
 

 

 

 

 

 

   

 

 

Korrigeringen härrör till en felaktigt upptagen räntekostnad hänförd till ett fel i en 

förvärvsköpeskilling. Rättningen uppgår till 33 mkr och bedöms inte vara väsentligt, 

men bolaget önskar ändå att korrigera talen för att påvisa korrekt periodutfall. Fel-

aktigheten upptäcktes vid en revisionsinsats i dotterbolaget Heimstaden Bostad. 

Samtidigt rättas en felaktig klassificering, där en valutaomräkning felaktigt klassats 

såsom Finansiell kostnad – räntebärande skulder och flyttats till Övriga finansiella 

kostnader, utan resultatpåverkan. 

 Periodens hyresintäkter ökade till 2 408 mkr (1 350) 

 Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 97,7 procent (99,2) 

 Driftnettot ökade totalt till 1 328 mkr (718) 

 Finansnettot uppgick till -659 mkr (-299) 

 Förvaltningsresultatet ökade till 639 mkr (383) 

 Värdeförändring i fastigheter uppgick till 2 179 mkr (1 413) 

 Värdeförändring i derivat uppgick till 30 mkr (13) 

 Periodens resultat ökade till 2 461 mkr (1 457) 

 Fastighetsförvärv i perioden uppgick till 16 260 mkr (8 875) och 

avyttringar uppgick till 162 (667) 

 Resultat efter skatt per stamaktie uppgick till 151 kr (87) 

 

”För en månad sedan samlades Heimstadens medarbetare till en gemensam ”kick-

off”. Vi diskuterade och engagerade oss i våra värderingar och företagskultur, vår 

vision och målsättning. Vi spanade in i framtiden med inspirerande framtidsfors-

kare, genomförde panelsamtal om hållbarhet, socialt ansvarstagande och kundupp-

levelse” 

”Det är inte ofta jag blir rörd och får gåshud, men dessa dagar fick mig till just 

detta. Att uppleva detta breda engagemang från drygt 300 medarbetare från både 

Sverige, Danmark och Norge var fantastiskt. Jag slutar aldrig att fascineras av alla 



 

 

 

 

goda idéer, kloka lösningar på dagliga utmaningar samt den genuina viljan av att 

leverera den bästa kundupplevelsen till alla våra hyresgäster. 

Tack för att ni alla gör skillnad genom att vara autentiska, omtänksamma och nytän-

kande”, säger Patrik Hall, VD Heimstaden. 

”Med ett fastighetsbestånd i Sverige, Danmark, Norge samt avtalat förvärv i Berlin, 

Tyskland har vi efter en tids marknadsanalys även genomfört vårt första förvärv i 

Utrecht, Nederländerna. Utrecht är Nederländernas fjärde största stad och är belä-

gen ca 35 km söder om Amsterdam”, fortsätter Patrik Hall. 


