
RW BOSTAD DELÅRSRAPPORT  
JANUARI-SEPTEMBER 

2018

Q3



2   •  RW|BOSTAD  •   DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2018

PERIODEN I KORTHET

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 

• Totala intäkter uppgick till 63,3 miljoner kronor 
(205,1 miljoner kronor motsvarande period fö-
regående år).

• Rörelseresultatet var 10,7 mkr (42,4).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 
3,0 mkr (-2,7) och på derivat 1,7 mkr (2,6).

• Periodens resultat efter skatt var 18,2 mkr (31,7) 
och är i sin helhet hänförlig till moderbolagets 
aktieägare.

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,36 kr 
(0,66*).

• Förvaltningsfastigheterna har vid periodens 
slut värderats till 264,0 miljoner kronor (261,0 
miljoner kronor vid utgången av föregående år).

• Eget kapital uppgick vid periodens slut till 
383,2 mkr (366,9) motsvarande en soliditet på 
42,5 procent (42,3). Under perioden har eget 
kapital ökat genom periodens resultat med 18,2 
mkr och minskat efter lämnad utdelning på pre-
ferensaktierna med 1,9 mkr. Eget kapital per ak-
tie uppgick vid periodens slut till 7,75 kr (1,85*).

• Räntebärande skulder uppgick vid periodens 
slut till 262,6 mkr (344,4) och löpte med en ge-
nomsnittlig ränta om 4,13 procent (4,26).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 126,1 mkr (föregående verksamhets-
år 17,7 mkr).

• Antal sålda bostäder uppgick till 30 (85).

• Antal byggrätter vid periodens slut exklusive 
pågående projekt uppgick till 452 bostäder 
(594).

• Bostäder i produktion var vid periodens slut 
148 bostäder (197).

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2018 

• Totala intäkter uppgick till 34,3 mkr (88,2).

• Rörelseresultatet var 3,7 mkr (30,6).

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 
1,0 mkr (-0,8) och på derivat 0,9 mkr (0,6).

• Periodens resultat efter skatt var 5,2 mkr (26,8).

• Resultat per stamaktie uppgick till 0,10 kr 
(0,57).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 116,3 mkr (-94,8).

• Antal sålda bostäder uppgick under kvartalet 
till 22 (70).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Under andra kvartalet slutfördes bostadsprojekten 
Brf Grindstolpen i Tyresö och Brf Stjernströms väg 
i Hägersten.

Under andra kvartalet utbetalades den av års-
stämman beslutade utdelningen om 8 kronor per 
preferensaktie.

I tredje kvartalet genomfördes och registrerades 
årsstämmans beslut om sammanläggning av aktier 
varvid fyra (4) befintliga aktier blev en (1) ny aktie.

*Resultatet per stamaktie är omräknat för jämförelseperioden för att upp-
nå en bättre jämförelse. Eget kapital per aktie avser dock förhållandet 30 
september 2017 utan omräkning.

 

RW Bostads affärsidé är att kunna erbjuda bra bostäder i attraktiva lägen och med goda kommunikationer. Vi 
utvecklar bostäder där människor ska kunna trivas och ha råd att bo i. Med modern arkitektur och stabila projekt 
vill vi skapa en plattform för framtidens boende och vara ett självklart alternativ för både bostadsköpare, hyres-
gäster, privata aktörer och kommuner.



Nyckeltal i urval, mkr (om inget annat anges)
2018 

jan-sep
2017 

jan-sep
2018 

jul-sep
2017 

jul-sep
2017 

jan-dec

Resultat- och balansposter

Intäkter 63,3 205,1 34,3 88,2 229,3

Rörelseresultat 10,7 42,4 3,7 30,6 47,6

Periodens totalresultat 18,2 31,7 5,2 26,8 43,3

Förvaltningsfastigheter 264,0 260,2 264,0 260,2 261,0

Räntebärande skulder 262,6 381,5 262,6 381,5 344,4

Eget kapital 383,2 355,3 383,2 355,3 366,9

varav preferenskapital inklusive årets utdelning 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7

Balansomslutning 901,9 868,6 901,9 868,6 866,7

Övriga nyckeltal

Resultat per stamaktie, kr 0,36 0,66 0,10 0,57 0,22

Stamaktier, antal* 46 056 446 184 225 784 46 056 446 184 225 784 184 225 784

Preferensaktier, antal* 61 755 247 020 61 755 247 020 247 020

Eget kapital per stamaktie, kr 7,75 1,79 7,75 1,79 1,85

Avkastning på eget kapital, % 6,4 11,2 1,8 8,4 12,9

Soliditet, % 42,5 40,9 42,5 40,9 42,3

Belåningsgrad, % 29,1 43,9 29,1 43,9 39,7

Sålda bostäder, antal 30 85 22 70 87

Byggrätter, antal (inklusive bostäder i produktion) 600 791 600 791 844

Bostäder i pågående produktion, antal 148 197 148 197 197

Varav bostäder i bostadsrättsprojekt, antal 84 197 84 197 197

Antal sålda bostäder i pågående produktion, antal 78 173 78 173 173

* Under perioden har sammanläggning av aktier skett där 4 aktier sammanlagts till 1 aktie (1:4). Jämförelsetalen är omräknade.
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VD HAR ORDET

BOSTADSMARKNADEN
På den svenska bostadsmarknaden är det fortsatt 
stort mediafokus på bostadsutvecklare och fastig-
hetsbolag. Oavsett vilket hatt man väljer att ha på 
sig så kan vi konstatera att utmaningarna framåt 
bl.a. kräver en långsiktig överenskommelse på po-
litisk nivå. Kommersiella aktörer önskar beslutspro-
cesser för bostadsutveckling som är enklare och/el-
ler tar betydligt mindre tid fram till beslut. En tydlig 
politisk inriktning efter valet lyser med sin frånvaro 
och risken för att den politiska limbon fortsatt kom-
mer ha en negativ inverkan på bostadsutveckling är 
stor. På toppen av en högkonjunktur är risken natur-
ligtvis även stor för en framtida negativ påverkan, 
när konjunkturen viker, på både kommersiella fast-
ighetstransaktioner som privata bostadsförvärv. 

I Storstadsregionerna är trycket på att finna 
bostad fortsatt stort men bl.a. höga inkomstkrav, 
bolånetak, amorteringskrav och en reavinstskatt 
som troligen påverkar möjligheterna till en sund bo-
stadssituation har och har haft en tydlig effekt på 
antal bostadsaffärer och prissättningen. Bostads-
bristen i framförallt Stockholm har gynnat en andra-
handsmarknad där människor ser sig tvungna att 
acceptera skyhöga hyror för att få tag i en bostad. 

  Statistiken för bostadsrätter påvisar en mindre 
uppgång under senaste kvartalet vilket kan vara en 
indikation på att prisnivån har stabiliserats. Utbudet 
av nyproduktion kommer dock vara fortsatt stort 
på många orter och risken är att bostadspriserna 
kan sjunka ytterligare även om det för vissa objekt i 
väldigt attraktiva lägen sker transaktioner på nivåer 
som ökar oftare än minskar. 

BOSTADSUTVECKLING
Under år 2018 har vi slutfört våra två nyproduk-
tionsprojekt i BRF Stjernströms väg i Hägersten och 
BRF Grindstolpen i Tyresö.

BRF Stjernströms väg är belägen söder om 
Stockholm och omfattade totalt 68 lägenheter om 
cirka 4 200 kvm BOA fördelat på två huskroppar. 
Sista huskroppen färdigställdes under april månad. 

BRF Grindstolpen i Tyresö sydväst om Stockholm 
omfattade totalt 63 lägenheter på cirka 4 150 kvm 
BOA. Även här färdigställdes projektet i två etapper 
med sista inflyttning under april 2018.

Vårt nästa projekt att bli färdigställt är BRF Kron-
bladet 1 i Hässelby. Projektet fortlöper enligt plan 
med en successiv inflyttning från senvintern fram till 
april 2019. I Törnskogen, Sollentuna uppför vi i bo-
stadsrättsföreningsform parhus om totalt 12 bostä-
der och sex mindre bostadsenheter. Projektet be-
räknas vara helt färdigställt under våren/sommaren 
2019 och även här sker inflyttning successivt efter 
färdigställande.

På Ingarö har bygglov i projekt Vargbacken er-
hållits. Projektet är ett bostadsprojekt i flera etap-
per och omfattar totalt 150 bostäder fördelat på 
fyra punkthus samt parkvillor där varje parkvilla 
omfattar fyra bostadsenheter med antingen en ute-
plats eller balkong. Projektet planeras att pågå un-
der cirka 2,5 år med byggnationsstart under sista 
kvartalet i år.
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RW BOSTAD FRAMÅTBLICKAR
RW Bostads filosofi att erbjuda attraktiva bostä-
der till en målgrupp där efterfrågan är stor kommer 
fortsatt spegla våra ambitioner i framtida bostads-
utvecklingsprojekt. Vår möjlighet att både bygga 
bostadsrätter när efterfrågan finns men även hyres-
rätter för egen förvaltning skapar en flexibilitet i vår 
framtida bostadsutveckling. Vår ambition är även 
att utöka beståndet av förvaltningsfastigheter ge-
nom förvärv av befintliga fastigheter och då primärt 
i Öresundsregionen. Våra prioriterade orter är fort-
satt Stor-Stockholm och Öresundsregionen.  

Även om vi nu förväntar oss en höjning av mark-
nadsräntorna är det ett fortsatt lågt ränteläge vilket 
kommer att vara gynnsamt för fastighet- och bo-
stadsutvecklingsbolag. Dock kommer de nya reg-
lerna om räntebegräsning påverka många bolag i 
branschen genom ökade skattekostnader och läg-
re intjäningsförmåga. I skrivandets stund har flera 
nordiska banker även haft negativ publicitet vilket 
också kan påverka riskdiversifieringen framgent. 
RW Bostad kommer möta utmaningar i det nya re-

gelverket vilket kommer öka vår skattebelastning 
och ge ett sämre framtida kassaflöde, allt annat lika. 
På privatsidan har vi inte sett effekterna fullt ut med 
det förändrade amorteringskravet vilket tillsam-
mans med ökade räntenivåer riskerar att mer eller 
mindre helt utestänga vissa grupper av människor 
från marknaden med egenägda bostäder. 

Vi har en stark tro på att RW Bostads kommer 
ha en fortsatt god tillväxt både i bostadsutveckling 
som i förvärv av förvaltningsfastigheter de kom-
mande åren.

Stockholm i november 2018

Marcus Hamberg
Verkställande direktör
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RW BOSTADS PROJEKTFASTIGHETER

PROJEKT- OCH EXPLOATERINGS- 
FASTIGHETER
RW Bostads projekt- och exploateringsfastigheter 
är framförallt belägna i Stor-Stockholm.

Projektportföljen består dels av fastigheter under 
nyproduktion till bostadsfastigheter, dels av fastig-
heter där konverteringsarbetet med detaljplane-
ändring pågår för framtida byggnationer men också 
av fastigheter med befintliga byggnader och hyres-
gäster där arbete pågår med att ändra detaljplaner 
för konvertering till flerbostadshus och småhus.

FÖRVÄRVADE PROJEKTFASTIGHETER
RW Bostad har inte genomfört några förvärv under 
året.

PÅGÅENDE OCH AVSLUTADE PROJEKT
Under år 2016 påbörjades både projekt Grindstol-
pen i Tyresö och projekt Stjernströms väg i Hä-
gersten. Båda projekten, vilka omfattade drygt 
130 bostäder, är slutförda under andra kvartalet i 
år. Samtliga hyresgäster har tillträtt sina bostäder 
i varierande storlekar från 1 rok till 5 rok. Projektet 
Kronbladet i Hässelby påbörjades under år 2017 och 
beräknas vara slutfört i februari 2019.

Projekt Grindstolpen 

Projektet omfattade 63 bostäder med inflyttning i 
februari 2018 (etapp 1) och april 2018 (etapp 2). 

Projekt Stjernströms väg 

Projektet omfattade 68 bostäder med inflyttning i 
februari 2018 (etapp 1) och april 2018 (etapp 2).

Projekt Kronbladet 

Projektet omfattar 66 bostäder med beräknad 
inflyttning under mars-april  2019.

Projekt Brunn, Värmdö kommun

Projektet ”Vargbacken” i Brunn (Ingarö) är ny-
produktion av både flerbostadshus (Etapp 1) och 
parkvillor (Etapp 2). Detaljplanen omfattar cirka 11 
000 BOA och projektet planeras att omfatta totalt 
150 bostadsenheter vilka är belägna centralt i Brunn 
med närhet till havet, skola 1-9, bensinmack, matbu-
tik, golfbana och en stor idrottsanläggning.

Bygglov för etapp 1 erhölls i juni 2018. Förbere-
dande markarbeten pågår och byggstart för flerbo-
stadshusen beräknas ske under sista kvartalet 2018.

Projekt Törnskogen, Sollentuna kommun

I Törnskogen, Sollentuna uppför vi i bostadsrätts-
föreningsform 18 bostäder fördelat på parhus och 
attefallare. Storleken på parhusen är 140 kvm förde-
lat på 6 rok samt egen uteplats och förråd om 4,6 
kvm. Bostäderna är fördelade på tre plan och er-
bjuder välplanerade ytor, luftiga rum, hög takhöjd, 
stora fönsterpartier och härliga ljusinsläpp. 

Byggnation av de första parhusen har påbörjats 
och beräknas vara inflyttningsklara i början av 2019.

Projektnamn Projektstart Upplåtelseform Ort Förvärvat,år
Bygg- 

startat, år Avslutat, år
Antal 

 bostäder
BOA, 
 kvm

Grindstolpen Nybyggnation Bostadsrätter Tyresö 2015 2016 2018 63 4 200

Stjernströms väg Nybyggnation Bostadsrätter Hägersten 2015 2016 2018 68 4 200

Erik 30 Ombyggnation Bostadsrätter Ystad 2015 2016 2017 9 1 100

Ormingeringen 62 Nybyggnation Bostadsrätter Orminge 2014 2015 2016 62 4 100

Lättviktaren Nybyggnation Bostadsrätter Örby 2014 2014 2015 23 900

Aftonen Ombyggnation Bostadsrätter Malmö 2013 2014 2015 22 900

Arlöv Ombyggnation Hyresrätter Arlöv 2013 2014 2015 52 3 800

Almen Ombyggnation Hyresrätter Ystad 2013 2013 2014 62 3 200

Drömmen Ombyggnation Bostadsrätter Malmö 2013 2014 2014 16 1 000

Sågen 2 Ombyggnation Bostadsrätter Malmö 2014 2014 2014 10 800

Summa 387 24 200

FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT
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KOMMANDE PROJEKT
Projekt Kanalstaden, Österskärs kommun

Projektet ”Kanalstaden” utmed Åkers kanal är ny-
produktion av flerbostadshus. Arbete med de-
taljplan pågår och projektet bedöms omfatta  
20 000 BOA och cirka 300 bostadsenheter.

Projekt Vistaberg, Huddinge kommun

Projektet ”Rosenhill” i Huddinge kommun är nypro-
duktion av parhus och punkthus. Arbetet med de-
taljplan pågår och projektet bedöms omfatta 6 000 
BOA och cirka 60 bostadsenheter.

BYGGRÄTTER

Bedömt antal byggrätter
Totalt antal 
 byggrätter

Varav under  
produktion

Byggrätter 2018-01-01 844 197

Förvärvade, utökade/ 
minskade och produktions- 
startade byggrätter -113 82

Färdigställda byggrätter -131 -131

Byggrätter 2018-09-30 600 148

BYGGSTARTADE PROJEKT

Projektnamn Projektstart Upplåtelseform Ort Förvärvat, år
Bygg- 

startat, år
Projekt- 

slut, år
Antal 

bostäder
Varav sålda 

bostäder
BOA, 
kvm

Kronbladet Nybyggnation Bostadsrätter Hässelby 2015 2017 2019 66 65 2 900

Vaxmora Nybyggnation Bostadsrätter Sollentuna 2017 2018 2019 18 13 1 900

Vargbacken 
(etapp 1) Nybyggnation Hyresrätter Ingarö 2016 2018 2020 64 - 3 900

Summa 148 78 8 700
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RW BOSTADS FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
RW Bostads förvaltningsfastigheter har vid perio-
dens slut ett fastighetsvärde om 264,0 miljoner kro-
nor. Samtliga fastigheter är belägna i Burlöv, Malmö 
och Ystad. Fastighetsportföljen består av en kom-
mersiell fastighet och fyra bostadsfastigheter. Fast-
igheterna omfattar cirka 12 200 kvm uthyrbar area.

FASTIGHETSBESTÅNDET
I RW Bostads förvaltningsfastigheter ingår fastighe-
ter som är del av bolagets löpande förvaltning vilket 
inkluderar färdigställda projektfastigheter för eget 
innehav och externt förvärvade förvaltningsfastig-
heter. Fastigheter som nyproduceras eller renoveras 
för att därefter avyttras externt som bostadsrätter 
och exploateringsfastigheter med avsikt att avytt-
ras, ingår inte som förvaltningsfastigheter.

Bostadsfastigheterna är belägna i Burlöv, Malmö 
och Ystad och omfattar 8 200 kvm uthyrbar area. 
Av RWs bostäder är 68 procent mindre lägenheter 
dvs. 1 till 2 rum och kök, 26 procent är 3 rum och kök 
och 6 procent av bostäderna är 4 rum och kök.

Den kommersiella fastigheten är belägen i Malmö 
och omfattar cirka 4 000 kvm uthyrbar area.

De kommersiella lokalerna i samtliga fastigheter 
består främst av kontors- och produktionslokaler.
 

FÖRDELNING AV BOSTÄDER

       

26 %, 3 rok

37 %, 1 rok

31 %, 2 rok

6 %, 4 rok

FÖRVÄRVADE FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Inga fastighetsförvärv har skett under perioden.

UTHYRNING
Uthyrningsgraden i vårt fastighetsbestånd uppgick 
vid periodens slut till 97,3 (95,8) procent. Vakanser-
na är hänförliga till kommersiella lokaler som butiker 
och lagerlokaler. Bostadsfastigheterna har vid peri-
odens utgång så kallad omflyttningsvakans uppgå-
ende till 2,1 procent.

FÖRVALTNING
Vår strävan är att vara en lyhörd och aktiv hyresvärd 
där varje moment i fastighetsförvaltningen skall ut-
föras professionellt och med ett engagemang i våra 
hyresgästers behov både hos den tekniska förvalt-
ningen, externt anlitade konsulter som den ekono-
miska förvaltningen. Förvaltningen skall ske med 
väl utvecklade rutiner och processer. Med aktiva 
förvaltare med god lokalkännedom sker ständiga 
förbättringar i både den dagliga driftens beslut som 
i långsiktiga driftsförbättringar och underhållspla-
ner. Våra bostadsfastigheter är nyrenoverade de 
senaste fyra åren och är i modernt skick med hög 
komfort för hyresgästerna och med uppgraderade 
tekniska installationer. Energiförbrukningen och 
miljöbelastningen har med genomförda renovering-
ar minskat i våra fastigheter.

HYRESINTÄKTER
De totala hyresintäkterna i vårt förvaltningsbestånd 
uppgick under perioden till 14,1 miljoner kronor (fö-
regående år 13,9 miljoner kronor). Hyresvärdet vid 
periodens slut var 19,0 miljoner kronor.
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

2018 
jan-sep

2017 
jan-sep

2018 
jul-sep

2017 
jul-sep

2017
jan-dec

Intäkter från bostadsproduktion 49 177 191 143 29 598 82 354 211 155

Hyresintäkter 14 112 13 915 4 685 5 798 18 185

Summa intäkter 63 289 205 058 34 283 88 152 229 340

Produktion- och fastighetskostnader -44 056 -158 285 -28 598 -54 481 -174 360

Bruttoresultat 19 233 46 773 5 685 33 671 54 980

Försäljning- och administrationskostnader -5 121 -5 642 -1 712 -3 258 -8 138

Resultatandel intressebolag 617 274 415 231 732

Övriga rörelseintäkter - 1 000 - - -

Realiserade värdeförändringar, förvaltningsfastigheter 
och andelar -4 074 - -683 -90 -

Rörelseresultat 10 655 42 405 3 705 30 554 47 574

Finansiella intäkter och kostnader -5 408 -9 966 -1 308 -3 263 -13 759

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter 3 000 -2 655 1 000 -800 -1 855

Orealiserade värdeförändringar på derivat 1 701 2 627 872 559 3 201

Resultat före skatt 9 948 32 411 4 269 27 050 35 161

Periodens skatt 8 298 -712 980 -206 8 111

Periodens resultat 18 246 31 699 5 249 26 844 43 272

Övrigt totalresultat - - - - -

Periodens totalresultat 18 246 31 699 5 249 26 844 43 272

varav hänförligt till aktieägarna i RW Bostad AB (publ) 18 246 31 699 5 249 26 844 43 272

Resultat per aktie
Resultat per stamaktie före utspädning, kr 0,36 0,66 0,10 0,57 0,90

Resultat per stamaktie efter utspädning, kr 0,36 0,66 0,10 0,57 0,90

Totalt antal stamaktier 46 056 446 184 225 784 46 056 446 184 225 784 184 225 784

Genomsnittligt antal stamaktier 46 056 446 184 225 784 46 056 446 184 225 784 184 225 784

Genomsnittligt antal preferensaktier 61 755 247 020 61 755 247 020 247 020
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Resultatposter nedan avser delårsperioden januari-sep-
tember 2018. Resultatposter inom parentes avser motsva-
rande period föregående år. Samtliga belopp redovisas i 
tusental kronor (tkr) om inget annat anges.

Omsättning och rörelseresultat

Omsättningen under perioden januari-september uppgick 
till 63 289 tkr (205 058). Av omsättningen var intäkter för 
bostadsutveckling 49 177 tkr (191 143) och hyresintäkter 14 
112 tkr (13 915). Rörelseresultatet, det vill säga, resultatet 
före finansiella poster och orealiserade värdeförändring-
ar uppgick till 10 655 tkr (42 405). Resultatet från förvalt-
ningsfastigheterna har ökat. 

Realiserade värdeförändringar och övriga rörelseintäk-
ter uppgick under perioden till -4 074 tkr (1 000) och är 
ett resultat från avyttring av ägda bostadsrätter i våra av-
slutade projekt.

 

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -5 408 tkr (-9 966). Den lägre 
kostnaden är framförallt en effekt av tillkommande ränte-
bärande fordringar i jämförelse med motsvarande period 
föregående år. Räntekostnader i bostadsutvecklingspro-
jekt redovisas i posten ”Produktionskostnader”.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter

Under perioden har värdeförändringar i fastigheter påver-
kat resultatet med 3 000 tkr (-2 655). Värdeförändringen 
har påverkats positivt av marginellt lägre avkastningskrav 
i jämförelse med värderingen vid årsskiftet.

Orealiserade värdeförändringar i derivat

För att minska exponeringen mot ränteförändringar har 
koncernen valt att i fastighetsförvaltningen använda de-
rivat för att säkerställa en mer förutsägbar räntekostnad. 
Under perioden har derivatens skuldvärde minskat vilket 
inneburit en positiv värdeförändring. Derivatens positiva 
(för koncernen) värdeutveckling har till största del påver-
kats av gjorda amorteringar samt av att derivatens kvarva-
rande avtalstid är kortare än vid utgången av föregående 
period. Värdeförändringen har påverkat resultatet med 1 
701 tkr (2 627).
 
Skatt

RW Bostad redovisar periodens skatte till 8 298 tkr (-712). 
I juni 2018 har regeringen beslutat om regler som kommer 
begränsa rätten till ränteavdrag. Som en effekt av detta 
beslut har RW Bostad omvärderat uppskjutna skatteford-
ringar och skatteskulder vilket fått en positiv effekt på 
koncernens skatt för perioden.

FÖRKLARING AV RESULTATPOSTER FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG

TILLGÅNGAR
2018

jan-sep
2017

jan-sep
2017

jan-dec

Anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 264 000 260 200 261 000

Maskiner och inventarier 682 466 750

Uppskjutna skattefordringar 25 616 4 848 15 552

Övriga finansiella anläggningstillgångar 83 640 2 212 81 040

Summa anläggningstillgångar 373 938 267 726 358 342

Omsättningstillgångar
Andelar i bostadsrättsföreningar 25 290 5 800 3 600

Exploateringsfastigheter 337 212 392 337

Kortfristiga fordringar 480 670 338 294 486 655

Kassa och bank 21 665 44 341 17 771

Summa omsättningstillgångar 527 962 600 827 508 363

SUMMA TILLGÅNGAR 901 900 868 553 866 705

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital 119 907 119 907 119 907

Övrigt tillskjutet kapital 119 928 119 928 119 928

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 143 356 115 512 127 086

Summa eget kapital 383 191 355 347 366 921

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 160 603 174 972 144 107

Derivatinstrument 6 263 8 538 7 964

Övriga långfristiga skulder 1 128 981 1 115

Uppskjutna skatteskulder 9 985 6 561 8 222

Summa långfristiga skulder 177 979 191 052 161 408

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 68 849 195 592 188 965

Övriga finansiella skulder 33 143 10 954 11 393

Övriga skulder 238 738 115 608 138 018

Summa kortfristiga skulder 340 730 322 154 338 376

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 901 900 868 553 866 705
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Balansposter nedan avser delårsperioden januari-septem-
ber 2018. Balansposter inom parentes avser ställningen vid 
utgången av föregående år. Samtliga belopp redovisas i 
tusental kronor (tkr) om inget annat anges.

Förvaltningsfastigheter

Under perioden har inga nya förvärv skett (föregående 
år förvärvades en (1) kommersiell fastighet). Det totala 
marknadsvärdet på koncernens förvaltningsfastigheter 
uppgick vid periodens utgång till 264 000 (261 000) tkr. 
Fastigheterna har under perioden värderats internt.

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter redovisas till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och verkligt värde. Vid periodens utgång 
uppgick redovisat värde till 337 (337) tkr, se not 20 i årsre-
dovisningen för 2017.

Fordringar

Övriga finansiella anläggningstillgångar, övriga fordring-
ar och interimsfordringar uppgick till 564 310 tkr vilket till 
största del avser fordringar på bostadsrättsföreningar där 
entreprenad är pågående. Färdigställda projekt minskar 
de kortfristiga fordringar och nya eller pågående projekt 
ökar både kort- och långfristiga fordringar.

Eget kapital

Eget kapital har ökat med periodens resultat om 18 246 tkr 
och minskat med lämnad utdelning om 1 976 tkr. Inga övri-
ga transaktioner har påverkat eget kapital under perioden.

Skulder
Skulderna uppgick vid periodens slut till 518 709 tkr (499 
784), en ökning med 18 925 tkr. De räntebärande skulder-
na har under perioden amorterats med 125 212 tkr. Kre-
diter hänförliga till förvaltningsfastigheter uppgick vid 
periodens slut till 164 362 tkr (167 180) motsvarande en 
belåningsgrad om 62,3 procent (64,1) och övriga ränte-
bärande skulder uppgick vid periodens utgång till 98 233 
tkr (177 285). Skulden för derivatinstrument uppgick till 6 
263 vilket är en minskning med 1 701 tkr varav amortering 
av derivat har påverkat värdet med 1 086 tkr. Uppskjutna 
skatteskulder har ökat till 9 985 tkr (8 222). Övriga skulder 
har ökat till 239 866 tkr (139 133).

FÖRKLARING AV BALANSPOSTER FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserad vinst-
medel inkl. årets 

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans 1 januari 2017 119 907 119 928 85 790 325 625 

Utdelning 2017* - - -1 976 -1 976 

Resultat januari-september 2017 - - 31 698 31 698 

Utgående balans 30 september 2017 119 907 119 928 115 512 355 347 

Resultat oktober-december 2017 - - 11 574 11 574 

Utgående balans 31 december 2017 119 907 119 928 127 086 366 921 

Utdelning 2018* - - -1 976 -1 976 

Resultat januari-september 2018 - - 18 246 18 246 

Utgående balans 30 september 2018 119 907 119 928 138 106 383 191 

* Utdelning om 8,00 kronor per preferensaktie, 247 020 *8,00 kr= 1 976 tkr.
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

2018 
jan-sep

2017 
jan-sep

2018 
jul-sep

2017 
jul-sep

2017 
jan-dec

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt 9 949 32 411 6 289 26 467 35 161

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -4 970 -1 069 -2 164 523 -1 556

Betalda skatter -278 -708 -129 -695 -877

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapitalet 4 701 30 634 3 996 26 295 58 106

Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet

Ökning(-)/minskning(+) exploateringsfastigheter - -102 736 - -47 139 160 463

Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar 21 012 -85 359 48 514 -64 368 -230 802

Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder 100 359 34 471 63 802 -9 608 54 761

Kassaflöde från den löpande verksamheten 126 072 -122 990 116 312 -94 820 17 712

Investeringsverksamheten
Förvärv av förvaltningsfastigheter - -59 000 - -93 -59 000

Förvärv av andelar i BRF -72 480 -27 490 -62 330 -27 490 -

Försäljning av fastigheter och andelar 36 118 48 322 26 618 48 322 -

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar -1 982 - 13 - -78 384

Förvärv av övriga materiella anläggningstillgångar - -28 - -28 -337

Kassaflöde från investeringsverksamheten -38 344 -38 196 -35 699 20 711 -137 721

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning -1 976 - -1 976 - -487

Upptagna lån 43 342 127 723 - 39 504 156 695

Ökning/minskning av övriga finansiella poster 12 53 12 53 -

Amortering av låneskulder -125 212 -2 894 -124 273 -834 -42 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83 834 124 882 -126 237 38 723 113 955

Periodens kassaflöde 3 894 -36 304 -45 624 -35 386 -6 054

Likvida medel vid periodens början 17 771 23 826 22 947 22 908 23 826
Likvida medel vid periodens slut 21 665 15 982 -22 677 -12 478 17 771

Kassaflödesposterna avser delårsperioden januari-sep-
tember 2018. Poster inom parentes avser ställningen vid 
utgången av föregående år om inget annat anges. Samtli-
ga belopp redovisas i tusental kronor (tkr).

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten är fort-
satt positivt och uppgick under perioden till 126 072 tkr  
(17 712). Under perioden har två projekt avslutats vilket 
inneburit att kassaflödet ökat kraftigt bland annat genom 
att kortfristiga fordringar återbetalts.

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Under perioden har RW Bostad i samband med att bo-
stadsprojekt färdigställts, nettoinvesterat i bostadsrätter 
och förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar. 
Inga investeringar i övriga fastigheter har skett (föregåen-

de år förvärvades kontorsfastigheten Malmö Enebacken 1). 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 
perioden till -38 344 tkr (-137 721).

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Under perioden har koncernens räntebärande skulder 
minskat genom amorteringar enligt plan med 2 819 tkr (2 
369 tkr motsvarande period föregående år) samt genom 
återbetalning av byggkreditiv med 111 000 tkr. Under året 
har lån upptagits med 43 342 tkr. Föregående år ökade 
upptagna lån med anledning av genomförda förvärv av 
både förvaltning- och exploateringsfastigheter.

Periodens kassaflöde

Periodens kassaflöde har ökat likvida medel med 3 894 
(-6 054) tkr som  vid periodens slut uppgick till 21 665 tkr 
(17 771).

FÖRKLARING AV KASSAFLÖDESPOSTER FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2018
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

2018
jan-sep

2017
jan-sep

2017
jan-dec

Nettoomsättning 750 4 575 8 043

Försäljning- och administrationskostnader -2 371 -2 779 -3 532

Rörelseresultat -1 621 1 796 4 511

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från bostadsrättsandelar -594 - -

Ränteintäkter och liknande resultatposter 74 - 24

Räntekostnader och liknande resultatposter -464 -671 -907

Resultat efter finansiella investeringar -2 605 1 125 3 628

Skatt på periodens resultat 10 424 - -

Periodens resultat 7 819 1 125 3 628

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

TILLGÅNGAR
2018

jan-sep
2017

jan-sep
2017

jan-dec

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 107 470 107 470 107 470

Uppskjutna skattefordringar 13 433 3 009 3 009

Övriga finansiella anläggningstillgångar 458 58 58

Summa anläggningstillgångar 121 361 110 537 110 537

Omsättningstillgångar

Andelar i bostadsrättsföreningar 19 425 5 800 3 600

Fordringar hos koncernföretag 201 831 185 605 188 855

Övriga fordringar 50 654 5 210 1 089

Kassa och bank 8 690 588 6 542

Summa omsättningstillgångar 280 600 197 203 200 086

SUMMA TILLGÅNGAR 401 961 307 740 310 623

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 119 907 119 907 119 907

Överkursfond 119 927 119 927 119 927

Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 37 405 29 058 31 561

Summa eget kapital 277 239 268 892 271 395

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 33 143 10 954 11 393

Skulder till koncernföretag 47 818 25 115 15 118

Övriga skulder 43 761 2 779 12 717

Summa kortfristiga skulder 124 722 38 848 39 228

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 401 961 307 740 310 623
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

 Bundet eget  
kapital                  Fritt eget kapital

Belopp i tusental kronor
Aktie- 

kapital
Över- 

kursfond

Balanserade  
vinstmedel  

inkl. årets resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans 1 januari 2017 119 907 119 927 29 909 269 743 

Utdelning 2017* - - -1 976 -1 976 

Resultat januari-september 2017 - - 1 125 1 125 

Utgående balans 30 september 2017 119 907 119 927 29 058 268 892 

Resultat juli-december 2017 - - 2 503 2 503 

Utgående balans 31 december 2017 119 907 119 927 31 561 271 395 

Utdelning 2018* - - -1 976 -1 976 

Resultat januari-september 2018 - - 7 819 7 819 

Utgående balans 30 september 2018 119 907 119 927 37 405 277 239 

* Utdelning om 8,00 kronor per preferensaktie, 247 020 *8,00 kr= 1 976 tkr.
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 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 Bostad skapa och för-
ädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj i framförallt södra 
Sverige och Stockholmsregionen. 

Bolagets delårsrapport omfattar perioden januari-september 2018.

Alla belopp i tusental kronor (tkr) om inget annat anges.

Avrundningsdifferenser kan förekomma.

NOT • 1 •  REDOVISNINGSPRINCIPER

GRUND FÖR REDOVISNINGEN

RW Bostad AB (publ) upprättar sin koncernredovisning enligt (IFRS) 
International Financial Reporting Standards, antagna av EU samt tolk-
ningar av dessa (IFRIC). Rapporten har upprättats i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen.  Upplysningar enligt 
IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter nedan som vid övriga 
avsnitt i denna delårsrapport samt i tillämpliga delar i Årsredovisningen 
för år 2017.

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finan-
siell rapporterings rekommendation RFR 2, Redovisning för juridisk 
person. RFR 2 innebär att moderbolaget i den juridiska personen skall 
tillämpa samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta 
är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilket också är 
moderbolagets och koncernens rapporteringsvaluta.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdeme-
toden förutom vad beträffar förvaltningsfastigheter samt finansiella 
tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) vilka är värderade 
till verkligt värde via resultaträkningen. 

Nedan redovisas de skillnader som förekommer mellan koncernens 
och moderbolagets redovisningsprinciper: 

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffnings-
värdemetoden. Moderbolaget redovisar aktieägartillskott i enlighet 
med uttalandet från Redovisningsrådets akutgrupp dvs. de redovisas 
direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och ande-
lar hos givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag 
redovisas 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.

Bolagets styrelse och verkställande direktör har inte funnit anled-
ning att ändra den riskbedömning som presenterades på sidorna 28-31 
i bolagets årsredovisning för år 2017.

De redovisningsprinciper som tillämpas i denna rapport överens-
stämmer i all väsentlighet med de redovisningsprinciper som finns 
beskrivna i Årsredovisningen för år 2017 förutom vad som anges nedan.

IFRS 9 FINANSIELLA INSTRUMENT

IFRS 9 Finansiella instrument ersätter IAS 39 Finansiella instrument och 
skall tillämpas från och med räkenskapsåret 2018.

Standarden har ej haft någon väsentlig påverkan på RW Bostads 
finansiella rapportering. Se även not 2 i årsredovisningen för 2017.

IFRS 15 INTÄKTER FRÅN AVTAL MED KUNDER

International Accounting Standard Board (IASB) har gett ut en ny stan-
dard, IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som skall tillämpas från 
och med 2018. Standarden innebär en modell där avtalens intäkter 
skall fördelas till tidpunkten för utförda prestatio ner.  Om ett kundkon-
trakt innehåller mer än ett prestationsåtagande ska varje  prestations-
åtagande värderas för sig.  

RW Bostads intäkter består av hyresintäkter vilka ej omfattas av 
denna standard och av intäkter från projektutveckling av i huvudsak 
bostäder. RW Bostads bedömning är att projektutvecklingens intäkter 
fortsatt kan redovisas över tid, enligt successiv vinstavräkning. Stan-
darden har därför ej haft någon väsentlig påverkan på den finansiella 
rapportering. Se även not 2 i årsredovisningen för 2017.

IFRS 16 LEASING

IFRS 16 Leasing, innebär att de flesta leasingavtal skall redovisas som 
tillgång och skuld i balansräkningen, en förändring av redovisningen 
av leasingavtal med stor effekt för leasetagare. Undantagna är lea-
singavtal med en leasingperiod som är 12 månader eller kortare samt 
leasingavtal som uppgår till mindre värden. I resultaträkningen redovi-
sas avskriv ningar på tillgången och räntekostnader på skulden. Avtal 
som i dag utgör operationella leasingavtal kommer således att aktiveras 
i balans räkningen. RW Bostad bedömning är att den nya standarden 
omfattar ett mindre antal leasingavtal vilka tillsammans uppgår till ett 
begränsat värde. Effekten av den nya standarden bedöms inte påverka 
redovisningen väsentligt förutom ett utökat krav på upplysningar. IFRS 
16 träder i kraft på räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare.

KASSAFLÖDESANALYS

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

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
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NOT • 2 • SEGMENTRAPPORTERING

SEGMENTRAPPORTERING

Rörelsesegment rapporteras på det 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 verkstäl-
lande direktören. RW Bostad upprättar inte not enligt IFRS 8 då bolaget 
inte delat upp redovisningen i sådana segment.

NOT • 3 • TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets verkställande direktör är kontrakterad genom ett konsultavtal. 
Det fasta arvodet uppgår till 100 tkr per månad jämte mervärdesskatt. 

Under tredje kvartalet har bolaget återbetalt tidigare erhållna lån 
från närstående inklusive upplupen ränta.

I slutet av tredje kvartalet har närstående lämnat nya lån till bolaget.
Per den 30 september 2018 uppgick Bolagets skulder till närstående 
personer till 20,3 (12,8) miljoner kronor. Under året har ränta på dessa 
nya skulder till närstående belastat resultatet med 0,0 (0,6) miljoner 
kronor.

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.

NOT • 4 • FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsva-
rande verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader med undan-
tag för de finansiella instrument vilka redovisas till verkligt värde via 
resultaträkningen. För finansiella instrument som inte värderas till verk-
ligt värde bedöms verkligt värde i allt väsentligt motsvaras av anskaff-

ningsvärdet. En finansiell tillgång upphör i balansräkningen när rättig-
heterna enligt avtal realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontroll 
över den. En finansiell skuld upphör i balansräkningen när förpliktelsen 
i avtalet fullgjorts eller på annat sätt avtalats bort. Räntebärande skul-
der löper i huvudsak med tre månaders räntebindningstid, varvid det 
verkliga värdet bedöms i allt väsentligt överensstämma med dess redo-
visade värde. För samtliga övriga finansiella tillgångar och skulder, som 
likvida medel, kundfordringar och leverantörsskulder, antas redovisat 
värde utgöra en rimlig uppskattning av verkligt värde. 

För finansiella tillgångar och skulder redovisade till verkligt värde 
skall upplysning lämnas över vilken nivå de finansiella instrumenten är 
redovisade till. Koncernens derivatinstrument är redovisat i enlighet 
med nivå 2. 

Nivå 1 
Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska tillgångar 
eller skulder. 

Nivå 2 
Andra observerbara indata för tillgången eller skulder än noterade pri-
ser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller 
indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar).

NOT • 5 • HÄNDELSER EFTER PERIODENS                                  
                  UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Låne- och kundfordringar   
Finansiella skulder värderade till 

verkligt värde via resultatet

Finansiella skulder  
värderade till upplupet  

anskaffningsvärde

Finansiella instrument, koncernen 2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31

Tillgångar
Andelar - - - - - -

Kundfordringar 6 977 553 - - - -

Övriga fordringar 406 410 372 214

Likvida medel 21 665 17 771 - - - -

Skulder
Derivatinstrument - - 6 263 7 964 - -

Låneskulder - - - - 262 595 344 465

Leverantörsskulder - - - - 3 811 3 105

Övriga skulder - - - - 188 960 84 684

Summa 435 052 390 538 6 263 7 964 455 366 432 254

NOT 4 FORTS.  KATEGORISERING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
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Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 

bolag som ingår i koncernen står inför.

STYRELSEFÖRSÄKRAN

Stockholm den 30 november 2018

Styrelsen i RW Bostad AB (publ)

Jessica Tyreman 
Styrelseordförande

Lennart Sten 
Styrelseledamot

Marcus Hamberg 
VD och Styrelseledamot

                                                                                                                                                                                                                                                    
Maria Ledunger Thulin  

  Styrelseledamot

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
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RW BOSTADS AKTIE

AKTIEN
Under perioden har sammanläggning av aktier skett i för-
hållandet 1:4 vilket innebär att 4 aktier läggs samman till 
1 aktie. Totalt antal aktier efter sammanläggningen är 46 
056 446 stamaktier A samt 61 755 preferensaktier B.

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. Handelsbeteckning-
en är RWCA och aktiens ISIN-kod är SE0000718728.

ÅRSSTÄMMA 2018 
RW Bostad är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i 
Stockholm.

Bolagets årsstämma ägde rum den 3 maj 2018. Vid 
stämman närvarade aktieägare som representerade till-
sammans 36 procent av rösterna. Till stämmans ordföran-
de valdes Jessica Tyreman. Årsstämman 2018 beslutade 
bland annat om följande:

 • Utdelning om 8,00 kr per preferensaktie.

 • Omval av styrelseledamöterna Jessica Tyreman (styrel-
seordförande), Lennart Sten, Marcus Hamberg samt Ma-
ria Ledunger Thulin.

 • Omval 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 2017 
fastställdes.

 • Sammanläggning av aktier och ändring av bolagsord-
ning.

 • Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission. 

UTDELNING
Årsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att 
ingen utdelning skulle lämnas på stamaktierna men att ut-
delning om 8,0 kronor per aktie skulle lämnas på prefe-
rensaktierna Avstämningsdag för utdelning på preferens-
aktierna var den 10 januari 2018. 

Den som på avstämningsdagen för utdelning var iförd 
i den av Euroclear förda aktieboken är behörig att motta 
utdelningen. 

ÄGANDE
RW Bostad ägs till 39,7 procent av familjen Hamberg med 
närstående bolag.

Ägare
Antal  

stamaktier
Antal  

preferensaktier Andel Röstandel

Familjen Hamberg med bolag 18 308 370 0 39,7% 39,7%

Familjen Tyreman med bolag 12 025 877 43 987 26,1% 26,1%

Danica Pension 7 035 283 0 15,3% 15,3%

Anders Von Essen Thulin med bolag 4 587 263 10 500 10,0% 10,0%

Elivågor AB (Lennart Sten) 1 887 660 2 550 4,1% 4,1%

Imberis Invest AB (Johan Ahlberg) 1 863 679 4 718 4,0% 4,0%

Joakim Bandhede 78 125 0 0,2% 0,2%

Catella Bank SA 33 311 0 0,1% 0,1%

Övriga aktieägare 236 879 0 0,5% 0,5%

Totalt 46 056 446 61 755 100,0% 100,0%

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2018 
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DEFINITIONER OCH ORDLISTA
European Securites and Markets Authority (ESMA) har kommit med 
riktlinjer avseende alternativa nyckeltal. Riktlinjer för alternativa nyck-
eltal syftar till att underlätta förståelsen av nyckeltalen och därmed 
öka användarbarheten. De alternativa nyckeltalen ger värdefull merin-
formation för analys och bedömning av bolagets finansiella rapporter. 
RW Bostad presenterar vissa nyckeltal som inte definieras enligt IFRS 
då bolaget anser att dessa mått ger värdefull information till investerare 
och övriga intressenter. Eftersom beräkningen av alternativa nyckeltal 
kan skilja sig mot mått som används av andra företag kan jämförbarhet 
mot andra företag i dessa mått saknas. Samtliga nyckeltal och förkla-
ringar som inte är direkt identifierbara i de finansiella rapporterna och 
som bedömts som väsentliga finns beskrivna nedan. 

DEFINITIONER
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, %
Periodens resultat justerat för utdelning till preferensaktieägare i för-
hållande till genomsnittligt eget kapital minskat med preferensaktieka-
pitalet. Periodens resultat vid delårsbokslut omräknas till 12 månader. 

ANTAL AKTIER, ST
Det totala antalet aktier (stamaktier av serie A och B samt preferens-
aktier) vid periodens utgång.

AREAMÄSSIG UTHYRNINGSGRAD, %
Kontrakterad area i förhållande till total uthyrningsbar area vid perio-
dens utgång.

BELÅNINGSGRAD, % 
Räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar vid periodens 
utgång.

BELÅNINGSGRAD FASTIGHETER, % 
Räntebärande skulder hänförliga till fastigheter ägda för förvaltning i 
förhållande till fastigheternas marknadsvärde vid periodens utgång.

BRUTTORESULTAT, TKR 
Koncernens totala intäkter minus produktion- och
fastighetskostnader.

DIREKTAVKASTNING, %
Periodens driftnetto, rullande tolv, i förhållande till förvaltningsfastig-
heternas bokförda värden vid periodens utgång och justerat för fastig-
heternas innehavstid under perioden. Beräkningen av direktavkastning 
inkluderar ej exploaterings- och projektfastigheter. 

DRIFTNETTO, TKR
Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter minus drift- och under-
hållskostnader, tomträttsavgälder och fastighetsskatt för förvaltnings-
fastigheterna.

EGET KAPITAL PER STAMAKTIE, KR
Eget kapital exklusive eget kapital hänförligt till preferensaktieägarna 
vid periodens slut i förhållande till antalet stamaktier vid periodens 
utgång.

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD, % 
Kontrakterad årshyra vid periodens utgång i förhållande till hyresvärdet 
vid periodens utgång.

GENOMSNITTLIGT ANTAL STAMAKTIER, ST  
Det totala antalet stamaktier vid periodens början, justerat med sta-
maktier emitterade under perioden viktat för det antal dagar som akti-
erna varit utestående. 

HYRESVÄRDE, TKR 
Kontrakterad årshyra vid periodens utgång med tillägg för bedömd 
marknadshyra för vakanta areor. 

MEDELRÄNTA RÄNTEBÄRANDE SKULDER, %
Genomsnittlig ränta på koncernens totala räntebärande skulder vid 
periodens utgång.

PREFERENSAKTIEKAPITAL, KR
Beräknas som inbetalt eget kapital för emitterade preferensaktier med 
tillägg för året företrädesrätt till utdelning och eventuellt tidigare års 
obetalda utdelningar så kallat ”Innestående Belopp”.

RESULTAT PER STAMAKTIE, KR 
Periodens resultat efter skatt justerat för preferensaktieutdelning för 
perioden, i förhållande till genomsnittligt antal stamaktier.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULDER, TKR
Räntebärande skulder minus likvida medel.

RÄNTETÄCKNINGSGRAD, GGR
Resultat före orealiserade värdeförändringar med återläggning av finan-
siella kostnader och därefter dividerat med finansiella kostnader.

RÖRELSEMARGINAL, % 
Rörelseresultatet i förhållande till de totala intäkterna.

RÖRELSERESULTAT, TKR 
Totala intäkter minus produktion- och fastighetskostnader, försäljning- 
och administrationskostnader inkluderande, av- och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar samt resultat från andelar och realise-
rade värdeförändringar.

DEFINITIONER OCH ORDLISTA
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SKULDSÄTTNINGSGRAD, %
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

SOLIDITET, % 
Eget kapital i relation till balansomslutningen vid periodens utgång. 

ORDLISTA
BYGGRÄTT
En byggrätt är en bedömning av möjligheten att utveckla bostäder eller 
lokaler. För bostäder motsvarar en byggrätt en lägenhet, ett radhus eller 
ett fristående småhus. En byggrätt inkluderas i bedömningen antingen 
vid direkt ägande av en fastighet eller när någon form av avtal, såsom 
köpeavtal, markanvisningsavtal eller samarbetsavtal föreligger.

DETALJPLAN
Kommunalt regelverk för markanvändning och utformning av byggna-
der och anläggningar inom ett visst område. Detaljplanen är juridiskt 
bindande och är grunden till bygglov.

DERIVAT
Avtal om köp och försäljning av räntor vars pris och villkor påverkas av 
faktorer såsom tid, inflation och marknad. Derivatavtal ingås normalt 
för att säkerställa förutsägbara räntenivåer för hela eller delar av rän-
tebärande lån.

FASTIGHET
Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt.

IFRS
Förkortning för International Financial Reporting Standard. IFRS är en 
internationell redovisningsstandard för upprättande av koncernredo-
visningar.

UTSPÄDNING
Utspädning till följd av utestående teckningsoptioner och beräknas i 
enlighet med IAS 33. 
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