ofördelade tillgångar - 1 627

Summa tillgångar 31 213

Eget kapital - - - - - 11 893
lån 8 177 2 366 957 4 542 - 16 042
ofördelade skulder - - - - - 3 278

Summa eget kapital och skulder 31 213

2011** 

mkr

gbg/hbg 
2011 

jan-dec

stockholm 
2011

jan–dec

övrigt 
2011

 jan-dec

 elim.  
2011

jan-dec

totalt 
2011 

jan–dec

Resultaträkning
Hyresintäkter 1 022 505 13 -8 1 532
Driftnetto 722 287 2 -8 1 003
Förvaltningsresultat 335 152 -273 129 343
resultat från transaktioner 10 47 0 0 57
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader 0 1 156 -129 28

realiserat resultat 345 200 -116 - 429

resultat från värdeförändringar 396 462 -363 - 495

resultat före skatt 740 662 -479 - 923

Balansräkning
Fastigheter 16 846 8 909 541 - 26 296
ofördelade tillgångar - 2 671

Summa tillgångar 28 967

Eget kapital 10 295
Fördelade lån 8 326 2 268 4 699 - 15 293
ofördelade skulder - - - - 3 380

Summa eget kapital och skulder 28 967

* Uppgifter för NaturEnergi motsvarar Wallenstams ägarandel. Innehav utan bestämmande inflytande, vilka ingår i de konsoliderade uppgifterna för koncer-
nen, återfinns i kolumn eliminering.
**Från och med 2012 utgör affärsområde NaturEnergi ett eget segment i Wallenstams finansiella rapportering. Då NaturEnergi tidigare ingått som en integrerad 
del i övrig verksamhet saknas fullständiga jämförelsesiffror varför motsvarande jämförelseuppgifter inte redovisas i denna rapport.   
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resultaträkning, moderbolaget

mkr
2012 

jan–dec
2011 

jan–dec
2012

okt–dec
2011 

okt–dec

intäkter 348 331 92 93
Kostnader -339 -295 -99 -79
Finansnetto 3 194 33 362 -102
Värdeförändring derivatinstrument -70 -422 -23 -57

Resultat före skatt 3 133 -352 332 -145
Koncernbidrag -247 - -247 -
Skatt 168 -64 97 -127

Resultat efter skatt 3 054 -416 182 -272

Totalresultat 3 054 -416 182 -272

balansräkning, moderbolaget
mkr 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar
Fastigheter 845 833
andelar i koncernföretag 6 842 4 705
Finansiella derivatinstrument 2 3
Fordringar på koncernbolag 9 502 10 507
Övriga tillgångar 671 510
Kassa och bank 166 11

Summa tillgångar 18 028 16 569

Eget kapital och skulder
Eget kapital 5 457 2 735
räntebärande skulder 5 876 7 117
Skulder till koncernföretag 6 015 6 132
Finansiella derivatinstrument 497 428
Övriga skulder 183 157

Summa eget kapital och skulder 18 028 16 569

Ställda säkerheter 3 239 5 764
ansvarsförbindelser 10 249 7 886
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kassaflödesanalays, moderbolaget

mkr
2012

jan-dec
2011

jan-dec

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 340 235
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 311 -2 837
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -874 2 298

Förändring av likvida medel 155 -304

Kassa, bank vid periodens början 11 315
periodens kassaflöde 155 -304

Kassa, bank vid periodens slut 166 11

outnyttjad checkkredit vid periodens slut 400 349
Disponibel likviditet 566 360

förändring eget kapital, moderbolaget

 mkr
aktiekapital reservfond balanserat 

resultat
totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 118 117 3 147 3 381
resultat efter skatt - - -416 -416
Transaktioner med bolagets ägare
utdelning till aktieägare - - -200 -200
nedsättning aktiekapital -3 3 - -
Återköp egna aktier - - -29 -29

Utgående eget kapital 2011-12-31 115 120 2 501 2 735

Ingående eget kapital 2012-01-01 115 120 2 501 2 735
resultat efter skatt 3 054 3 054
Transaktioner med bolagets ägare
utdelning till aktieägare  -       -      -206 -206
Ökning av aktiekapital 57  -      -57 -
Återköp egna aktier  -       -      -126 -126

Utgående eget kapital 2012-12-31 172 120 5 166 5 457
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fastighetsbeståndet
fastighetsinnehavets struktur per 2012-12-31
uthyrningsbar yta, kvm bostäder kontor butik 

industri/ 
lager utbildning övrigt totalt

Stockholm 358 096 14 076 13 952 12 914 3 643 8 773 411 454
Göteborg 209 470 224 168 85 277 73 956 31 168 64 587 688 626
Helsingborg 51 453 1 794 3 716 1 358 95 2 579 60 995
totalt 619 019 240 038 102 945 88 228 34 906 75 939 1 161 075

53% 21% 9% 8% 3% 6% 100%

fastighetsbeståndets förändring
bokfört värde, mkr kvm

Fastighetsbestånd 1 januari 2012 26 296 1 221 159
+Förvärv 617 17 432
+byggnationer 1 193 30 674
-Försäljningar -1 624 -108 190
+orealiserad värdeförändring netto 1 198

Fastighetsbestånd 31 dec. 2012 27 680 1 161 075

avkastningskrav
ort fastighetstyp avkastningskrav, %

Stockholm bostäder 3,25-6,00
Göteborg bostäder 3,25-6,50

Kommersiellt 5,00-8,50
Helsingborg bostäder 3,25-6,25

Genomsnittligt avkastningskrav bostäder 3,8
Genomsnittligt avkastningskrav
kommersiellt bestånd 5,8

färdigställd nyproduktion under 2012

fastighetsbeteckning  adress 
byggår/ 

ombyggnadsår 
bostad 

kvm 
kontor 

kvm 
butik 

kvm
industri/

lager kvm 
utbildning 

kvm 
övrigt 

kvm 
summa

kvm

stockholm
Glädjen 14 Hornsbergs Strand 19, 21, 23, 

25, Franzéngatan 10
2012 9 029 9 029

Söderbymalm 3:518 poseidons Gränd 1-21 2012 11 408 234 1 381 13 023

göteborg

Härryda Hulebäck 4:164 Centralvägen 8, lennart 
Kvarnströms plats 1-13

2012 2 511 102 2 391 2 489 7 493

Övrig tillförd yta 1 129
totalt 22 948 336 3 772 0 0 2 489 30 674

fastighetsförvärv under 2012
fastighetsbeteckning  adress 

byggår/ 
ombyggnadsår 

bostad 
kvm 

kontor 
kvm 

butik 
kvm

industri/
lager kvm 

utbildning 
kvm 

övrigt 
kvm 

summa
kvm

göteborg/helsingborg
lorensberg 53:5 lorensbergsgatan 7, Kristinelunds-

gatan 14
1920/1984 1 179 540 1 719

inom Vallgraven 15:1 Drottningatan 24-26, Korsgatan 
2-6, Södra Hamngatan 25

1809 1 773 1 355 3 128

inom Vallgraven 16:6 Södra Hamngatan 17-23, Korsg 1 1891 2 996 287 122 1 846 5 251
inom Vallgraven 16:24 Korsgatan 3 1885 1 408 225 84 105 1 822
inom Vallgraven 16:25 Drottningatan 22, Korsgatan 5 1885 552 188 40 780
inom Vallgraven 21:11 Östra Hamngatan 45, Vallgatan 42 1929 1 284 690 35 2 009
Samson 7 Hemfeltgatan 11 1935/1975 1 945 97 2 042
Samson 8 Hemfeltgatan 13 1925/1977 681 681

mark
tyresö järnet 11
totalt 3 805 8 013 3 382 281 1 846 105 17 432
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pågående nyproduktion

projekt kvm antal lgh
beräknas 

färdigställt

stockholm
ture no8 5 100 61 Q4 2013
Segelflyget, barkarbystaden 12 900 240 Q3 2014
tuletorget, Sundbyberg 10 300 180 Q4 2014

göteborg
lilla Drottningen 2 400 30 Q1 2013
ombyggnation kommersiellt till bostäder 350 7 Q1 2013
Gräset, Kvillebäcken 6 300 108 Q4 2013
Knölnaten, Kvillebäcken 5 200 98 Q4 2013

Summa 42 550 724

planerad nyproduktion
projekt

antal  lgh, 
cirka

beräknad  
byggstart

stockholm
bergkristallen, Solberga, Stockholm 150 2013
Följa berg, nacka 120 2013
Kv. barlasten, Stockholm 50 2013
Kv järnet, tyresö* 230 2013
norra Djurgårdsstaden, Stockholm 120 2013
Svanhöjden, älta 130 2013
larsboda, Farsta 100 2014
älta, etapp 3, nacka 150 2014
ängsbotten, norra Djurgårdsstaden, Stockholm 200 2014
Östra Sala backe, uppsala 100 2014
barkarbystaden, etapp 3, järfälla 200 2015

göteborg/helsingborg
avenyn 31-35, Göteborg 65 2013

långängen, Kvillebäcken, Göteborg 105 2013

Vildvinet 1, 2, 3 Helsingborg 80 2013
Vita björn, majorna, Göteborg 65 2013
Vågmästaren, Kvillebäcken, Göteborg 105 2013
till- och ombyggnation befintliga fastigheter 80 2014

Carlandersplatsen, Göteborg 150 2014

mariastaden, Helsingborg 180 2014

laröd, Helsingborg 30 2014

mölnlycke, Härryda 100 2015

almedal, mölndal 150 2015

Summa 2 660

vindkraftsparker i byggnation
vindkraftpark antal verk effekt, mW beräknas färdigställd

Gunnarby 8 18,4 Q2 2013

Summa 8 18,4

* 50 % samägt projekt med Oscar Properties.

fastighetsförsäljningar under 2012
byggår/ bostad kontor butik industri/ utbildning övrigt summa

fastighetsbeteckning adress ombyggnadsår kvm kvm kvm lager kvm kvm kvm kvm

stockholm
Gästsalen 3 maltesholmsvägen 147, 

medsolsbacken 13-17 1960 13 394 240 103 66 13 803
Heimdall 30 norrtullsgatan 41-43 1929/1985 2 393 2 393

göteborg/helsingborg
bagaregården 17:26 Gamlestadsvägen 3 a, by-

fogdegatan 1-15 1941/1986 24 987 795 6 133 4 718 36 633
bosgården 1:71 Ågatan 4 1988 4 687 56 4 743
brämaregården 35:4 Vågmästaregatan 1 1983/1991 11 657 62 880 855 13 454
Fänkålen 2 johannefredsgatan 4 1990/1992 3 897 45 536 4 478
Gaslyktan 9 argongatan 6 1976 2 569 2 569
inom Vallgraven 53:14 lilla torget 1 2 421 757 19 3 197
inom Vallgraven 53:17 Södra Hamngatan 5 723 2 256 144 3 123
jägaren 7 pålsjögatan 7 1939/1987 2 203 127 2 330
Krokslätt 40:1 Fredriksdalsgatan 5 1949 1 866 174 28 24 2 092
lorensberg 17:32 lennart torstenssonsgatan 

11
1926 1 026 1 026

Solsten 1:110 Företagsvägen 2 1991 1 897 1 194 3 091
Solsten 1:132 Konstruktionsvägen 14 2002 4 953 4 953
Stampen 6:17 odinsg.13-15, barnhusg. 

6-8, Karin boyes gata 1
1991/2003 6 915 590 2 800 10 305

totalt 18 186 63 910 2 632 10 700 4 299 8 463 108 190
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aktieägarinnehav 2012 -12-31 
a-aktier b-aktier kapital, % röster, %

Hans Wallenstam med bolag och familj 17 250 000 22 076 500 22,86% 59,46%
Familjen agneta Wallenstam 14 502 000 8,43% 4,43%
amF - Försäkring och fonder 10 784 065 6,25% 3,28%
Familjen anders berntsson med bolag 10 334 000 6,01% 3,16%
bengt norman med bolag 6 600 000 3,84% 2,02%
Familjen Henrik Wiman 6 022 631 3,50% 1,84%
Familjen u Wallenstam 3 765 570 2,19% 1,15%
Familjen brandström med bolag 3 586 400 2,09% 1,10%
jpm Chase na 2 758 091 1,60% 0,84%
Christian Wallenstam 2 710 000 1,58% 0,83%
Övriga ägare 69 610 743 40,49% 21,89%

totalt antal aktier 17 250 000 152 750 000
Återköpta egna aktier* 2 000 000 1,16%

registrerade aktier 17 250 000 154 750 000

totalt registerade 172 000 000 100% 100%

Summa utestående aktier 170 000 000

andelen institutionellt ägande uppgår till 11 procent av kapitalet och 6 procent av rösterna.
utlandsägandet uppgår till cirka 10 procent av kapitalet och 5 procent av rösterna.
Källa: Euroclear Sweden ab

*Återköpta egna aktier saknar rösträtt.
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nyckeltal - flerårsöversikt 
ackumulerat perioden

2012
31 dec

2012
30 sept

2012
30 juni

2012 
31 mars

2011 
31 dec

2011 
30 sept

2011
30 juni

2011
31 mars

2010 
31 dec

Hyresintäkter, mkr 1 576 1 185  802     400    1 532  1 139     761     377     1 450    
Driftnetto, mkr 1 073 831  549     262    1 003  756     481     217     918    
Överskottsgrad, % 68 70  68     66 65  66     63     58     63    
Förvaltningsresultat, mkr 375 302  192    86 342  261     158     61     338    
realiserat resultat, mkr 606 512  289     104    427  314  175     76     518    
resultat efter skatt, mkr 1 927 773  522     259    736  317    230     149     1 572    
totalresultat, mkr 1 930 762  521     258    742  329     260     157     1 634    

räntabilitet på eget kapital, %** 18 11  10     8    7  9     11     18     17    
räntabilitet på totalt kapital, %** 7 6  7     6    5  6     7     11     11    

Fastigheternas värde, mkr 27 680 26 418  26 865     26 765    26 296  25 486     25 590     24 081     23 637    
Fastigheternas direktavkastning, %** 4 4  4     4    4  4     4     4     4    
Fastigheternas totalavkastning, %** 8 7  8     8    7  7     7     11     11    

belåningsgrad, % 52 52  53     53    53  54     54     52     51    
räntetäckningsgrad, ggr 2,0 2,1  2,1     1,8    1,8  1,9     1,7     2,1     2,2    
räntetäckningsgrad, realiserad, ggr 2,7 2,6  2,7     2,0    2,5 2,5 1,9 2,4 2,7
Genomsnittlig ränta per bokslutsdatum, % 3,51 3,64  3,81     3,89    3,92  4,00     4,02     3,98     3,81    
Genomsnittlig räntebindningstid, månader 34 35  34     32    33  32     26     28     28    

Soliditet, % 38 36  35     36    36  35     35     37     37    
Eget Kapital, mkr 11 893 10 779  10 561   10 548    10 295  9 883     9 814     9 911     9 783    
Substansvärde, mkr 15 027 14 099  14 035     13 996    13 708  13 081     13 058     13 116     12 935    
börsvärde, mkr 13 648 12 315  11 533     11 051    10 922  10 836     11  903     11 564     10 443    
utdelning, mkr - - 206 - - - 200 - -

antal kvm (tusental) 1 161 1 154  1 194     1 220    1 221  1 225     1 328     1 275     1 267    
uthyrningsgrad - yta, % 98 98  98     98    98  98     98     98     98    
antal anställda 187 185  183     184    194  190     189     190     184    

data per aktie (kr)  
resultat efter skatt  11,3 4,5  3,0     1,5    4,3 1,8  1,3     0,9     9,1    
p/E-tal, ggr 7,1 10,2  11,2     13,0    14,8  11,7     11,4     6,7     6,5    
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,6 1,2 0,9     0,3      1,8  1,6     1,3     0,4     2,3    
Eget kapital 70 63  62     61    60  58     57     58     57    
Substansvärde 88 83  82     81    80  76     76     76     75    
börskurs 79,35 71,60  67,05     64,25    63,50  63,00     67,25     65,33     59,00
börskurs i förhållande till eget kapital, % 114 114  109     105    106  110     117     113     104    
börskurs i förhållande till substansvärde, % 90 86  82     79    80  83     88     86     79    
utdelning 1,25*  -  -  - 1,20 - - -  1,17    

utestående aktier, tusental vid periodens utgång 170 000 170 731  171 046     171 720    171 800  171 819     171 819     171 819     172 284    
utestående aktier i tusental, genomsnitt 171 084 171 324  171 522     171 760    171 908  171 935     171 974     172 052     173 313    

*föreslagen utdelning för verksamhetsåret 2012

kvartalsöversikt
2012

okt-dec
2012

juli-sept
2012

april-juni
2012 

jan-mars
2011

okt-dec
2011

juli-sept
2011 

april-juni
2011 

jan-mars
2010

okt-dec

Hyresintäkter (nettoomsättning), mkr 391 383 402 400 393 378 385 377 375
Driftnetto, mkr 241 283 287 262 246 276 264 217 221
Överskottsgrad, % 62 74 71 68 63 73 69 58 59
Förvaltningsresultat, mkr 73 109 106 86 82 104 97 61 73
räntabilitet på eget kapital, %* 18 11 10 8 7 9 11 18 17
börskurs i förhållande till substansvärde, % 90 86 82 79 80 83  88     86     79    

resultat efter skatt per aktie, kr 6,8 1,5 1,6 1,5 2,4 0,4 0,4 0,9 3,6
Kassaflöde per aktie  från löpande verksamhet, kr 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2 0,3 0,9 0,4 0,8
Eget kapital per aktie, kr 70 63 62 61 60 58  57     58     57    
Substansvärde per aktie, kr 88 83 82 81 80 76  76     76     75    

**Resultatbaserade nyckeltal beräknas på genomsnittligt antal utestående aktier, avkastningstal beräknas utifrån rullande 12-månaders resultat.
Nyckeltal per aktie har räknats om efter split 3:1.
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Rapportens undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att boksluts-
kommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolaget och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och  de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 20 februari 2013

Agneta Wallenstam
Styrelseledamot

Erik Åsbrink
Styrelseledamot

Hans Wallenstam
Verkställande direktör

Christer Villard
Ordförande

Ulrica Messing
Vice ordförande

Anders Berntsson
Styrelseledamot
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Definitioner
aktiens direktavkastning
Aktieutdelning i procent av börskursen vid årets slut.

aktiens totalavkastning
Aktiens kursutveckling under perioden inklusive utdelning, dividerat med börskurs 
vid årets början. 

antalet aktier
Antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. Utestående antal aktier – antalet re-
gistrerade aktier med avdrag för återköpta egna aktier vid viss tidpunkt. Genom-
snittligt antal aktier – vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.

belåningsgrad
Räntebärande skulder i procent av balansomslutning.

börsvärde
Aktiekurs multiplicerat med  registrerat antal aktier per balansdagen.  
 
driftnetto
Hyresintäkter minus drift- och underhållskostnader, tomträttsavgälder och fastig-
hetsskatt. 

fastigheternas direktavkastning
Driftnetto beräknat utifrån rullande 12-månaders resultat i procent av fastigheter-
nas vägda genomsnittliga redovisade värde.

fastigheternas totalavkastning
Driftnetto beräknat utifrån rullande 12-månaders resultat plus/minus orealiserad 
värdeförändring fastigheter i procent av fastigheternas vägda genomsnittliga re-
dovisade värde. 

fastigheternas redovisade värde
Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde enligt en internt utförd värdering.

förvaltningsresultat
Driftnetto med tillägg av förvaltnings- och administrationskostnader samt finans-
netto.

hyresvärde
Hyresintäkter samt bedömd marknadshyra för vakanta ytor. 

kassaflöde per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt 
antal utestående aktier.

kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt 
antal utestående aktier.

orealiserad värdeförändring fastigheter
Resultat av förändring av bedömt marknadsvärde från årets början till rapportpe-
riodens utgång.

p/e-tal 
Börskurs vid periodens slut, i förhållande till resultat efter skatt per genomsnittligt 
antal aktier för den senast rullande tolvmånadersperioden.

realiserad värdeförändr ing fas t igheter
Resultat av intäkter från årets fastighetsförsäljningar efter avdrag för fastigheter-
nas bedömda marknadsvärde vid årets början.

realiserat resultat
Resultat före skatt exklusive orealiserade värdeförändringar.

realiserat resultat efter skatt
Beräkningsunderlag för utdelning. Realiserat resultat efter schablonskatt 26,3 %.

resultat efter skatt per aktie
Periodens resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående ak-
tier.

resultat från transaktioner
Resultat av intäkter från fastighetsförsäljningar och lägenheter efter avdrag för 
fastigheternas redovisade värde vid årets början och administrativa kostnader hän-
förliga till fastighetsförsäljningar.

räntabilitet på eget kapital
Resultat efter skatt för rullande 12-månaders resultat i förhållande till genomsnitt-
ligt eget kapital. 

räntabilitet på totalt kapital
Resultat före skatt med tillägg av räntekostnader för rullande 12-månaders resultat 
i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

räntetäckningsgrad 
Rörelseresultat för perioden exklusive orealiserade värdeförändringar i förvaltnings-
fastigheter i förhållande till finansiella intäkter och kostnader.

räntetäckningsgrad, realiserad 
Rörelseresultat för perioden exklusive värdeförändringar på förvaltningsfastigheter 
med tillägg av resultat från fastighetsförsäljningar, beräknat utifrån försäljnings-
intäkt med avdrag för anskaffningsvärde och övriga omkostnader, i förhållande till 
finansiella intäkter och kostnader.

soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

substansvärde
Eget kapital med tillägg av uppskjuten skatte skuld. 

totalresultat
Resultat efter skatt inklusive eget kapitaltransaktioner efter skatt som inte är trans-
aktioner med ägare.

uthyrningsgrad – yta 
Uthyrd yta i förhållande till total yta.

verksamhetsresultat
Realiserat resultat exklusive resultat från fastighetsförsäljningar.

överskottsgrad
Driftnetto i procent av hyresintäkterna.

Ordlista
 

derivatinstrument
Ett finansiellt instrument vars värde är relaterat till en underliggande tillgång el-
ler åtagande. Används för att skapa ett skydd mot oönskad prisutveckling på den 
underliggande egendomen. Exempel på  vanliga derivatinstrument är terminer och 
swapavtal. 

förnybar energi
Energi som kommer från förnybara källor som vind- och vattenkraft samt biobränsle. 

kWh månadsbehov
En energienhet baserad på hur många kW som förbrukas under en timme beräknat 
utifrån månatligt behov.

syntetiskt optionsprogram
Ett aktierelaterat opitionsprogram riktat till de anställda. Syntetiska optioner ger 
innehavaren rätt till en kontant slutreglering vid en bestämd tidpunkt beräknat uti-
från aktiens börsvärde. 

För mer information: www.wallenstam.se/ordlista
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