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Mofast är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar samhälls - och  
bostadsfastigheterpåattraktivaplatsermedettgeografisktfokus 

på Storstockholmsregionen. 

Viarbetaraktivtmedbefintligaochpotentiellabyggrätter 
inom beståndet för att skapa mervärde.  

Den 31 mars 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 85 fastigheter  
med ett fastighets värde om cirka 3,7 miljarder kronor.
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Fastighetsrelaterade nyckeltal

Tkr
Jan–mar 

2022
Jan–mar  

2021
Jan–dec 

2021

Antal Fastigheter 85 75 75

Fastigheternas marknadsvärde, mkr 3 746 1 879 2  192

Uthyrningsbar area kvm  161 551 83 804  83 804 

Samhällsfastigheter 75 553 75 553 75 553

Bostadsfastigheter 85 998 8 251 8 251

Här finns våra fastigheter.
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Perioden i sammandrag 
Perioden januari–mars
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 39,5 Mkr (28,9).
• Driftnettot under perioden uppgick till 23,5 Mkr (17,2).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 0,7 Mkr (6,6).
• Periodens resultat före skatt uppgick till 0,7 Mkr (4,6).

Väsentliga händelser under perioden
• Mofast har tillträtt en bostadsportfölj belägen i Södertälje med 

ett underliggande fastighetsvärde om 1 150 miljoner kronor. 
Mofast tillträdde fastigheterna den 25 februari 2022.

• Mofast har tillträtt en fastighetsportfölj med bostäder belägna i 
Globen, Uppsala och Örebro med ett underliggande fastighets-
värde om 376 miljoner kronor. Mofast tillträdde fastigheterna 
den 4 februari 2022.

• I syfte att sänka overheadkostnader, förbättra resultatet i 
portföljen samt öka kundnyttan har Mofast avtalat med Kvastå 
AM AB om ett förtida avtals upphörande av det gemensamma 
förvaltningsavtalet. Per den 1 januari 2022  sker förvaltningen 
av denna portfölj i egen regi.

Intäkter per segment, Q1 2022 1)

Intäkter per hyreskategori, Q1 2022 1)

Finansiella nyckeltal

Tkr
Jan–mar 

2022
Jan–mar  

2021
Jan–dec 

2021

Hyresintäkter 39 525 28 857 111 541 

Driftnetto 23 510 17 209 71 540 

Förvaltningsresultat 699 6 645 5 214 

Soliditet 35,3 39,4  40,9 

Belåningsgrad, % 60,8 56,2  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr 1,12 2,02  1,60 

Långsiktigt substansvärde 1 447 343 791 297 1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal
Jan–mar 

2022
Jan–mar  

2021
Jan–dec 

2021

Resultat per aktie, kr 0,0 0,1 26,0

Förvaltningsresultat  
per aktie, kr 0,1 0,0 2,1

EPRA NAV per aktie, kr 122,6 104,7  135,1 

Antal utestående aktier, st 11 802 009 7 557 856 7 557 856

3,7
Fastighetsvärde, mdkr

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Mofast har erhållit positivt planbesked för två fastigheter i 

Bagarmossen. Planbeskedet omfattar cirka 5 000 kvm BTA för 
bostäder och samhällsfastigheter.

• Mofast har tecknat ett avtal med Stockholms Stad om uthyrning 
av fastigheten Färgfotot 3 i Bandhagen. Kontraktet är på  
15 år och hyresgästen tillträder fastigheten efter anpassningar 
är genomförda. 

• Bolaget har förlängt ett avtal med Frösunda Omsorg på 10 år  
i fastigheten Rapsen 2.

• Bolaget har anställt en CFO och en fastighetschef. Båda parter 
kommer påbörja sin anställning i starten av Q3. 

• Tidigare kommunicerade avyttring om samhällsfastigheter 
för ett värde om 310 miljoner kronor villkorat finansiering för 
köparen har ej genomförts då köpare inte kunnat bekräfta sin 
finansiering. Försäljningen kommer läggas vidare till mäklare.

162 000
Uthyrningsbar area, kvm

123
EPRA NAV, kr/aktie

Bostäder , 53%
LSS/HVB, 26%
Vårdhem, sjukvård, 10%
Daghem, 3%
Skolor, 2%
Äldreomsorg, 2%
Övrigt, 4%

     
Bostadsfastigheter, 53%
Samhällsfastigheter, 47%

39,5
Mkr

39,5
Mkr

1) Fördelning baserat på rullande 12 månader
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Vi växer mot uppsatta mål

Transaktioner av fastighetsportföljer 
Under första kvartalet har Mofast tillträtt flera rapporterade 
bostadsfastigheter i Södertälje, Stockholm, Uppsala och Örebro. 
Tillträdena kommer addera ett driftnetto om cirka 60 miljoner 
kronor på årsbasis. Portföljen har dessutom stor utveckling-
spotential och ett arbete med utvecklingen har redan påbörjats. 
Genom förvärven har vi ökat bostadsdelen i portföljen i linje med 
fastslagen strategi. Fördelningen mellan bostäder och samhälls-
fastigheter är nu jämn. Mofasts fastighetsbestånd uppgår nu till 
3,7 miljarder kronor och vi är i och med det på god väg att nå våra 
strategiska mål om ett fastighetsbestånd om 5 miljarder kronor 
under 2024. 

Mofast valde under första kvartalet även att avyttra två fastigheter 
som vi anser att vi inte har mer utvecklingspotential i, med 
planerat tillträde i slutet av andra kvartalet. Efter kvartalets utgång 
har Mofast dock utnyttjat sin rätt till hävning av avtalet eftersom 
köparen inte kunnat bekräfta sin finansiering. Fastigheterna 
kommer nu i stället läggas ut till försäljning av mäklare och jag 
räknar med att de säljs under året.

Positivt planbesked i Bagarmossen
Under 2021 initierade Mofast en utvärdering av portföljens 
byggrätter, vilket resulterade i att cirka 19 000 kvm BTA byggrätter 
för bostäder- och samhällsfastigheter har identifierats i attraktiva 
lägen. Efter första kvartalets tillträde av ytterligare fastigheter 
beräknar vi att denna byggrättsportfölj har ökat ytterligare till 
44 000 kvm BTA.

Efter kvartalets utgång har Mofast även erhållit ett positivt 
planbesked om cirka 5 000 kvm BTA i Bagarmossen. Planbeske-
det ligger i linje med det förtätningsarbete som pågår av området, 
där stadsdelen ska förädlas med nya stadsgator och ytterligare 
bostäder. Planen är prioriterad och de nya detaljplanerna för 
Mofasts fastigheter bedöms kunna antas 2025.

Organisationsutveckling
Under kvartalet har Mofast anställt Per Gebenius som CFO. Per 
kommer att tillträda sin tjänst under Q3 och kommer då ta över 
arbetet från bolagets interimistiska CFO Ludvig Green. Per har 
en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och 
kommer tillföra mycket till bolaget på vår fortsatta resa.

Bolaget har även anställt Pierre Bjelkmark som fastighetschef. 
Pierre kommer närmast från en liknande tjänst hos Frösunda 
AB. Pierre har en lång erfarenhet av förvaltning av samhälls- och 
bostadsfastigheter och kommer vara med i arbetet med att bygga 
upp en professionell förvaltningsorganisation inom Mofast. Även 
Pierre kommer att påbörja sin anställning under Q3. 

Aktiv förvaltning
Under och efter kvartalets utgång har renoveringen av två 
bostadsfastigheter slutförts i Stockholm. Renoveringarna 
kommer att resultera i högre hyror, som en följd av omförhandlade 
hyresnivåer, samt lägre driftkostnader till följd av bland annat 
tilläggsisolering och fönsterbyte.

Efter kvartalets utgång har även ett större projekt för byte av kyl- 
och värmeanläggning på en fastighet i Flen påbörjats. Vi ersätter 
nuvarande fjärrvärmesystem med bergvärme vilket avsevärt 
kommer att sänka driftkostnaden samtidigt som vi minskar 
vår klimatpåverkan. Fastigheten omfattar cirka 9 500 kvm och 
besparingen på årsbasis kommer att bli märkbar. 

Efter kvartalets utgång har dessutom två nya hyreskontrakt 
tecknats i Stockholm. Avtalen löper på 10 respektive 15 år och 
avtalen inkluderar anpassning av fastigheterna för att möta  
hyresgästernas krav. Anpassningarna kommer att slutföras  
under tredje respektive fjärde kvartalet 2022. Kontrakten kommer 
bidra till en högre hyresintäkt och ett högre fastighetsvärde. 

Omvärlden, risker och möjligheter
I början av 2022 kunde samhället återigen öppna upp efter 
pandemin. Dessvärre kom som vi alla vet snart därefter en ny kris, 
och tragedi, när Ryssland inledde invasionen av Ukraina. Även 
för Mofast får detta en påverkan såtillvida att vi upplever vissa 
störningar i leveranskedjorna av material och produkter till våra 
ombyggnadsprojekt. Vi arbetar aktivt med detta för att skapa 
så liten effekt som möjligt. Utöver dessa störningar följer vi även 
nogsamt den geopolitiska utvecklingen, den stigande inflationen, 
de allt högre styrräntorna och dess påverkan på fastighetspriserna 
och följdenligt bankernas vilja att bistå i förvärvsfinansieringar. 

Rent investeringsmässigt är vår bedömning att de som sitter på 
en bra kassa kan komma att få bra möjligheter att genomföra fina 
investeringar under den kommande tiden. Mot bakgrund av bland 
annat dessa faktorer har aktieägarna på årsstämman beslutat 
att stärka bolagets kassa och eget kapital genom att innehålla 
utdelningen för 2022.

Sammanfattning
Förändringen och utvecklingen av Mofast fortsätter i hög takt 
och jag anser alltjämt att vi har goda förutsättningar att fortsätta 
skapa långsiktigt värde för er aktieägare liksom till samhället och 
våra hyresgäster. 

Stockholm den 25 maj 2022

Dan Törnsten 
VD

UtvecklingenavMofastfortskrider,underkvartaletharflerbostadsfastig-
hetertillettvärdeom1,526miljarderkronortillträtts.Hyresintäkterna
ökademed37 procentjämförtmedsammaperiodföregåendeår,dettasom
enföljdavdetillträdenochfastighetsinvesteringarsomgenomförtsun-
der senaste året. Även driftnettot ökade med 37 procent till 23,5 miljoner 
kronorfördetförstakvartalet.Mofasthyresintäkteruppgårnutill
cirka200 miljonerkronorpårullandeårsbasismedettfastighetsvärde
om3,7 miljarderkronor.Vårgeografiskaintäktsfördelningharioch
meddessatillträdenävenförskjutitsänmermotStockholmsregionen.
71procentavintäkterna,beräknatpårullande12 månader,kommernu
från Stockholmsregionen medräknat Södertälje. Detta bedömer vi som 
mycketpositivtmotbakgrundattStockholmär 
en attraktiv region med hög tillväxt och låg genomsnittlig vakansgrad. 
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Om Mofast

Affärsidé
Mofasts affärsidé är att långsiktigt äga, förvalta och utveckla 
samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva lägen med tillväxt-
potential. Dessa ska generera en hög riskjusterad långsiktig 
avkastning till aktieägarna. 

Tillväxten ska huvudsakligen ske genom fastighetsförvärv men 
även genom fastighetsutveckling inom det befintliga beståndet.

Mål
Övergripande mål
Mofasts övergripande mål är att generera en långsiktigt hög och 
stabil avkastning med fokus på tillväxt. Styrelsen har fastställt 
följande strategiska- och operativa mål för verksamheten:
• Tillväxt – Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor till 2024. 
• Belåningsgrad – Belåningsgraden ska inte överstiga 60 procent. 
• En konkurrenskraftig utdelning

Operativa mål
Mofast ska sträva efter en förvaltning som präglas av hög aktivitet 
och som ligger nära hyresgästen. Med fokus på långsiktig 
kundnytta, en omtanke och optimerande av fastigheterna skapar 
vi en långsiktig avkastning.

Vidare ska Mofast drivas av en kontinuerlig utveckling, förädling 
och kundanpassning.

De investeringar Mofast gör ska öka fastigheternas kvalitet och 
attraktionskraft, förbättra kassaflödet och därmed öka beståndets 
värde över tid.

Strategisk inriktning
Under 2021 initierades arbetet med att ta fram en strategi  
som fokuserar på tillväxt och med ett fastighetsbestånd  
som består av samhälls- och bostadsfastigheter.

Mofast har gått från att vara ett renodlat samhällsfastig hets-
bolag som fokuserade på utdelning till att bli ett aktivt, tillväxt-
fokuserat och långsiktigt fastighetsbolag med en  
tydlig och aktiv huvudägare. Under kvartalet tillträddes två 
bostadsportföljer om totalt 10 fastigheter i Södertälje, Stockholm, 
Uppsala och Örebro. I samband med den bostadsportfölj som 
tillträddes i första kvartalet 2021 har intäktsfördelningen ändrats 
från 100 procent samhällsfastigheter i januari 2021 till en fördel-
ning om cirka 47 procent samhällsfastigheter och 53 procent 
bostadsfastigheter per den sista mars 2022. 

Investeringsstrategi
Alla förvärv ska ske med tydligt fokus på kassaflöden, förvaltnings-
effektivitet och utvecklingsmöjligheter inom segmenten samhälls-
fastigheter, bostäder och i vissa fall utvecklingsprojekt.

Förvaltningsstrategi
Mofasts förvaltningsstrategi präglas av långsiktighet, vilket skapar 
en trygghet för våra hyresgäster samt stabila hyresintäkter för 
bolaget. Alla förvärv och utvecklingsarbeten i beståndet genom-
förs med slutmålet att långsiktigt äga och förvalta. 

Som en del av vår förvaltningsstrategi har Mofast en ambition 
att samla all övergripande förvaltning i egen regi, vilket är ett 
arbete som påbörjades under 2021 med en förtida uppsägning 
av ett förvaltningsavtal omfattande 24 samhällsfastigheter i 
Stockholmsområdet. Vidare har Mofast anställt en fastighetschef, 
som kommer att tillträda bolaget i början av Q3. 

Genom att ha den övergripande förvaltningen i egen regi 
kommer vi närmre hyresgästerna och får på så sätt en bättre 
känsla för hyresgästernas behov och viljor. Närheten till Mofast 
hyresgäster underlättar vid diskussioner om omförhandlingar 
av hyresavtal och bidrar därmed till stabilitet och trygghet till 
bolagets kassaflöde. 

Våra fastigheter
Den totala fastighetsportföljen bestod den 31 mars 2022 av 
67 samhälls fastigheter spridda över Sverige och 18 bostadsfastig-
heter i Stockholm, Örebro, Uppsala och Södertälje. 

Fastighetsportföljen har idag en geografisk tyngdpunkt 
i Stockholms län, Västra Götalands län, Region Mälardalen, 
Södermanlands län och Skåne län. 

Mofast tillväxt ska ske genom att:
• Skapa nya bostäder i tillväxtorter där det råder 

bostadsbrist genom att utveckla befintliga fastigheter.
• Utveckla och genomföra byggnation av identifierade  

projekt i vår byggrättsportfölj.
• Förvärva samhälls- och bostadsfastigheter med  

utvecklings potential i attraktiva lägen. 
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Mofasts intjäningsförmåga
Sedan Mofast grundades 2019 har fokus legat på samhälls-
fastigheter. Vid ingången av 2021 bestod samtliga 67 fastigheter i 
bolagets portfölj av samhällsfastigheter. Under 2021 genomfördes  
tre större förvärv av bostadsfastigheter till ett sammanlagt värde 
om strax över 1,9 miljarder kronor. 

Denna diversifiering av beståndet syftar till att bredda verksam-
heten att även innehålla bostäder, vilket breddar vår intäktskälla. 
Vid slutet av 2021 var intäktsfördelningen mellan samhällsfastig-
heter och bostadsfastigheter i Mofast 80/20, och majoriteten av 
intäkterna hänfördes till samhällsfastigheter. Mofast ska fortsätta 
utveckla det fastighetsbestånd som byggts upp med ett fortsatt 
fokus på både samhällsfastigheter och bostäder. Med tillträdena 
som skett under Q1 är fördelningen numera jämn mellan bostäder 
och samhällsfastigheter. 

Förvaltning
För den fortsatta utvecklingen av bolaget har vi tagit ett strate-
giskt beslut att den övergripande förvaltningen ska ske internt 
med egen personal. I slutet av 2021 avslutades ett av våra 
förvaltningsavtal i förtid. Under 2022 kommer en större andel av 
beståndet att förvaltas av egen personal. Vi anser att detta är en 
nyckelfaktor till att lyckas som fastighetsägare. Desto närmre 
vi är vår hyresgäst ju bättre besluts underlag kommer vi att få i 
den dagliga verksamheten, vilket kommer gynna både oss, våra 
hyresgäster och våra aktieägare.

Vi genomför kontinuerliga möten med våra tekniska förvaltare 
där vi går igenom fastighet för fastighet och diskuterar status, 
eventuella problem, pågående arbeten och underhållsplaner för att 
säkerställa funktion och kvalitet i byggnaderna.

Via våra förvaltare har vi även direktkontakt med våra hyres-
gäster där vi fångar upp frågor, funderingar och önskemål för 
att på så sätt skapa ett bra samarbete. Arbetet ligger sedan till 
grund för de underhållsplaner och investeringar som vi skapar på 
årsbasis för varje fastighet. 

Investeringsstrategi
Alla förvärv ska ske med tydligt fokus på kassaflöden, förvaltnings-
effektivitet och utvecklingsmöjligheter. Att investera i fastigheter 
med olika typer av användning kommer att vara bärande för att 
vi ska uppnå våra mål och generera starka kassaflöden. De olika 
tillgångsslagen kommer att vara; samhällsfastigheter, bostäder 
och i vissa fall utvecklingsprojekt. 

Fastighetsbeståndets utveckling
Utvecklingen av Mofasts fastighetsbestånd sker i genom:
• Utveckling i befintligt bestånd avser om- och tillbyggnationer 

av ytor i bolagets befintliga fastighetsportfölj. Detta realiseras i 
form av identifiering av outnyttjad yta i en fastighet som sedan 
omvandlas till attraktiva lägenheter. I segmentet samhällsfastig-
heter kan detta innebära utveckling och nyinvestering i bland 
annat värmesystem, vilket kan sänka klimatpåverkan samt de 
taxebundna kostnaderna, vilket även höjer värdet på beståndet.

• Projektutveckling innefattar nybyggnation av utvecklingsbar yta 
som bolaget har i sitt bestånd, men ännu inte realiserat. Per den 
31 mars 2022 uppgår byggrättsportföljen till cirka 44 000 kvm 
BTA. Portföljen kommer att fortsätta addera värde framgent 
genom byggnation av byggrätterna. 

Kommuner
För Mofast är det av stor vikt att ha ett nära samarbete med kommu-
nerna. Allt utvecklingsarbete sker i samråd med kommuner och andra 
aktörer. I detta arbete är det av stor vikt för oss att skapa byggrätter 
som harmoniserar med resterande bebyggelse i kommunen. Av 
Mofasts tio största hyresgäster 31 mars 2022, sett till hyresintäkt, var 
sju kommuner, vilket ännu en gång belyser vikten av detta samarbete. 

Fastighetsvärdering
Bolagets fastigheter värderas löpande av externa, auktoriserade 
fastighetsvärderare. Fastigheterna redovisas i enlighet med IFRS  
till verkligt värde. Marknadsvärdet per 31 mars 2022 uppgick till 
3 746 166 000 sek.  

10 största hyresgästerna

Per 31 mars 2022 Hyresvärde, Q1
% av totala 

hyresintäkter

Nytida AB 3 706 958 9

Flens kommun 2 619 462 7

Haninge kommun 1 379 222 3

Älvdalens kommun 864 285 2

Stockholms kommun 855 660 2

Region Sörmland 822 817 2

Kristinehamns kommun 772 481 2

Frösunda Omsorg 771 314 2

Förskoleteamet Helianthus AB 747 968 2

Tomelilla kommun 616 385 2

Övriga hyresgäster i samhällsfastigheter 5 443 450 14

Övriga hyresgäster i bostadsfastigheter 20 900 000 53

Totalt 39 500 002 100

Våra fastigheter

Intäkter per segment, Q1 2022 1) Intäkter per hyreskategori, Q1 2022 1)Nyckeltal, 31 mars 2022

Antal fastigheter 85

Total yta, kvm BTA 161 551

Hyresintäkt, Mkr 39,5
Bostäder, 53%
LSS/HVB, 26%
Vårdhem, sjukvård, 10%
Daghem, 3%
Skolor, 2%
Äldreomsorg, 2%
Övrigt, 4%

Bostadsfastigheter , 53%
Samhällsfastigheter, 47%

39,5
Mkr

39,5
Mkr

Övriga hyresgäster i  
samhällsfastigheter

5 443 450 14

1) Fördelning baserat på rullande 12 månader
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Marknaden
Samhällsfastigheter bedöms vara ett fortsatt attraktivt segment 
med god riskjusterad avkastning, då segmentet generellt präglas 
av goda hyresnivåer, kreditvärdiga hyresgäster i form av offentligt 
finansierade verksamheter, samt låga vakansgrader. Detta 
har resulterat i sjunkande direktavkastningskrav och stigande 
fastighetsvärden. För de mest attraktiva samhällsfastigheterna i 
Sverige understiger nu direktavkastningskravet 3 procent. 
Delvis kan den starka utvecklingen förklaras av förändringar i 
ägandestrukturen. Förr låg ägandet i princip uteslutande hos stat, 
region eller kommun, vilket historiskt har inneburit ett lågt utbud av 
samhällsfastigheter. Under de senaste åren har avyttringar skett till 
privata aktörer, och även privata aktörer har uppfört nya samhälls-
fastigheter med stat, region och kommuner som hyresgäster. 

För 2021 uppgick den totala investeringsvolymen för samhälls-
fastigheter till 49 miljarder vilket medför en procentandel på 
cirka 12 procent av den totala transaktionsvolymen. Detta är den 
högsta volymen för ett enskilt år hittills. Samhällsfastigheter inne-
fattas av en rad olika delsegment. För delsegmentet vård boende, 
äldreboende och LSS-boende uppgick investeringsvolymen 2021 
till cirka 10 miljarder i hela Sverige.  

Demografiska faktorer leder till ökat behov
Faktorer som bidrar till det växande intresset för segmentet är 
den samhälleliga och demografiska utvecklingen som sker i 
Sverige med en ökande åldrande befolkning i kombination med 
växande barnkullar. Prognoser visar att Sveriges befolkning år 
2040 kommer uppgå till cirka 11 300 000 personer. Det är den 
äldre befolkningen i synnerhet som beräknas växa i snabbare 
takt än övriga befolkningen. Bedömningen är att befolkningen 

Nyckeltal. 31 mars 2022

Antal fastigheter 67

Total yta, kvm 75 553

 varav bostäder 8 536

Hyresintäkt, Mkr 24,7

WAULT (år) 4,9

Samhällsfastigheter

     
Samhällsfastigheter, 47%
Bostadsfastigheter, 53%

47%

i åldrarna 80 år och äldre kommer motsvara cirka 8 procent av 
den totala befolkningen år 2040, vilket är en markant ökning från 
dagens nivåer. Utvecklingen ställer således krav på exempelvis 
särskilda boenden, förskolor och hälso- och sjukvård. Därav krävs 
både modernisering av befintligt bestånd och även nyproduktion, 
då myndigheter och kommuner har ett stort behov av nya och 
ändamålsenliga lokaler.

Mofasts samhällsfastigheter 
Samhällsfastigheterna har en bra geografisk spridning över hela 
Sverige och är mellan 200 kvm och 2 000 kvm, ett storleks-
segment med större flexibilitet än större fastigheter. De flesta 
av våra samhällsfastigheter är multifunktionshus och enkla att 
anpassa till nya verksamheter. Det ger oss stor flexibilitet att lätt 
ändra inriktning på fastigheterna och dessutom blir de attraktiva 
på fastighetsmarknaden. Många är också komplett utrustade 
bostäder och kan användas till vanliga bostäder, vilket adderar  
ett värde till beståndet. 

I segmentet Samhällsfastigheter finns även ett antal bostäder i 
Flen. Bostadslägenheterna i Flen uppgår till 125 lägenheter och har 
prognostiserade hyresintäkter på årsbasis på 9,4 miljoner kronor.

Långa hyreskontrakt
Hyresgästerna är framför allt kommuner och landsting och 
fastigheterna rymmer bland annat LSS-boenden, HVB-hem, 
äldreomsorg och förskolor. Genom nära och långsiktiga relationer 
i kombination med aktiv förvaltning bidrar vi till en svensk vård och 
omsorg i världsklass.

Bolagets huvudsakliga hyresgäster i samhällsfastighetsport-
följen är kommuner och privata vårdbolag som Nytida, Attendo 
och Frösunda Omsorg. 

Wault i samhällsfastighetsportföljen uppgår till 4,9 år. Mofast 
arbetar aktivt med att öka snittlängden på hyreskontrakten genom 
en fördjupad relation och kunskap om hyresgästens verksamhet 
för att skapa längre samarbeten och därmed nöjdare kunder. 
Detta kommer leda till en stabil intjäningsförmåga över tid.

LSS/HVB, 49%
Vårdhem, sjukvård, 19%
Bostäder, 9%
Daghem,6%
Skolor, 5%
Äldreomsorg,5%
Övrigt, 4%

Andel av Mofast hyresintäkter, Q1 2022 1) Intäkter per hyreskategori, Q1 2022 1)

24,7
Mkr

Händelser under kvartalet
Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet.

Händelser efter kvartalets utgång
Tidigare kommunicerade avyttring om samhällsfastigheter 
för ett värde om 310 msek avhängande finansiering för 
köparen har ej genomförts då köpare inte kunnat bekräfta sin 
finansiering. Försäljningen kommer läggas vidare till mäklare. 
Mofast har tecknat ett avtal med Stockholms Stad om 
uthyrning av fastigheten Färgfotot 3 i Bandhagen. Kontraktet 
löper på 15 år och hyresgästen tillträder fastigheten efter 
anpassningar är genomförda.
Bolaget har även förlängt ett avtal på fastigheten Rapsen 2 
med hyresgästen Frösunda Omsorg. Avtalstiden är 10 år. 

Lästen 10, Flen – Blandfastighet

1) Fördelning baserat på rullande 12 månader
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Marknaden
På bostadsmarknaden i Sverige råder ett stort underskott av 
bostäder. Denna brist belyses i Boverkets bostadsmarknadsenkät, 
där 207 av 288 kommuner angett att de hade ett bostads-
underskott under 2021. Allra störst är underskottet i Stockholm, 
Mälardalen och övriga storstadsregioner. 

Enkäten belyser vidare att underskottet är tydligare hos vissa 
grupper, bland annat studenter, nyanlända och unga par. Även hos 
funktionsnedsatta individer och äldre som önskar byta bostad 
råder det ett underskott. Detta tyder på ett fortsatt underskott 
framgent, vilket innebär hög tillväxt potential för fortsatt byggnation 
och efterfrågan av hyresbostäder. Särskilt hög är efterfrågan på 
hyresbostäder med lägre hyresnivåer. Byggnationen för hyresrätter 
har legat på rekordnivåer, men nyproduktionen svarar inte upp 
mot de behov som finns, vilket leder till en obefintlig vakans för 
hyresbostäder i framförallt Stockholmsregionen. 

Mofasts bostadsfastigheter 
Merparten av Mofasts bostadsbestånd är centraliserat till  
Stockholmsregionen. Utöver denna region har Mofast även 
bostads lägenheter i Uppsala och Örebro, samt inom samhälls-
fastig heter i Flen kommun. Mofast bedömer att regionerna som  
bolaget är verksamt på är orter där behoven för objekten som 
erbjuds kommer vara starkt över tid. 

I Mofasts samhällsfastigheter finns även ett antal bostads-
hyresrätter, som räknats in som intäkter från samhällsfastigheter 
utifrån den indelning av segment som görs idag i bolaget. 
Bostads lägenheterna i Flen är 125 lägenheter och har prognosti-
serade hyresintäkter på årsbasis på 9,4 miljoner kronor. Det 
innebär att tillsammans med hyresintäkterna för bostäder i 
samhällsfastig heterna kommer 53 procent av våra faktiska 
hyresintäkter från bostäder.

Bostadsfastigheter

Nyckeltal, 31 mars 2022

Antal fastigheter 18

Antal lägenheter 1 214

Hyresintäkt, Mkr 14,8

Total area, kvm 85 802

Utveckling av befintliga fastigheter 
I Mofasts bostadsportfölj fortskrider utvecklingen. Bostadsportföljen 
innehar cirka 1 850 kvm bygglov för utveckling av nya lägenheter i  
befintliga fastigheter. Dessa arbeten sker huvudsakligen i samband 
med övrig renovering och tjänar till att höja kvalitén i beståndet, för-
bättra boendemiljön samt trivseln i fastigheterna. Detta leder i sin tur 
till lägre driftkostnader, högre fastighetsvärde och bättre driftnetto. 

I flera fastigheter har tillskapandet av nya lägenheter skett  
i samband med att övrig renovering genomförts, som till  
exempelvis stambyten, dräneringsarbeten, renoveringar av  
tvättstugor etc. Arbetet med att utveckla dessa ytor till nya lägen-
heter pågår löpande. 

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen ska långsiktigt och i möjligaste  
mån ske i egen regi så att relationen med hyresgäster maximeras.

Den tekniska förvaltningen hanteras av extern part då detta 
bedöms som mest kostnadseffektivt.

     
Bostadsfastigheter

53%

Bostadsfastigheter

Andel av Mofast hyresintäkter bostäder, Q1 2022 1)

57%

Totalt Mofast 2)

Händelser under kvartalet
Bolaget har tillträtt två bostadsportföljer för ett under-
liggande fastighetsvärde om cirka 1,5 miljarder kronor 
i Globen, Örebro, Uppsala samt Södertälje. Förvärven 
omfattar strax över 1 000 bostadslägenheter och utveck-
lingsmöjligheterna i dessa fastigheter bedöms som stora. 

Händelser efter kvartalets utgång
Efter kvartalets utgång har avtal tecknats med Hyres-
gästföreningen om nya hyror för en bostadsfastighet i 
Stockholmsområdet.

Kolonnaden 1, Globen

1) Fördelning baserat på rullande 12 månader
 2)  Inkluderar bostadsbeståndet  

inom Samhällsfastigheter
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Projektutveckling

Fastighetsutveckling
Fastighetsutveckling är en strategisk viktig del av Mofasts verk-
samhet. I samband med omstöpningen av bolaget investerades 
mycket tid och kraft på att analysera vårt fastighetsbestånd 
utifrån ett utvecklingsperspektiv.

Detta arbete genomför vi tillsammans med samarbetspartners 
som uteslutande arbetar med liknande frågor. Bedömningen är att 
portföljen innehåller cirka 44 000 kvm BTA, utvecklings potentialen 
ligger främst i Stockholmsområdet.

Vår fastighetsportfölj innehåller en stor del förädlings potential. 
Genom framtagande av nya detaljplaner, utveckling av befintliga 
fastigheters lägenheter samt standardhöjande åtgärder skapar  
vi ett högre fastighetsvärde och bättre driftnetto. 

Vi arbetar aktivt med nya byggrätter på befintliga fastigheter 
genom att driva detaljplaneprocesser och direktanvisningar av 
kommunal mark. Främst utvecklas byggrätter i fastigheter med 
befintligt kassaflöde för att begränsa den finansiella risken. 

Mofast har samlad spetskompetens som genomför utveck-
lingsprojekt med attraktiv och stadig avkastning. Vi har under 
året framgångsrikt realiserat mervärden i fastighetsbeståndet. 

Projektportfölj
Vi har analyserat vår befintliga portfölj som idag består av  
162 000 kvm. Syftet med analysen är att öka det totala byggrätts-
värdet. Utvecklingspotentialen i befintliga fastigheter, antingen 
via effektivare nyttjandegrad av byggnader eller komplettering 
med ny exploatering visar sig kunna öka från dagens 162 000 kvm 
till 206 000 kvm – vilket motsvarar en ökning med hela 25 procent 
gentemot den befintliga uthyrningsbara ytan. 

Övervägande del av denna volym befinner sig inom Stockholms-
regionen, vilket är en stabil marknad som karaktäriseras av goda 
hyresnivåer och låg vakansrisk. Av de identifierade 44 000 kvm 
BTA i vår projektutvecklingsportfölj utgörs hela 86 procent av 
dessa av projekt i Stockholm. 

Inom denna byggvolym finns även de byggrätter som kan 
tillskapas genom utveckling av anslutande kommunal mark så 
kallad direktanvisning. Utvecklingen av byggrätterna sker i linje 
med det fastighets bestånd som vi innehar, såsom bostäder och 
samhällsfastigheter, LSS, Vård, Skola & Omsorg.

Planprocesser
I de fastigheter vi identifierat byggrätter finns väldigt goda förut-
sättningar att erhålla positiva planbesked. Positiva planbesked 
ges av kommuner i syfte att påbörja en detaljplaneprocess för 
att ändra befintliga detaljplaner. Detaljplanerna för våra fastigheter 
är oftast äldre och otidsenliga, vilket gör att de ligger i direkt konflikt 
med kommunernas nuvarande översiktsplaner och strategier. 
Mofasts fastighetsutveckling ligger i linje med kommuners 

Stockholm, 86%      
Övriga tillväxtstäder, 5%
Universitetsstäder, 10%

Befintlig portfölj, 79%
Projektbyggrättsportfölj, 21%      

44 000 
kvm

Projektutvecklingsportfölj, 31 mars 2022 Total potentiell portfölj, 31 mars 2022 

206 000 
kvm

översiktsplanering och bidrar till ett bättre nyttjande av redan  
utvecklad infrastruktur. Det leder till att kommunerna är ange lägna 
och positiva i våra samarbeten, vilket kan resultera i skyndsamma 
planprocesser.

Vi har börjat 2022 med att ta nästa avgörande steg i initierade 
planprocesser. Vi har utvecklat nya byggrätter, som presenterats 
och diskuterats med planenheterna i bland annat Stockholms 
kommun och Uppsala kommun. Planansökningar har skickats 
in och positiva planbesked väntas under året. Utfallen redovisas 
löpande i kommande rapporter.

Mofast har erhållit två positiva planbesked av Stockholms Stad 
i syfte att utveckla nyproduktion av cirka 5 000 kvm BTA i Bagar-
mossen. Planbeskeden ligger i linje med Stadens förtätningsar-
bete som pågår i Bagarmossen, där stadsdelen ska förädlas med 
nya stadsgator och fler bostäder. Planen är prioriterad och de nya 
detaljplanerna för Mofasts fastigheter bedöms kunna antas 2025.

Det är glädjande att se att Mofast analyser av dolda tillgångar  
i våra fastigheter mottages positivt av kommuner runt om i landet.

Harmoni med kringliggande bebyggelse
Arbetet drivs genom ett bra kontaktnät hos kommuner som har 
planmonopol. I arbetet med kommunerna är det viktigt för oss att 
skapa byggrätter som harmoniserar med kringliggande bebyg-
gelser och tar hänsyn till andra intressenter. Samarbetet med 
kommunerna präglas av:
•  Effektiv process
•   Hänsyn till övriga intressenter
•   Harmoni med kringliggande bebyggelse 

 
Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbetet inom Mofast bedrivs i syfte att uppnå bästa 
möjliga långsiktiga och hållbara utfall inom all investeringsverk-
samhet, förvaltning och finansieringsverksamhet. Vi ska undvika 
kortsiktiga vinster som uppstår till priset av negativa hållbarhets-
konsekvenser på längre sikt. 

Hållbarhet innebär även ett långsiktigt samarbete med 
hyresgästerna för att möjliggöra långa kontrakt vilket leder till  
en positiv inverkan på miljön. 

Inom en snar framtid kommer vi att ha en stor utvecklingsportfölj. 
Fastigheterna kommer att utvecklas och bebyggas vilket kommer 
ställa krav på oss att bygga miljösmart. Valet av byggnadssätt och 
utformning kommer att styras av hållbarhet och klimat avtryck. 
Vi vill vara en del av samhällets långsiktiga omställning till ett mer 
klimatsmart sätt att leva och vi tror att vi kan vara med och göra 
skillnad. Detta och mer kommer arbetas in som en del av den 
hållbarhetsstrategi som vi arbetar fram under 2022. 
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Finansavsnitt och aktien

Finansiering
Mofast finansierar verksamheten genom dels eget kapital, dels 
skulder hos kreditinstitut. Mofast hade per balansdagen 31 mars 
2022 ett eget kapital om 1 355,5 miljoner kronor och räntebärande 
skulder om 2 277,8 miljoner kronor. Bolagets soliditet uppgick 
till 35,3 procent och belåningsgraden var 60,8 procent. Mofast 
strävar efter att belåningsgraden inte ska överskrida 60 procent.

Belåningsgraden överstiger marginellt bolagets långsiktiga 
mål men kommer att ligga i linje med dessa efter att slutavräk-
ning med säljaren av nyförvärvade fastigheter har skett.

Kapitalbindning
Den genomsnittliga kapitalbindningstid uppgår till 14,3 år. Mofast 
tror på långsiktig finansiering med stabila och välrenommerade 
kreditinstitut. Det ger bolaget säkerhet att fatta långsiktiga 
investeringsbeslut. 

Räntebindning 
Per balansdagen var den genomsnittliga räntebindningstiden 
2,5 år. Genomsnittsräntan uppgick till 2,14 procent.

Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet i Mofast uppgick den 31 mars 2022 till 
11 802 009 kr. Antalet aktier uppgick till 11 802 009. Aktiens 
kvotvärde uppgår till 1 krona. Samtliga aktier är av ett och 
samma slag.

Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell sammanfattar den historiska utvecklingen 
för Mofasts aktiekapital sedan registreringen av Bolaget hos 
Bolagsverket den 8 september 2017.

Utdelning
Mofast har under 2021 ändrat strategi från att varit ett 
förvaltningsbolag med fokus på utdelning till att bli ett aktivt 
och tillväxtorienterad fastighetsbolag. Utdelningen ska vara 
konkurrens kraftig över tid och fastställs utifrån långsiktig tillväxt, 
resultatutveckling och kapitalbehov med hänsyn tagen till Mofast 
mål och strategier. Ägarna har på årsstämman 2022 beslutat 
att stärka bolagets kassa och eget kapital genom att innehålla 
bolagets utdelning för 2022. Detta kommer inte innebära någon 
förändring i Mofasts långsiktiga utdelningspolicy, utan påverkar 
endast årets utdelning. 

BolagetsaktiehandlaspåSpotlightStockMarketochhar11802009utomståendeaktier. 
Börskursenperden31mars2022uppgicktill90,8krochEPRANAVtill123kr/aktie.

Ägarlista per 31 mar 2022

Ägare Antal aktier
% av kapital  

och röster

Anders Ivarsson AB 2 792 532 23,66

Rplim Fastighets AB 1 262 719 10,70

JRS Asset Management AB  
Client Account 1 000 716 8,48

von Euler & Partners 496 551 4,21

Futur Pension 408 017 3,46

Avanza Pension 255 787 2,17

Eric Fischbein 253 895 2,15

Berkway 235 049 1,99

Victor Bengtsson 200 000 1,69

Habitans 150 693 1,28

Övriga 4 746 050 40,21

Totalt 11 802 009 100

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Teckningskurs

Ökning/ 
minskning av  

antal aktier

Ökning/ 
minskning av 

aktiekapital Aktiekapital Antal aktier Kvotvärde

September 2017 Nybildning 500 000 500 000 500 000 500 000 1

Juni 2019 Nyemission 99,75 2 000 000 2 000 000 2 500 000 2 500 000 1

Juni 2019 Minskning  –500 000 –500 000 2 000 000 2 000 000 1

Februari 2020 Nyemission 100 3 850 000 3 850 000 5 850 000 5 850 000 1

Januari 2021 Nyemission 99,54 1 707 856 1 707 856 7 557 856 7 557 856 1

Februari 2022 Nyemission 97,22 514 296 514 296 8 072 152 8 072 152 1

Februari 2022 Nyemission 97,44 974 958 974 958 9 047 110 9 047 110 1

Februari 2022 Nyemission 102,0 2 754 899 2 754 899 11 802 009 11 802 009 1

Mofast aktie

Kortnamn: MOFAST

ISIN-kod aktie: SE0012596120

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Antal aktier: 11 802  009

Börskurs 31 mars 2022, kronor 90,8

Eget kapital, 37%
Räntebärande skulder, 63%

Kapitalstruktur

3 633
mkr
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Orresta 2:38, Flen. Samhällsfastighet.
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Finansiell Information

Finansiell utveckling i korthet

Januari – Mars 2022
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 39,5 miljoner kronor (28,9).

• Driftnettot under perioden uppgick till 23,5 miljoner kronor (17,2).

• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 0,7 miljoner kronor (6,6).

• Periodens resultat före skatt uppgick till 0,7 miljoner kronor (4,6).

Kommentarer till koncernens resultaträkning

Hyresintäkter
Koncernens hyresintäkter för kvartalet uppgick till 39,5 miljoner kronor (28,9), vilket motsvarar 350 kr/kvm (344). 
Intäktsökningen är främst hänförlig till ett utökat fastighetsbestånd, vilka skett genom externa förvärv. Full effekt av 
förvärven har ännu ej trätt i kraft då flertalet fastigheter tillträddes under kvartalet. I koncernens hyresintäkter för året 
ingår en hyresgaranti som säljaren av en fastighetsportfölj lämnat om 0,9 miljoner kronor.

Fastighetskostnader
Koncernens fastighetskostnader för kvartalet uppgick till 16,0 miljoner kronor (11,6), vilket motsvarar 144 kr/kvm (139).  
De ökade fastighetskostnaderna är hänförligt till det utökade fastighetsbeståndet, samt högre energipriser än normalt 
under årets första kvartal.

Driftnetto
Koncernens driftnetto för kvartalet uppgår till 23,5 miljoner kronor (17,2). Det förbättrade driftnettot är hänförligt till det 
utökade fastighetsbeståndet samt förbättrad kvadratmeterhyra till följd av om och ny förhandlade avtal.  

Central administration
Kostnaderna för den centrala administrationen är 8,7 miljoner kronor (3,7) för kvartalet. Ökningen beror dels på 
det utökade fastighetsbeståndet, som har gått från 2,2 mdr till 3,7 mdr under kvartalet, vilket driver administration. 
Samtidigt är bolaget i färd med att bygga upp en egen förvaltningsorganisation vilket har ett visst överlapp med 
externa förvaltningsavtal.

Förvärvskostnader
Bolaget redovisar förvärvskostnader om 4,25 (0,0) mkr för kvartalet. Förvärvskostnaderna är av engångskaraktär och 
hänförloga till bolagets fastighetsförvärv.

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för kvartalet uppgick till 9,5 miljoner kronor (6,7). Ränteteckningsgraden för perioden 
uppgick till 1,1 ggr (2,0). De ökade räntekostnaderna är hänförliga till det utökade fastighetsbeståndet.

Nyttjanderättskostnader tomträtter
Koncernen redovisar nyttjanderättskostnader för tomträtter kvartalet om 389 tkr (170). Tomträtter redovisas enligt 
IFRS 16 och utgifter för tomträttsavgälder hanteras därför som en finansiell kostnad i koncernens resultaträkning. 

Förvaltningsresultat
Koncernens förvaltningsresultat för kvartalet uppgår till 0,7 miljoner kronor (4,6).

Värdeförändringar på fastigheter
Bolaget har inte genomfört någon värdering av portföljen under kvartalet.

Resultat före skatt
Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 0,7 miljoner kronor (4,6) för kvartalet.

Skatt
Koncernen redovisar en förändring av uppskjuten skatt om 1,1 miljoner kronor (2,4) för kvartalet. Kostnaden för 
uppskjuten skatt är hänförlig till skattemässiga avskrivningar på koncernens förvaltningsfastigheter. 
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Kommentarer till koncernens balansräkning

Förvaltningsfastigheter
Koncernen redovisar ett totalt fastighetsvärde om 3 746,2 miljoner kronor. Ökningen av fastighetsvärdet är hänförlig 
till nyförvärv under kvartalet. Ingen omvärdering av befintliga fastigheter har skett under kvartalet.

Nyttjanderättstillgång tomträtter
Koncernen redovisar tomträtter enligt IFRS 16 – Leasingavtal, vilket innebär att värdet av koncernens tomrättsavtal 
redovisas som en tillgång respektive skuld i koncernens balansräkning. Per balansdagen redovisar koncernen 
nyttjanderättstillgångar för tomträtter om 34,3 miljoner kronor (34,4).

Likvida medel
Per balansdagen uppgår koncernens likvida medel till 35,3 miljoner kronor (16,4). 

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgår per balansdagen till 1 355,5 miljoner kronor. Den 31december 2021 uppgick bolagets 
egna kapital till 930,3 miljoner kronor. Förändringen under kvartalet är hänförligt till nyemission om 425,6 miljoner 
kronor, samt periodens resultat –0,4 miljoner kronor.

Uppskjuten skatteskuld
Bolaget redovisar en uppskjuten skatteskuld om 91,9 miljoner kronor (25,6) per balansdagen. Den uppskjutna 
skatteskulden är hänförlig till värdeökningarna på fastighetsbeståndet.

Räntebärande skulder
Koncernens räntebärande skulder uppgick per balansdagen till 2 277,8 miljoner kronor (1 050,4). Ökningen av de 
räntebärande skulderna är hänförliga till fastighetsförvärv som har skett under perioden, där bolaget strävar efter 
att hålla en belåningsgrad (LTV) på 60 procent eller lägre. Vid några av förvärven har säljaren lämnat en revers vilken 
klassas som kortfristig räntebärande skuld.

Belåningsgrad
Koncernens belåningsgrad uppgår till 60,8 procent per balansdagen. Vilket är marginellt högre än bolagets mål om 
maximalt 60 procent. Belåningsgraden kommer att ligga i linje med bolagets mål när slutavräkning för förvärv och 
reglering av säljarens revers genomförs.

Leasingskuld tomträtter
Koncernen redovisar tomträtter enligt IFRS 16 – Leasingavtal, vilket innebär att värdet av koncernens tomrättsavtal 
redovisas som en tillgång respektive skuld i koncernens balansräkning. Per balansdagen redovisar koncernen en 
leasingskuld för tomträtter om 34,4 miljoner kronor (34,4). 

Aktuell skatteskuld
Per balansdagen redovisar koncernen en aktuell skatteskuld om 2,4 miljoner kronor (4,8). Skatteskulden består av 
fastighetsskatt för kvartalet samt inkomstskatt för räkenskapsåret.
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Tkr
jan–mar 

2022
jan–mar 

2021
jan–dec 

2021

Hyresintäkter 39 525 28 857 111 541

Fastighetskostnader –16 015 –11 648 –40 001

Driftnetto 23 510 17 209 71 540

Central administration  –8 713 –3 724 –36 933

Förvärvskostnader –4 252 – –623

Finansiella intäkter 2 3 –

Finansiella kostnader –9 459 –6 673 –28 031

Nyttjanderättskostnader, tomträtter –389 –170 –740

Förvaltningsresultat 699 6 645 5 214

Orealiserade värdeförändringar fastigheter – –2 029 260 100

Resultat före skatt 699 4 616 265 314

Uppskjuten skatt –1 082 -2 433 -67 637

Aktuell skatt -1 –1 132 –2 918

Periodens resultat -384 –1 051 194 759

Koncernens rapport över totalresultat
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Koncernens balansräkning

Tkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

Tillgångar

Förvaltningsfastigheter 3 746 166 1 879 279 2 192 100

Nyttjanderättstillgång, 
tomträtter 34 327 34 366 34 366

Övriga anläggnings-
tillgångar 672 – –

Summa anläggnings-
tillgångar 3 781 165 1 913 645 2 226 466

Hyresfordringar 8 387 4 022 14 494

Övriga kortfristiga 
fordringar 4 456 6 526 6 262

Förutbetalda  
kostnader och 
upplupna intäkter 6 698 2 016 2 522

Likvida medel 35 261 16 435 26 803

Summa omsättnings-
tillgångar 54 802 28 999 50 081

SUMMA TILLGÅNGAR 3 835 968 1 942 644 2 276 547

Tkr 31 dec 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

Eget kapital och 
skulder

Aktiekapital 11 802 7 558 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 095 274 688 230 673 114

Balanserade  
vinstmedel 248 779 68 864 54 880

Periodens resultat -384 1 051 194 759

SUMMA EGET 
KAPITAL 1 355 471 765 703 930 311

Uppskjuten  
skatteskuld 91 871 25 594 90 789

Räntebärande skulder 2 084 360 1 050 359 1 130 628

Leasingskuld, 
tomträtter 34 366 34 366 34 366

Summa långfristiga 
skulder 2 210 597 1 110 319 1 255 782

Kortfristiga ränte-
bärande skulder 193 404 – –

Leverantörsskulder 6 447 8 550 3 197

Aktuell skatteskuld 2 433 4 780 7 086

Förskott från kunder 1 224 – 632

Övriga kortfristiga 
skulder 14 315 34 149 35 047

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 52 076 19 142 44 492

Summa kortfristiga 
skulder 269 899 66 622 90 454

Summa skulder 2 480 496 1 176 941 1 346 236

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 3 835 968 1 942 644 2 276 547



MOFAST  |  Bokslutskommuniké  januari – mars 202216

Koncernens kassaflödesanalys

Tkr
jan–mar 

2022
jan–mar 

2021
jan–dec 

2021

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

Förvaltningsresultat 699 6 645 5 214

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 2 432 2 085 –2 000

Betald inkomstskatt –5 265 - 1876 –240

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet –2 134 6 854 2 974

Förändringar I rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 9 192 -13 210 –16

Förändring av rörelseskulder –19 751 6 422 26 897

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –12 693 66 29 855

Investeringsverksamheten

Investering i förvaltningsfastigheter –3 507 -11 092 –62 500

Förvärv av förvaltningsfastigheter via 
dotterföretag –218 188 -205 475 –236 000

Direktförvärv av förvaltningsfastigheter –111 000 – –

Kassaflöde från investerings verksamheten –332 695 -216 567 –298 500

Finansieringsverksamheten

Nyemission 50 587 – 1 120

Upptagna lån 319 622 214 643 292 659

Amortering och lösen av lån –1 247 -367 –1 875

Utbetald utdelning –15 116 –10 238 –25 353

Kassaflöde från finansierings verksamheten 353 846 204 039 266 551

Periodens kassaflöde 8 458 –12 462 –2 094

Likvida medel vid periodens ingång 26 803 28 897 28 897

Likvida medel vid periodens utgång 35 261 16 435 26 803
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Tkr
jan–mar 

2022
jan–mar 

2021
jan–dec 

2021

Nettoomsättning –313 – 12 889

Övriga externa kostnader 1 970 –585 –9 682

Personalkostnader – – –3 161

Rörelseresultat 1 657 –585 46

Finansiella intäkter –1 968 – 3 530

Finansiella kostnader 588 –143 –414

Resultat före skatt 277 –728 3 163

Skatt – – 3 162

Periodens resultat 277 –728 3 163

Moderbolagets resultaträkning



MOFAST  |  Bokslutskommuniké  januari – mars 202218

Moderbolagets balansräkning

Tkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

Tillgångar

Andelar i dotterbolag 30 064 258 404 30 064

Fordringar hos 
dotterbolag 1 049 961 546 737 628 924

Uppskjutna  
skattefordringar – – –

Summa anläggnings-
tillgångar 1 080 025 805 141 658 988

Fordringar hos 
dotterbolag 3 998 – 19 519

Övriga kortfristiga 
fordringar 1 133 – 4 734

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 124 – 270

Likvida medel 5 965 8 782 15 588

Summa omsättnings-
tillgångar 11 220 8 782 40 112

SUMMA TILLGÅNGAR 1 091 245 813 923 699 100

Tkr 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021

Eget kapital och 
skulder

Aktiekapital 11 802 7 558 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 075 090 688 230 657 998

Balanserade vinstmedel 
inkl periodens resultat –28 485 –2 811 2 200

Summa eget kapital 1 058 407 692 976 667 756

Skulder dotterbolag – 98 597 –

Leverantörsskulder 325 112 479

Övriga kortfristiga 
skulder 31 680 21 778 29 566

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 833 459 1 299

Summa kortfristiga 
skulder 32 838 120 946 31 344

Summa skulder 32 838 120 946 31 344

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 1 091 245 813 923 699 100
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Styrelsens och VDs undertecknande

Stockholm den 25 maj 2022

Jonas Blomquist 
 Ordförande

Dan Törnsten  
VD, styrelseledamot

Dan Mangell  
Styrelseledamot

Anders Ilstam  
Styrelseledamot

Granskning av delårsrapporten
Denna rapport har ej varit föremål för revisorernas granskning

Mofast AB (publ)
Organisationsnummer 559124-6052
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Nyckeltal

Tkr
jan–mar 

2022
jan–mar 

2021
jan–dec 

2021

Fastighetsrelaterade nyckeltal
Antal Fastigheter 85 75 75

Fastigheternas marknadsvärde 3 746 166 1 879 279 2 192 100

Uthyrningsbar area kvm 161 551 83 804  83 804 

 Samhällsfastigheter 75 553 75 553 75 553

Bostadsfastigheter 85 998 8 251 8 251

Hyresintäkter per m2, kr 1) 350 344 1 331

Samhällsfastigheter 327 330 1 320

Bostadsfastigheter 555 472 1 432

Fastighetskostnader per m2, kr 1) 144 139 477

Samhällsfastigheter 133 138 468

-Bostadsfastigheter 246 137 564

Driftnetto per m2, kr 1) 206 205 854

Samhällsfastigheter 194 192 852

Bostadsfastigheter 309 335 868
1)   Fastigheter som ej varit ägda under hela kvartalet  

är ej medräknade

Finansiella nyckeltal

Hyresintäkter  39 525  28 857  111 541 

Driftnetto  23 510  17 209  71 540 

Förvaltningsresultat  699  6 645 5 214 

Soliditet  35,3  39,4  40,9 

Belåningsgrad, %  60,8  56,2  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr  1,12  2,02  1,60

Långsiktigt substansvärde  1 447 343  791 297  1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal

Resultat per aktie, kr 0,0 0,1 26,0

Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,1 0,0 2,1

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 122,6 104,7 135,1

Antal utestående aktier per balansdagen, st 11 802 009 7 557 856 7 557 856

Genomsnittligt antal utestående aktier, st 8 912 546 7 557 856 7 557 856
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Definition av nyckeltal

Nyckeltal Definition

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Belåningsgrad Skulder till kreditinstitut dividerat med fastigheternas marknadsvärde.

Ränteteckningsgrad Driftnetto minus administrationskostnader plus finansiella intäkter dividerat med 
räntekostnader.

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV) Eget kapital med återläggning för derivat och uppskjuten skatt.

Fastighet Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt.

Förvaltningsresultat Resultat exklusive värdeförändringar och skatt.

Fastigheternas marknadsvärde Fastigheternas marknadsvärde enligt senast genomförd värdering av oberoende 
värderingsinstitut.

Resultat per aktie Resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

Förvaltningsresultat per aktie Förvaltningsresultat i relation till antal utestående aktier.

Långsiktigt substansvärde per aktie Långsiktigt substansvärde i relation till antal utestående aktier.

Samhällsfastighet Fastighet som brukad till övervägande del av skattefinansierad verksamhet.

Bostadsfastigheter Fastighet som till övervägande del används till bostäder.

Övriga fastigheter Fastigheter som ej räknas som varken samhällsfastigheter eller bostadsfastigheter.

Övrig information

Transaktioner med närstående
Styrelsens ordförande Jonas Blomquist har via MAQS Advokat-
byrå i Malmö Kommanditbolag fakturerat bolaget 1,3 miljoner 
kronor (0,0) för juridiska konsultationer i samband med bland 
annat förvärv, nyemissioner samt omförhandling av avtal. Bolaget 
har under kvartalet förvärvat flertalet fastigheter från dotterbolag 
till bolagets största aktieägare Anders Ivarsson AB. Totala 
köpeskillingen för aktier och fastigheter uppgår till 897,6mkr och 
har till största del betalats genom kvittningsemissioner, d.v.s. en 
återinvestering i bolaget. Samtliga transaktioner med närstående 
har ingåtts på marknadsmässiga grunder och till marknadsmäs-
siga villkor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risk för koncernen involverar risk för vakanser till följd av 
hyresgästernas uppsägning av befintliga hyresavtal.

Bedömningen av verkligt värde på förvaltningsfastigheterna 
baseras på en uppskattning av framtida in- och utbetalningar 
samt en diskontering av dessa med hänsyn till en riskfri ränta och 
riskpåslag. Samtliga dessa faktorer utgör således bedömningar 
om framtiden och är därmed osäkra.

För ytterligare information
VD Dan Törnsten 070-855 75 50.

Kommande informationstillfällen

Halvårsrapport Q2 24 augusti 2022

Delårsrapport Q3 15 november 2022

Bokslutskommuniké 2022 15 februari 2023

Årsredovisning 2022 31 mars 2023

Årsstämma 10 maj 2023
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