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Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten 
samhälls fastigheter och bostadsfastigheter på den  

svenska fastighetsmarknaden.

Kunderna är privata omsorgsbolag, kommuner, landsting,  
myndigheter och privata hyresgäster.

Genom aktiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet  
skapar vi värde och stabilitet för våra aktieägare, hyresgäster, 
 medarbetare och leverantörer. Den 31 december 2022 bestod 
 Mofasts fastighetsportfölj av 84 fastigheter med ett samlat  

fastighetsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor.

.
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Fastighetsrelaterade nyckeltal
31 dec 2022 31 dec 2021

Antal Fastigheter 84 75

Fastigheternas marknadsvärde, tkr 3 771 2 192

Uthyrningsbar area kvm 160 865 83 804

Samhällsfastigheter 66 424 75 553

Bostadsfastigheter 94 441 8 251

Här finns våra fastigheter.

Geografiskt fokus
Beståndet är beläget på attraktiva  
platser med ett geografiskt fokus  
mot Storstockholmsregionen  
och Mälardalen.
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Perioden i sammandrag 
Perioden januari–december
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till  

201,3 mkr (111,5).
• Driftnettot under perioden uppgick till 122,2 mkr (71,5).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 19,7 mkr (5,2).
• Periodens resultat före skatt uppgick till –16,9 mkr (265,3) .

Väsentliga händelser under kvartalet
• Under kvartalet har en kvittningsemission om 271 mkr samt 

en företrädesemission om 25 mkr, totalt 296 mkr genomförts. 
Därigenom har Anders Ivarsson AB utökat sitt ägande från 
23,7 till 42,5 procent och Rplim Fastighets AB från 10,7 till 
12,4 procent. Mofasts egna kapital har stärks samtidigt som 
skuldsättningen minskat.

• En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Eksjö avyttrades 
till en lokal aktör.

• I Flen nåddes en överenskommelse med hyresgäst föreningen 
avseende hyresjustering efter installation av fiber. 

• Förvaltningsarbetet och all hyresadministration utförs sedan 
den 1 november i egen regi.

• I Flen (Orresta) byttes kyl- och värmeanläggningar ut vilket 
kommer att bidra till en markant energibesparing framgent 
samt ett grönare klimatavtryck.

• Överlåtelseavtal ingicks för två flerbostadsfastigheter i Örebro 
med en uthyrbar area om cirka 3 000 kvm. Transaktionen är ej 
villkorad finansiering och frånträde bedöms ske under första 
kvartalet 2023. 

   
Intäkter per hyreskategori, jan-dec 2022

Kontraktuell årshyra inklusive tillägg)

Finansiella nyckeltal

Tkr
okt–dec 

2022
okt–dec  

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Hyresintäkter 55 231 28 421 201 306  111 541 

Driftnetto 32 195 17 068 122 228  71 540 

Förvaltningsresultat –2 406 –11 141 19 728  5 213 

Soliditet, % 41,7 40,9 41,7  40,9 

Belåningsgrad, % 54,8 51,6 54,8  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr 0,9 1,0 1,3  1,6 

Långsiktigt  
substansvärde 1 730 615 1 021 100 1 730 615  1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal
okt–dec 

2022
okt–dec  

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Resultat per aktie, kr –3,42 7,28 –1,92 25,77

Förvaltningsresultat  
per aktie, kr –0,17 –0,05 1,68 2,11

Långsiktigt substansvärde 
per aktie, kr 94,1 135,1 94,1 135,1

Antal utestående aktier 
per balansdagen, st 18 399 240 7 557 856 18 399 240 7 557 856

Genomsnittligt antal 
utestående aktier, st 13 878 648 7 557 856 11 749 116 7 435 192

3,8
Fastighetsvärde, 

 mdkr

160 865
Uthyrningsbar area,  

kvm

94,1
Långsiktigt substansvärde  

kr/aktie

     
Samhällsfastigheter, 48%
Bostadsfastigheter, 52%

     
Samhällsfastigheter, 49%
Bostadsfastigheter, 51%

201,3
mkr

214,2
mkr

Perioden oktober–december
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick  

till 55,2 (28,4) mkr.
• Driftnettot under perioden uppgick till 32,2 mkr (17,1).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till –2,4 mkr (–11,1).
• Periodens resultat före skatt uppgick till –61,7 mkr (81,0).

4,9
Genomsnittlig 

 hyresduration, år

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• 570 mkr av skuldportföljen (28 %) har omförhandlats och 190 mkr 

av skuldportföljen har räntesäkrats. Den genomsnittliga kapital-
bindningen har ökat från 1,6 år per 31 december 2022 till 2,2 år 
per 1 februari 2023. Räntebindningen har stigit från 0,7 år per 
31 december 2022 till 0,9 år per 1 februari 2023.

• En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Kungsbacka har 
avyttrades till  lokal aktör. Bedömt frånträde sker under första 
halvåret 2023.

• Två flerbostadshus i Örebro med en uthyrbar area om cirka  
3 000 kvm 2023 frånträddes den 1 februari 2023.

1) Kontraktuell årshyra inklusive tillägg, fördelat på total yta inom beståndet.
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Det går fort i hockey. Det går fortare i världsekonomin. Från 
expansiv penningpolitik med låga räntor och massiva stödköp 
till pandemi, krig, kraftig ekonomisk inbromsning, skenande 
elpriser, kraftigt stigande räntor och hög inflation – eran med 
billiga pengar är nu över och spelplanen ritas om.

Föränderliga tider

Omvärld
För att få fart på de ekonomiska hjulen efter Lehmann-kraschen 
har både regeringar och centralbanker ägnat sig åt ekonomiska 
stimulanser i form av kvantitativa lättnader, kraftiga räntesänkningar 
och massiva stödköp av obligationer under flera år. Detta är 
nu historia och vi står inför ett antal utmanande år med stor 
osäkerhet och oro för både hushåll och företag. Oro i form av krig, 
stigande elpriser- och inflation. Resultatet vi ser är att centralbanker 
världen över nu kraftigt höjer sina styrräntor. För oss innebär detta 
att direktavkastningskraven drivs upp och fastighetspriserna faller 
tillbaka, vilket avspeglas i sänkta aktiekurser för fastighetsaktier. 
Vi noterar även att likviditeten har sjunkit i marknaden och att 
affärtransaktionsflödet minskat kraftigt.

Anpassning till omvärlden
Fastighetsbranschen är trögrörlig och anpassningen kommer 
att ta tid. Vi ser samtidigt att inflationen är fortsatt hög och med 
detta ökar risken för ytterligare räntehöjningar. Vi har mot denna 
bakgrund säkerställt en mer robust kapitalstruktur genom en 
kvittningsemission om 271 mkr samt en företrädesemission om 
25 mkr. Därigenom har Anders Ivarsson AB utökat sitt ägande 
från 23,7 till 42,5 procent och Rplim Fastighets AB från 10,7 till 
12,4 procent, något vi ser positivt på. Mofasts egna kapital stärks 
samtidigt som skuldsättningen minskar.

Vi har också ingått avtal om ett antal försäljningar, som tidigare 
kommunicerats, vilka frigör kapital och som ytterligare kommer 
stärka både kassan och det egna kapitalet.

Marknadsvärde och avkastning
Som en följd av högre inflation och stigande räntor har värderings-
männen justerat upp avkastningskraven på våra fastigheter, vilket 
per årsskiftet har resulterat i en nedskrivning om 37 mkr. Ytterli-
gare justeringar kan behöva göras beroende av den ekonomiska 
utvecklingen. Vi kommer därför att lägga större fokus på vårt 
kassaflöde och fokusera på vår överskottsgrad och skuldsättning. 
Detta kommer att stärka driftnettot och delvis kompensera för de 
stigande avkastningskraven.

Den största delen av de negativa värdeförändringarna är 
hänförlig till våra flerbostadsfastigheter genom antagandet att 
hyrorna för bostäder höjs avsevärt mindre än inflationen. För de 
kommersiella fastigheterna möter hyreshöjningarna i de flesta fall 
de höjda avkastningskraven.

Resultat 2022
Kraftigt stigande fastighetskostnader kombinerat med högre 
räntekostnader och negativa värdeförändringar har påverkat årets 
resultat negativt. Vårt fokus framåt är förbättrad överskottsgrad 
genom omförhandling av hyresavtal, prioritering av nyuthyrningar, 
driftoptimering samt besparingsbeting.

Justerade mål
Till följd av vår turbulenta omvärld med stigande avkastningskrav, 
ökade kostnader- och räntor tillsammans med kommande 
investeringsmöjligheter i vårt befintliga bestånd, så har styrelsen 
beslutat att inte föreslå någon utdelning till stämman. Tillväxt-
målet har skjutits i tid då marknadsläget fortsatt är osäkert och 
som en följd härtill har justerade finansiella mål och finansiella 
riskbegränsningar presenterats av styrelsen.

Hållbarhet – ESG
Under 2023 kommer vi att lansera vår första hållbarhetsplan som 
bygger på FNs globala målsättning. Vår plan kommer innehålla 
både långsiktiga- och kortsiktiga mål som kommer hjälpa oss 
att bidra till ett mer hållbart samhälle. Det mål som vi framförallt 
kan bidra till är inom energi. Genom att effektivisera vår energi-
användning inom såväl uppvärmning, ventilation som styrning  
kan vi markant minska vår miljö påverkan.

Vårt historiska fokus är energibesparande åtgärder inom 
fastighetsbeståndet. Under kvartalet har vi driftsatt en ny kyl- och 
värmeanläggning i Flen som kommer bidra till energibesparingar 
framgent och ett grönare klimatavtryck. Vi har även initierat arbetet 
med att uppgradera samt byta ut äldre uppvärmningssystem.

Projektutveckling
Förändrade marknadsförutsättningar med bland annat högre  
materialkostnader har lett till att vi behövt anpassa vår projekt-
verksamhet. Vi har en bra projektpipeline som kommer generera 
värde till bolaget över tid, men för tillfället startar vi inga nya projekt 
fram till dess att kapitalmarknaden stabiliserats och det finns en 
tydlighet kring kostnadsbilden. Samtidigt jobbar vi kontinuerligt 
med att stärka vår kundnytta, teckna långa hyresavtal och leverera 
en god riskjusterad avkastning till våra aktieägare. 

Finansiering
Vi ser en fortsatt hög inflation och med denna kraftigt stigande 
räntor. Risk finns att vi hamnar i ett stagflationsscenario och med 
detta en ytterligare kapitalmarknadstorka. 

Fokus efter årets utgång har varit att säkra en långsiktig 
finansiering och utöka både ränte- och kapitalbindningen. Under 
första kvartalet 2023 omförhandlades knappt 570 mkr av den totala 
skuldportföljen (28 procent). Den genomsnittliga kapitalbindningen 
för dessa lån uppgår till 2,6 år och för hela skuldportföljen till 
2,2 år (1,6 år per 31 december 2022). 190 mkr av lånestocken har 
räntesäkrats i snitt 2,5 år vilket ökar räntebindningen till 0,9 år  
(0,7 år per 31 december 2022).

Organisation
Vi har under året tagit ett antal steg för att bygga upp en egen 
organisation. Den första november tog vi över hyresadministra-
tionen och under året anställdes Pierre Bjelkmark som fastighets-
chef och jag som CFO. Från och med 1 januari 2023 är jag även 
tillförordnad vd fram till dess en permanent lösning finns på plats.

2023
Vi kommer att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet; fastig-
hetsförvaltning, driftoptimering, projektutveckling och finansiellt 
sunda investeringar. Det kommer att resultera i högre hyror och 
längre löptider på våra hyresavtal, lägre förvaltningskostnader och 
minskat klimatavtryck. Vi har den verksamhetsmässiga styrkan 
och den rätta marknadspositionen för att kunna prestera även i 
dessa tider. Nu kämpar vi!

Stockholm den 28 februari 2023

Per Gebenius
tf VD
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Mål och strategi

Mål
Övergripande mål
Mofasts övergripande mål är att generera en långsiktigt hög och 
stabil riskjusterad avkastning med fokus på tillväxt. 

Tillväxt
Målet är att senast vid utgången av 2026, förvalta ett fastig-
hetsbestånd om 5 miljarder kronor, fördelat på 40–60 procent 
samhällsfastigheter samt 40–60 procent bostadsfastigheter. 
Fastighetsbeståndet ska bestå av väl belägna objekt med god 
överskottsgrad, alternativt med utvecklingspotential. Tilläggs-
förvärv skall prioriteras i befintligt bestånd samt i tillväxtregioner.

Finansiella mål
• Den ekonomisk uthyrningsgraden ska uppgå till minst  

90 procent avseende bolagets samhällsfastigheter samt  
minst 95 procent avseende bolagets bostadsfastigheter.

• Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent.

Finansiella riskbegränsningar
• Belåningsgraden ska understiga 60 procent.
• Soliditeten ska överstiga 30 procent.

Utdelning
Bolaget har som ambition att dela ut 10–30 procent av resultatet 
med förbehåll för justeringar för större engångsposter. Kortsiktigt 
kommer värdeskapande aktiviteter inom beståndet prioriteras 
varför utdelningsmålet kan understigas eller utdelning helt utebli.

Strategisk inriktning
Tillväxtstrategi
Mofast tillväxtmål skall nås genom:
• Att tillskapa nya bostäder inom befintligt bestånd i tillväxtorter
• Att utveckla- och realisera projekt inom byggrättsportföljen
• Att förvärva bostads- och samhällsfastigheter med 

utvecklings potential i attraktiva lägen
• Att avveckla icke strategiska fastighetsinnehav i syfte att 

frigöra medel och resurser till projektutveckling och förvärv
• Att realisera färdigställda projekt- och återinvestera i befintligt 

och nytt bestånd

Investeringsstrategi 
Våra investeringar ska ske med tydligt fokus på kassaflöde, 
förvaltningseffektivitet och utvecklingsmöjligheter inom segmen-
ten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.

Förvaltningsstrategi
Mofast ska via egen professionell och engagerad organisation 
förvalta och förädla fastighetsbeståndet.

Den tekniska förvaltningen utförs dels av egen personal men 
även av upphandlade samarbetspartners som assisterar med det 
löpande- och planerade underhållet. Nyckeln till att lyckas med 
samarbetet är att ha en tät dialog i nära samarbete med våra 
hyresgäster och samarbetspartners.

Hållbarhetsstrategi
Mofast ska under 2023 lansera en hållbarhetsstrategi innefattande 
ett antal konkreta och mätbara mål.

Affärsidé
Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter 
och bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden.

Bostadsfastighet, Stockholm, Kolonnaden 1
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Fastighetsportfölj
Fastighetsportföljen bestod den 31 december 2022 av 66 samhälls-
fastigheter och 18 bostadsfastigheter. Fastighetsportföljen har en 
geografisk tyngdpunkt mot Stockholms län, Västra Götalands län, 
Region Mälardalen, Södermanlands län och Skåne län. Portföljen, 
sett till intäkt, är jämnt fördelad mellan bostadsfastigheter och 
samhällsfastigheter. 

Fastighetsförvaltning
Vi har under 2022 rustat organisationen för att själva kunna 
hantera den övergripande fastighetsförvaltningen. Under det 
fjärde kvartalet så valde vi även att ta hem hyresadministrationen.

Dessa steg har resulterat i en närmre och tätare dialog med 
våra hyresgäster där vi har lättare att fånga upp behov och 
önskemål kring hyresförhållandet. Dessa behov översätter vi till 
utvecklingsmöjligheter, utökad kontraktsduration, hyresgäst-
anpassningar och andra värdeskapande aktiviteter.

Investeringsverksamhet
Förvärv, nyproduktion och förädling ska ske med slutmålet 
att vara en långsiktig aktiv ägare och förvaltare. Respektive 
investering ska ske med tydligt fokus på kassaflöde, förvaltnings-
effektivitet och ytterligare utvecklingsmöjligheter. Inom beståndet 
ska det kontinuerligt finnas goda projektutvecklingsmöjligheter 
som över tid kan addera värde och intäkt till portföljen. 

Hyresgäster
Vårt bestånd innefattar drygt 2 300 hyresavtal fördelat på cirka 
160 000 kvm uthyrbar yta. Sett till hyresintäkt hänför sig 55 pro-
cent till flerbostadsfastigheter, 22 procent  till kommun, landsting 
eller region samt 23 procent  till övriga samhällsfastighets-
hyresgäster.

Fastighetsbeståndets utveckling
• Utveckling av befintligt bestånd består både av om- och 

tillbyggnationer i bolagets befintliga fastighetsportfölj. Detta ma-
terialiseras i form av identifiering av outnyttjad yta i en fastighet 
som sedan omvandlas till attraktiva lägenheter eller lokaler.

• Investering i befintligt bestånd syftar till att både öka intäkterna 
och minska kostnaderna. Det kan innebära investering i bland 
annat värme- och kylsystem, vilket både sänker driftskostna-
derna, minskar klimatavtrycket samt bidrar till att höja värdet på 
beståndet.

• Projektutveckling innefattar nybyggnation av utvecklingsbar  
yta. Per den 31 december 2022 uppgick byggrättsportföljen till 
cirka 51 700 kvm BTA. Portföljen kommer att fortsätta addera 
värde framgent genom byggnation av byggrätterna. 

Fastighetsvärdering
Bolagets fastigheter värderas löpande av externa, auktoriserade 
fastighetsvärderare. Fastigheterna redovisas i enlighet med IFRS  
till verkligt värde. Marknadsvärdet per den 31 december 2022 
uppgick till 3,8 mdkr. 

10 största hyresgästerna 1)

Per 31 december 2022
Kontraktshyra

inklusive tillägg, kr
% av totala 

hyresintäkter

Nytida AB  14 699 646   7 

Flens Kommun  11 964 618   6 

Haninge Kommun 6 102 781 3 

Stockholms Kommun 4 103 163 2 

Frösunda Omsorg AB 4 036 623 2 

Älvdalens Kommun 3 832 126 2

Förskoleteamet Helianthus AB 3 316 767 2

Region Sörmland 2 894 123 1 

Kristinehamns Kommun 2 778 121 1 

International Swedish School AB 2 719 604 1 

Totalt 10 största hyresgästerna 56 447 572 26

Övriga kommersiella hyresgäster 40 334 499 19

Bostadshyresgäster 117 430 732 55

Totalt 214 212 803 100

1) Fördelat på kontraktuell årshyra inklusive tillägg.

Våra fastigheter

Intäkter per hyreskategori, jan–dec 2022 1) Kontraktuell årshyra inklusive tillägg2)Nyckeltal, 31 december 2022

Antal fastigheter 84

Total yta, kvm  160 865

1) Intäktsfördelningen baseras på andel av total yta inom beståndet.
2) Kontraktuell årshyra inklusive tillägg, fördelat på andel av total yta inom beståndet.

Bostäder , 51%
LSS/HVB, 25%
Vårdhem, sjukvård, 8% 
Skolor, 6%
Äldreomsorg, 3%
Övrigt, 7%

201,3
mkr

Bostäder , 51%
LSS/HVB, 25%
Vårdhem, sjukvård, 8% 
Skolor, 6%
Äldreomsorg, 3%
Övrigt, 7%

214,2
mkr

Samhällsfastighet, Stockholm, Modet 1 
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Marknaden 1)

Efterfrågan på samhällsfastigheter har ökat de senaste åren. På 
grund av den åldrande befolkningen kommer behovet av vård- och 
omsorgsboenden troligtvis också att fortsätta öka i framtiden. Redan 
nu finns det brist på dessa fastigheter, speciellt inom äldreomsorgen.

Samhällsfastigheter är ett av de mer attraktiva segmenten 
på den svenska fastighetsmarknaden. Trots att transaktions-
marknaden har svalnat under året har segmentet hållit sig starkt 
och betraktas som en fortsatt attraktiv och säker investering i 
ovissa tider. Kreditvärdiga hyresgäster tillsammans med långa 
hyreskontrakt bidrar till starka kassaflöden och således ett fortsatt 
eftertraktat segment bland investerare. Den relativt utbredda 
indexeringen av hyresavtal inom segmentet innebär också att 
hyrorna väntas öka i större utsträckning än inom exempelvis 
bostadssegmentet.

Under 2022 var samhällsfastigheter det näst starkaste 
seg mentet och utgjorde 21 procent av den totala transaktions-
volymen. Detta beror delvis på SBBs försäljning av utbildnings-
fastigheter som kommunicerades under årets slut. Direktavkast-
ningskraven för de mest attraktiva äldreboendena ökade under 
året med ungefär 40 punkter och landade på cirka 3,50 procent 
vid årets slut på grund av det makroekonomiska och geopolitiska 
läget i världen. 

Demografiska faktorer leder till ökat behov
Faktorer som har bidragit till det ökande intresset för samhälls-
fastigheter i Sverige är den samhälleliga och demografiska 
utvecklingen med en ökande åldrande befolkning och växande 
barnkullar. Prognoser visar att Sveriges befolkning kommer att 
uppgå till cirka 11 300 000 personer år 2040. Den äldre befolk-
ningen väntas växa förhållandevis mest. Bedömningen är att 
befolkningen i åldrarna 80 och äldre kommer att motsvara cirka 
8 procent av den totala befolkningen år 2040, vilket är en markant 
ökning från dagens nivåer. Denna demografiska utveckling kräver 

Nyckeltal, 31 december 2022

Antal fastigheter 66 

Total yta, kvm 66 424

Genomsnittlig  
hyresduration (år)  4,9

Samhällsfastigheter

LSS/HVB, 51%
Vårdhem, sjukvård, 17% 
Skolor, 12%
Äldreomsorg, 6%
Övrigt, 15%

LSS/HVB, 51%
Vårdhem, sjukvård, 17% 
Skolor, 12%
Äldreomsorg, 6%
Övrigt, 15%

exempelvis ett utökat antal särskilda boenden, förskolor och 
hälso- och sjukvård. Därav krävs både modernisering av befintligt 
bestånd och även nyproduktion, där underhållet i många fall är 
relativt eftersatt, då myndigheter och kommuner har ett stort 
behov av nya och ändamålsenliga lokaler.

Våra samhällsfastigheter 
Våra 66 samhällsfastigheter har en god geografisk spridning över 
Sverige och är huvudsakligen i storleksordningen mellan 200 kvm 
och 3 000 kvm.

De flesta av våra samhällsfastigheter är multifunktionshus 
och enkla att anpassa till nya verksamheter. Detta ger oss stor 
flexibilitet att lätt ändra inriktning på fastigheterna och möta våra 
hyresgästers nuvarande och kommande behov. 

Långa hyreskontrakt
I samhällsfastighetsport följen är de huvudsakliga hyresgästerna 
kommuner och privata vårdbolag så som Nytida, Attendo och 
Frösunda Omsorg. 

Fastigheterna inrymmer bland annat LSS-boenden, HVB-hem, 
äldreomsorg och förskolor. 

Genom nära och täta relationer med våra hyresgäster har 
vi möjlighet att fånga upp behov och önskemål kring hyresför-
hållandet. Dessa behov och önskemål försöker vi systematiskt 
att konvertera till kloka investeringar och längre kontraktuella 
hyresperioder som leder till högre hyra och längre hyresduration. 
Vid årsskiftet uppgick denna till 4,9 år (4,8).

Intäkter per hyreskategori, jan–dec 2022 1) Kontraktuell årsshyra per hyreskategori2)

Händelser efter kvartalets utgång 
• En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i  

Kungsbacka avyttrades till en lokal aktör.

Händelser under kvartalet
• I Eksjö avyttrades en samhällsfastighet till en lokal aktör.
• I Flen (Orresta) byttes kyl- och värmeanläggningar ut 

 vilket bidrar till en markant energibesparing.

Samhällsfastighet, Stockholm, Eds Prästgård 1:92

99,5
mkr

105,8
mkr

1) Intäktsfördelning baseras på andel av total yta inom beståndet. 
2) Kontraktuell årshyra inklusive tillägg, fördelat på andel av total yta inom beståndet. 

1) Källa: Newsec
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Marknaden 1)

Förutsättningarna för bostadsmarknaden har förändrats hastigt 
sedan början av 2022 och utsikterna för bostadsbyggandet har 
försämrats. Året har präglats av ökande byggkostnader, finan-
sieringskostnader och stigande avkastningskrav vilket försämrat 
byggherrarnas projektkalkyler avsevärt.

Enligt Boverkets byggprognos bedöms antalet bostäder med 
startbesked halveras från 2021 till 2023, där den stora prisök-
ningen och beslutet om slopat investeringsstöd för hyresrätter 
och bostäder för studerande bedöms vara de största pådrivande 
faktorerna. Många delar av landet har under en längre tid varit 
drabbade av bostadsbrist och den stundande inbromsningen av 
bostadsbyggande kommer driva på bostadsbristen ytterligare. 
Således bedöms även den i princip obefintliga vakansgraden  
förbli låg.

Även hyresutvecklingen för hyresrätter har påverkats av 
marknadsläget. Den genomsnittliga hyreshöjningen för landet 
uppgick till cirka 4 procent och medelhyran för hyresbostäder 
i Stockholmsregionen var 1475 kr/kvm/år för närförorter och 
1 365 kr/kvm/år för ytterförorter. Medelhyran för regionstäder 
uppgick till 1 340 kr/kvm/år. Även om hyreshöjningen blev kraftig 
med historiska mått mätt var den långt under KPI-ökningen under 
året och således även hyreshöjningen inom övriga fastighets-
segment. Oktoberindex, som används i fastighetsbranschen för 
uppräkning av indexerade hyresavtal, noterades på 10,9 procent.
Efter en lång tid av yieldkompression har även direktavkastnings-
kraven för bostadssegmentet ökat. Under 2021 uppgick avkast-
ningskravet för successionsbostäder i Stockholm närförort till 
1,85 procent, vilket kan jämföras med 2,00 procent för 2022. 
Avkastningskraven för segmentet tros fortsätta öka under de 
nästkommande åren.

Bostadsfastigheter

Nyckeltal, 31 december 2022

Antal fastigheter 18

Antal lägenheter 1 336

Total area, kvm 94 441

Bostäder var åter det mest efterfrågade segmentet hos investerarna 
under 2022 men minskade något i omfattning från föregående år. 
Andelen transaktioner av nyproducerade bostadsfastigheter och 
bostadsprojekt i relation till det totala antalet transaktioner har 
minskat till mycket låga nivåer.

Mofasts bostadsfastigheter 
Vårt bostadsbestånd är beläget i Stockholm (198 lägenheter), 
Södertälje (872 lägenheter), Uppsala (95 lägenheter), Örebro 
 (44 lägenheter) och Flen (125 lägenheter). Vår bedömning är att 
detta är starka orter som kommer påvisa låga vakanser, hyres-
ökningar och låg volatilitet över tid.

Utveckling av befintliga fastigheter 
Inom befintligt bestånd jobbar vi aktivt med att tillskapa ytterligare 
byggrätter och vi har i dagsläget möjlighet att tillskapa ytterligare 
1 850 kvm inom bygglovspliktig verksamhet. Tillskapandet av 
ytterligare uthyrbar area sker huvudsakligen i samband med övrig 
renovering och tjänar till att höja kvalitén i beståndet, förbättra 
boendemiljön samt trivseln i fastigheterna. Detta leder i sin tur 
till lägre driftkostnader, bibehållet eller högre fastighetsvärde och 
förbättrat driftnetto.

I flera fastigheter har tillskapande av nya lägenheter skett  
i samband med att övrig renovering genomförts, som till  
exempelvis stambyten, dräneringsarbeten, renoveringar av  
tvättstugor etc. 

Händelser under kvartalet
• I Flen nåddes en överenskommelse med hyresgäst för-

eningen avseende hyresjustering efter installation av fiber.
• Överlåtelseavtal ingicks för två flerbostadsfastigheter i 

Örebro med en uthyrbar area om cirka 3 000 kvm.  
Transaktionen är ej villkorad finansiering och frånträde 
bedöms ske under första kvartalet 2023.

Händelser efter kvartalets utgång
• Två flerbostadshus i Örebro med en uthyrbar area om 

cirka 3 000 kvm 2023 frånträddes den 1 februari 2023.

1)  Intäktsfördelning baseras på andel  
av total yta inom beståndet.

 2)  Kontraktuell årshyra inklusive tillägg, fördelat på 
andel av total yta inom beståndet.

1) Källa: Newsec

Intäkter per ort, jan–dec 2022 1) Kontraktuell årshyra per ort 2)

Södertälje , 68%
Stockholm, 12%
Flen, 9%
Uppsala  8%
Örebro, 3% 

101,8
mkr Södertälje , 68%

Stockholm, 12%
Flen, 9%
Uppsala  8%
Örebro, 3% 

108,3
mkr

Bostadsfastighet, Stockholm, Bergborren 2
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Projektutveckling

Projektutveckling
Projektutveckling är en strategiskt viktig del av Mofasts verk samhet 
och vi arbetar aktivt med att finna ytterligare  byggrätter inom 
befintligt bestånd genom att både driva detaljplaneprocesser 
samt söka direktanvisningar.

Utvecklingsarbetet kräver uthållighet, tålamod och långsik-
tighet. För oss tar arbetet sin utgångspunkt i att över tid ta fram 
bolagets dolda värden. Detta ska ske med beaktande av vårt 
hållbarhetsarbete. Valet av byggnadssätt och utformning ska vara 
klimatsmart och leva upp till samhällets krav på hållbarhet. Inga 
kortsiktiga vinster få uppstå till priset av negativa hållbarhets-
konsekvenser.

Vi har en stor förädlingspotential och genom framtagandet  
av ytterligare uthyrbar area och standardhöjande åtgärder kan  
vi skapa ett förbättrat driftnetto och en positiv värdeförändring 
över tid.

Projektportfölj
Vi analyserar löpande vår fastighetsportfölj som per den 31 de-
cember bestod av 160 865 kvm uthyrbar yta. Syftet med den 
löpande analysen är att finna ytterligare byggrättspotential som 
kan öka det den totala byggrättsportföljen.

Utvecklingspotentialen i befintliga fastigheter, antingen 
via effektivare nyttjandegrad av befintliga byggnader eller via 
komplettering med ny exploatering, uppgår till 51 700 kvm.

Övervägande del av denna volym är belägen inom Stockholms-
regionen, vilket är en stabil marknad som karaktäriseras av goda 
hyresnivåer och låg vakansrisk. Inom denna byggvolym finns även 
de byggrätter som kan tillskapas genom utveckling av anslutande 
kommunal mark, så kallad direktanvisning. 

Utvecklingen av våra byggrätter sker i linje med befintligt 
bestånd; bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med fokus 
på vård, skola, omsorg och LSS-boenden.

Planprocesser
I de fastigheter vi identifierat en byggrättspotential finns goda 
förutsättningar att erhålla positiva planbesked som kan resultera 
i nya detaljplaner och efterföljande bygglov. Vår projektutveckling 
syftar både till att tillskapa ytterligare uthyrbar area men även till 
ett mer effektivt nyttjande av befintliga fastigheter och kringlig-
gande infrastruktur. Detta leder till att kommunerna är ange lägna 
och positiva i våra samarbeten, vilket kan resultera i skyndsamma 
planprocesser.

Under 2022 erhöll vi positiva planbesked från Stockholms  
stad om 4 000 kvm fördelade över två samhällsfastighetsprojekt 
och från Uppsala kommun om 2 000 kvm för förtätning av 
flerbostadsfastigheter.

Det är glädjande att våra analyser av dolda tillgångar i fastig-
heterna mottages positivt av kommuner runt om i landet.

Stockholm, 81%      
Övriga tillväxtstäder, 12%
Universitetsstäder, 7%

Projektutvecklingsyta, 24%      
Uthyrbar yta, 76%

51 700 
kvm

Projektutvecklingsportfölj, 31 december 2022 Total potentiell portfölj, 31 december 2022 

212 565 
kvm

Samarbete
Projektutvecklingsarbetet drivs genom ett väl utvecklat kontakt-
nät. I arbetet med kommunerna är det viktigt för oss att skapa 
byggrätter som harmoniserar med kringliggande bebyggelse och 
tar hänsyn till övriga intressenter. Samarbetet med kommunerna 
präglas av:
• Effektiv process
• Hänsyn till övriga intressenter
• Harmoni med kringliggande bebyggelse
• Fokus på hållbarhet 

 
Hållbarhet
Vi är en samhällsaktör med ambitionen att genom vår verksamhet 
bidra till en långsiktig miljömässigt- och samhällsmässigt 
hållbarhet. 

Detta ska ske genom att ställa krav på vårt eget arbete likväl 
som på våra hyresgäster och våra leverantörer.För att minska ut-
släppen på sikt, enligt samhällets ökande krav, krävs ett långsiktigt 
strukturerat arbete innehållande både effektiviseringar men också 
nya hållbara arbetssätt. 

Med detta som utgångspunkt har vi upprättat en affärs- och 
hållbarhetspolicy som ska ligga till grund för vårt långsiktiga arbete 
inom ESG. Arbetet kommer att bedrivas utifrån olika aspekter dels 
socioekonomiska, miljömässiga och organisatoriska men också 
utifrån vårt fastighetsbestånd och vår verksamhet.

Projektutveckling, Uppsala, Luthagen 48:1 & 49:2
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Finansavsnitt och aktie

Finansiering
Mofast finansierar verksamheten dels genom eget kapital, dels 
genom skulder hos kreditinstitut respektive svenska affärsbanker. 
Mofast hade per balansdagen 31 december 2022 ett eget kapital 
om 1 628 miljoner kronor och räntebärande skulder om 2 068 mil-
joner kronor. Bolagets soliditet uppgick till 41,7 procent och 
belåningsgraden var 54,8 procent.

Ränte- och kapitalbindning
På balansdagen uppgick den genomsnittliga kapitalbindningstiden 
till 1,6 år och räntebindningstiden till 0,7 år. 

Efter periodens utgång har 570 mkr av skuldportföljen (28%) 
omförhandlats och 190 mkr av skuldportföljen har räntesäkrats. 
Den genomsnittliga kapitalbindningen har ökat från 1,6  år per 
31 december 2022 till 2,2 år per 1 februari 2023. Räntebindningen har 
stigit från 0,7 år per 31 december 2022 till 0,9 år per 1 februari 2023.

Räntekostnad
Bolagets skuldportfölj är till viss del rörlig och som en följd av 
högre styrränta så har genomsnittsräntan ökat till 4,0 procent.

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

Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet i Mofast uppgick den 31 december 2022 till 
18 399 240 kr. Antalet aktier uppgick till 18 399 240. Aktiens kvot-
värde uppgår till 1 krona. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Mofast aktie

Kortnamn: MOFAST

ISIN-kod aktie: SE0012596120

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Antal aktier: 18 399 240

Börskurs 31 december 2022,  kr 39,80 

Kapitalstruktur

Eget kapital, 44%
Räntebärande skulder, 56%

3 697 
mkr

Utdelning
Mofasts utdelningen ska vara konkurrens kraftig över tid och fast-
ställs utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling och kapitalbehov 
med hänsyn tagen till Mofast mål och strategier.

Till följd av vår turbulenta omvärld med stigande avkastnings-
krav, ökade kostnader- och räntor tillsammans med kommande 
investeringsmöjligheter i vårt befintliga bestånd, så har styrelsen 
beslutat att inte föreslå någon utdelning till stämman.

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 100,00 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 102,00 2 754 899 2 754 899 11 802 009 11 802 009 1

November 2022 Nyemission 44,95 6 035 231 6 035 231 17 837 240 17 837 240 1

December 2022 Nyemission 44,95 562 000 562 000 18 399 240 18 399 240 1

10-största ägarna Mofast per 31 december 2022
Namn Antal aktier Ägarandel, % 

Anders Ivarsson AB 7 813 211 42,5 

Rplim Fastighets AB 2 279 739 12,4 

JRS Asset Management AB 746 432 4,1 

von Eulers och Partners 511 327 2,8

Jontef Invest AB 410 000 2,2 

Futur Pension 409 257 2,2 

Avanza Pension 276 608 1,5 

Berkway AB 235 049 1,3 

Ålandsbanken ABP (Finland) 235 337 1,3 

Victor Bengtsson 200 000 1,1 

Övriga 5 138 385 27,9 

Summa 18 399 240 100,0 

Mofasts aktie handlas på Spotlight Stock Market. Börskursen per den 31 december 2022 uppgick  
till 39,80 kr/aktie och substansvärdet per aktie uppgick den 31 december 2022 till 94,1 kr/aktie.
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Bostadsfastighet, Stockholm, Kolonnaden 1
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Finansiell Information

Finansiell utveckling i korthet

Perioden oktober – december 2022
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick  

till 55,2 mkr (28,4).
• Driftnettot under perioden uppgick till 32,2 mkr (17,1).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till –2,4 mkr (–11,1).
• Periodens resultat före skatt uppgick till –61,7 mkr (81,0).

Hyresintäkter
Koncernens hyresintäkter för kvartalet uppgick till 55,2 mkr (28,4). 
Intäktsökningen är primärt hänförlig till ett utökat fastighets
bestånd. I koncernens hyresintäkter för året ingår en hyresgaranti 
som säljaren av en fastighetsportfölj lämnat om 3,6 mkr.

Fastighetskostnader
Koncernens fastighetskostnader för kvartalet uppgick till 23 mkr 
(11,4). De ökade fastighetskostnaderna är hänförliga till det 
utökade fastighetsbeståndet samt högre taxebundna kostnader 
jämfört med samma kvartal föregående år.

Driftnetto
Koncernens driftnetto för kvartalet uppgick till 32,2 mkr (17,1). 
Det förbättrade driftnettot är hänförligt till det utökade fastighets
beståndet samt förbättrad hyra per kvadratmeter. 

Central administration
Kostnaderna för den centrala administrationen var 9,7 mkr (20,7) 
för kvartalet. Minskningen beror på att kostnaderna i kvartalet 
föregående år inkluderade en förtida uppsägning av ett förvalt
ningsavtal.

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för kvartalet uppgick till 25 mkr 
(7,7). Ränteteckningsgraden för perioden uppgick till 0,9 ggr (1,0). 
De ökade räntekostnaderna är dels hänförliga till den högre 
belåningsgraden och dels till kraftigt stigande räntor jämfört med 
samma period i fjol.

Nyttjanderättskostnader tomträtter
Koncernen redovisade nyttjanderättskostnader för tomträtter för 
kvartalet om 40 tkr (266). Tomträtter redovisas enligt IFRS 16 och 
utgifter för tomträttsavgälder hanteras därför som en finansiell 
kostnad i koncernens resultaträkning.

Förvaltningsresultat
Förvaltningsresultatet för kvartalet uppgick till –2,4 mkr (–11,1). 
Det förbättrade förvaltningsresultatet är hänförligt till det utökade 
fastighetsbeståndet.

Värdeförändringar på fastigheter
Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick 
till –35,7 mkr (260,1). Värdeförändringen är primärt hänförlig till 
justerade avkastningskrav.

Resultat före skatt
Koncernen redovisar ett resultat före skatt om –61,7 mkr (81,0) för 
kvartalet och för perioden januari till december –16,9 mkr (265,3). 

Avvikelsen mot föregående år är primärt hänförlig till att förra 
årets resultat till stor del innehöll positiva orealiserade värde
förändringar av beståndet, medan det för 2022 innehåller negativa 
orealiserade värdeförändringar.

Skatt
Koncernen redovisade en förändring av uppskjuten skatt om 
8,4 mkr (1,8) för kvartalet och 8,3 mkr (2,9) för perioden januari till 
december.

Kostnaden för uppskjuten skatt är hänförlig till skattemässiga 
avskrivningar på koncernens förvaltningsfastigheter samt 
orealiserade värdeförändringar.

Kommentarer till koncernens resultaträkning

Perioden januari – december 2202
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick 

 till 201,3 mkr (111,5).
• Driftnettot under perioden uppgick till 122,2 mkr (71,5).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 19,7 mkr (5,2).
• Periodens resultat före skatt uppgick till –16,9 mkr (265,3).
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Förvaltningsfastigheter
Det totala fastighetsvärdet uppgick till 3 771 mkr (2 192,1). 
Ökningen av fastighetsvärdet är hänförlig till förvärv, investeringar 
i befintligt bestånd samt orealiserade värdeförändringar.

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 var koncernen nyttjanderättstillgångar för tomträtter 
34,3 mkr (34,4).

Nyttjanderättstillgångar, övriga
Övriga nyttjanderättstillgångar uppgick till 3 mkr (0) och bestod av 
leasingavtal för bilar samt lokalhyresavtal vilka redovisas enligt 
IFRS 16 Leasing.

Uppskjutna skattefordringar
Koncernen redovisar en uppskjuten skattefordran om 14,2 mkr (0). 
Förändringen är hänförlig till ingånget överlåtelseavtal för två 
flerbostadsfastigheter som frånträds 2023. 

Likvida medel
Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till  
68,8 mkr (26,8). 

Kommentarer till koncernens balansräkning

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2022 
till 1 628,3 mkr (930,3). Förändringen under året är hänförligt till 
nyemission om 720,5 mkr, samt årets resultat –22,6 mkr. Under 
fjärde kvartalet har det egna kapitalet ökat med 247,6 mkr. För
ändringen är hänförlig till nyemission om 295 mkr och periodens 
resultat om –47,4 mkr. 

Uppskjuten skatteskuld
Bolaget redovisade en uppskjuten skatt om 102,3 mkr (90,8) per 
balansdagen. Den uppskjutna skatten är hänförlig till värdejuste
ring av fastighetsbeståndet.

Räntebärande skulder
Koncernens räntebärande skulder uppgick per balansdagen till 
2 068,3 mkr (1 130,6). Ökningen av de räntebärande skulderna är 
hänförliga till de fastighetsförvärv som har skett under perioden.

Belåningsgrad
Koncernens belåningsgrad uppgick till 54,8 procent (51,6). 
 
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. Den 
31 december 2022 var koncernens leasingskuld för tomträtter 
34,4 mkr (34,4). 

Aktuell skatteskuld
Den aktuell skatteskulden per 31 december 2022 var 8,2 mkr 
(7,1). Skatteskulden består av fastighetsskatt för kvartalet samt 
inkomstskatt från föregående år.
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Tkr
okt–dec 

2022
okt–dec 

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Hyresintäkter 55 231 28 421 201 306 111 541

Fastighetskostnader –23 035 –11 353 –79 078 –40 001

Driftnetto 32 195 17 068 122 228 71 540

Central administration –9 648 –20 687 –34 779 –36 933

Förvärvskostnader – 400 – –623

Finansiella intäkter 61 – 65 –

Finansiella kostnader –24 973 –7 656 –66 924 –28 031

Nyttjanderättskostnader, tomträtter –40 –266 –861 –740

Förvaltningsresultat –2 406 –11 141 19 728 5 213

Realiserade värdeförändringar fastigheter –913 – –913 –

Orealiserade värdeförändringar fastigheter –58 429 92 172 –35 735 260 100

Resultat före skatt –61 748 81 031 –16 920 265 313

Uppskjuten skatt 22 679 –24 200 2 633 –67 637

Aktuell skatt –8 353 –1 786 –8 306 –2 918

Periodens resultat –47 421 55 045 –22 592 194 758

Koncernens rapport över totalresultat
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Koncernens balansräkning

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

Tillgångar

Förvaltningsfastigheter 3 771 036 2 192 100

Nyttjanderättstillgång, 
tomträtter 34 327 34 366

Nyttjanderättstillgångar, 
övriga 3 042 –

Uppskjutna skatte
fordringar 14 175 –

Övriga anläggningstill
gångar 359 –

Summa anläggnings-
tillgångar 3 822 938 2 226 466

Hyresfordringar 7 304 14 494

Övriga kortfristiga 
fordringar 1 470 6 262

Förutbetalda  
kostnader och upplupna 
intäkter 3 264 2 522

Likvida medel 68 811 26 803

Summa omsättnings-
tillgångar 80 849 50 081

SUMMA TILLGÅNGAR 3 903 787 2 276 547

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

Eget kapital och skulder

Aktiekapital 18 399 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 384 400 673 114

Balanserade  
vinstmedel 248 080 54 880

Periodens resultat –22 592 194 759

SUMMA EGET 
KAPITAL 1 628 287 930 311

Uppskjuten  
skatteskuld 102 328 90 789

Räntebärande skulder 2 048 723 1 130 628

Leasingskuld, tomträtter 34 366 34 366

Leasingskuld, övriga 3 066 –

Summa långfristiga 
skulder 2 188 483 1 255 782

Kortfristiga ränte
bärande skulder 19 566 –

Leverantörsskulder 4 792 3 197

Aktuell skatteskuld 8 200 7 086

Förskott från kunder 37 632

Övriga kortfristiga 
skulder 9 923 35 047

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 44 499 44 492

Summa kortfristiga 
skulder 87 017 90 454

Summa skulder 2 275 500 1 346 236

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 3 903 787 2 276 547
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Koncernens kassaflödesanalys

Tkr
okt–dec 

2022
okt–dec 

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

Förvaltningsresultat –2 406 –389 19 728 5 214

Justeringar för poster  
som inte ingår i kassaflödet –10 271 –10 513 –1 635 –2 000

Betald inkomstskatt –1 451 465 –6 733 –240

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet –14 128 –10 437 11 360 2 974

Förändringar I rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 4 300 17 754 16 696 –16

Förändring av rörelseskulder –5 530 19 452 –32 841 26 897

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –15 358 26 769 –4 785 29 855

Investeringsverksamheten

Investering i förvaltningsfastigheter –19 497 –17 534 –61 127 –62 500

Förvärv av förvaltningsfastigheter  
via dotterföretag – –20 513 –218 188 –236 000

Direktförvärv av förvaltningsfastigheter – – –117 772 –

Innehållna medel myndighetsbesiktningar – – – –

Försäljning av förvaltningsfastigheter 8 447 – 8 447 –

Förändring investering – – – –

Kassaflöde från investerings verksamheten –11 050 –38 047 –388 640 –298 500

Finansieringsverksamheten

Nyemission 294 950 – 345 537 1 120

Upptagna lån – 23 000 335 508 292 659

Amortering och lösen av lån –224 054 –716 –230 496 –1 875

Utbetald utdelning – – –15 116 –25 353

Kassaflöde från finansierings verksamheten 70 896 22 283 435 433 266 551

Periodens kassaflöde 44 488 11 005 42 008 –2 094

Likvida medel vid periodens ingång 24 323 15 799 26 803 28 897

Likvida medel vid periodens utgång 68 811 26 804 68 811 26 803
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Tkr
okt–dec 

2022
okt–dec 

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Nettoomsättning 17 645 9 377 31 954 12 889

Övriga externa kostnader –11 350 –1 466 –25 821 –9 682

Personalkostnader –2 947 – –7 469 –3 161

Rörelseresultat 3 349 7 911 –1 336 46

Finansiella intäkter 32 644 1 562 32 644 3 530

Finansiella kostnader –1 012 176 –1 839 –414

Resultat före skatt 34 980 9 649 29 469 3 162

Bokslutsdisposition 3 308 – 3 308 –

Skatt –226 – –226 –

Periodens resultat 38 062 9 649 32 551 3 162

Moderbolagets resultaträkning
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Moderbolagets balansräkning

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

Tillgångar

Andelar i dotterbolag 89 064 30 064

Fordringar hos 
dotterbolag 1 269 122 628 924

Uppskjutna  
skattefordringar – –

Summa anläggnings-
tillgångar 1 358 186 658 988

Fordringar hos 
dotterbolag 3 308 19 519

Övriga kortfristiga 
fordringar 8 4 734

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 32 989 270

Likvida medel 34 718 15 588

Summa omsättnings-
tillgångar 71 022 40 112

SUMMA TILLGÅNGAR 1 429 208 699 100

Tkr 31 dec 2022 31 dec 2021

Eget kapital och 
skulder

Aktiekapital 18 399 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 369 702 657 998

Balanserade vinstmedel 
inkl periodens resultat 32 735 2 200

Summa eget kapital 1 420 836 667 756

Skulder dotterbolag – –

Leverantörsskulder 750 479

Aktuell skatteskuld 471 –

Övriga kortfristiga 
skulder 2 748 29 566

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 4 402 1 299

Summa kortfristiga 
skulder 8 372 31 344

Summa skulder 8 372 31 344

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 1 429 208 699 100
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Nyckeltal

Tkr
okt–dec 

2022
okt–dec 

2021
jan–dec 

2022
jan–dec 

2021

Fastighetsrelaterade nyckeltal
Antal Fastigheter 84 75 84 75

Fastigheternas marknadsvärde 3 771 036 2 192 100 3 771 036 2 192 100

Uthyrningsbar area kvm 160 865 83 804 160 865 83 804

Samhällsfastigheter 66 424 75 553 66 424 75 553

Bostadsfastigheter 94 441 8 251 94 441 8 251

Finansiella nyckeltal

Hyresintäkter 55 231  28 421 201 306  111 541 

Driftnetto 32 195  17 068 122 228  71 540 

Förvaltningsresultat –2 406 –11 141 19 728 5 213 

Soliditet 41,7  40,9 41,7  40,9 

Belåningsgrad, % 54,8  51,6 54,8  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr 0,9  1,0 1,3  1,6

Långsiktigt substansvärde 1 730 615  1 021 100 1 730 615  1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal

Resultat per aktie, kr –3,42 7,28 –1,92 25,77

Förvaltningsresultat per aktie, kr –0,17 –0,05 1,68 2,11

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 94,1  135,1 94,1 135,1

Antal utestående aktier per balansdagen, st 18 399 240 7 557 856 18 399 240 7 557 856

Genomsnittligt antal utestående aktier, st 13 878 648 7 557 856 11 749 116 7 497 028

1) Nyckeltal baserade på utfall för kvartalet, respektive perioden.
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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 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
MAQS Advokatbyrå, där Mofasts ordförande Jonas Blomquist är 
delägare, har under kvartalet fakturerat bolaget 1,2 miljoner kronor  
och under året 2,7 miljoner kronor (1,5) för juridisk konsultation. 
Transaktioner med närstående har ingåtts på marknadsmässiga 
grunder och till marknad s mässiga villkor.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Mofasts verksamhet, dess resultat och dess ställning påverkas 
av ett antal riskfaktorer. För att underlätta riskhanteringen har 
bolaget valt att klassificera riskerna i följande kategorier: 

• Strategiska risker – risker till följd av påverkan av externa 
faktorer och händelser, risker förknippade med anseende eller 
ägandet av bolaget fastighetsportfölj samt risker förknippande 
med investeringar och förvärv

• Operativa risker – risker förknippade med utvecklingen 
av fastigheter och den löpande förvaltningen av bolagets 
fastighetsinnehav

• Finansiella risker – risker förknippade med finansiering och 
ränteläge, redovisning och rapportering

• Hållbarhetsrisker – risker förknippade med miljö, klimat, 
medarbetare och medmänniskor

Mofast arbetar aktivt för att identifiera och hantera de risker 
och möjligheter som har stor betydelse för verksamheten. Mer 
information om risker och hantering av dessa återfinns i års
redovisningen för 2021 på sidorna 22–23. Vi bedömer att ingen 
förändring mot årsredovisning har skett. 

Kommande informationstillfällen

Årsredovisning 2022 1) 31 mars 2023

Årsstämma 2) 10 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023 25 maj 2023

Delårsrapport Q2 2023 28 augusti 2023

Delårsrapport Q3 2023 25 november 2023

Bokslutskommuniké 2023 29 februari 2024

1)  På Mofast webbplats, www.mofastab.se, finns möjlighet att ladda ned och 
prenumerera på press meddelanden och finansiella rapporter.

2) Årsstämma kommer att hållas i Stockholm.

Framtidsinriktad information
Vissa poster inom denna rapport är av framåtriktad karaktär och 
det faktiska utfallet kan komma att se väsentligt annorlunda ut. 
Förutom de faktorer som uttryckligen har kommenterats kan även 
andra faktorer väsentligt påverka det faktiska utfallet, exempelvis 
ekonomisk tillväxt, räntenivå, finansieringsvillkor, avkastningskrav 
på fastighetstillgångar och politiska beslut. 

För ytterligare information
tf VD Per Gebenius 072587 54 16.
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