
•	Hyresintäkterna	under	perioden	ökar	till	400	Mkr	(377).	

•	Periodens	resultat	efter	skatt	uppgår	till	259	Mkr	(149).	Vinst	per	aktie	uppgår	till	1,5	kr	(0,9).	

•		Värdeförändringar	på	fastigheter	uppgår	till	111	Mkr	(38)	och	på	derivat	instrument	till	142	Mkr	(99).	

•	Fastigheter	har	sålts	för	75	Mkr	(146),	till	priser	som	översteg	senaste	årsskiftesvärdering	med	cirka	10	%.

•	Investeringar	i	fastigheter	uppgår	till	436	Mkr	(406),	varav	förvärv	utgör	166	Mkr	(146).	

•	Investeringar	i	vind-	och	vattenkraft	uppgår	till	83	Mkr	(42).

•		Substansvärde	per	aktie	uppgår	till	81	kr	(76).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

” 2012 börjar starkt, vi levererar ett mycket bra resultat. Hyresomsättningen ökar med 23 Mkr och driftnettot 
är 45 Mkr bättre än motsvarande period föregående år. Förvaltningsresultatet är 41 % bättre och rörelseresul-
tatet, som inkluderar en positiv värdeutveckling på vårt fastighetsinnehav om totalt 111 Mkr, är 54 % bättre än 
motsvarande period föregående år. Den fina värdeutvecklingen i våra fastigheter, som också omfattar periodens 
resultat av fastighetsförsäljningar, ser vi som en bekräftelse på vår strategi att förvärva och bygga bra fastigheter 
i attraktiva lägen. Samtidigt fortlöper vår nyproduktion som planerat med tydlig värdetillväxt och god drifts-
ekonomi för de fastigheter som färdigställts.” 

” Då denna kvartalsrapport är den första som särredovisar upplysningar om vår satsning inom NaturEnergi 
vill jag gärna kommentera detta särskilt. Det som började som en satsning för ökad kostnadskontroll över 
våra elkostnader under sent 90-tal omfattar numera både produktion och handel med el, huvudsakligen från 
våra 29 vindkraftverk. Vårt mål är att vid utgången av år 2013 ha en energiproduktion från förnybar energi 
som täcker vårt eget och våra kunders behov. För att nå det behövs en installerad effekt på cirka 100 MW. 
Per den 31 mars 2012 har vi nått drygt halvvägs mot detta mål med en installerad effekt om cirka 55 MW.” 

Wallenstam
kvartalsrapport
1  januari  –  31 mars 2012

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.
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Detta är Wallenstam
•	Antal fastigheter: cirka 300
•	Bedömt hyresvärde 2012: 1,6 Mdr
•	Uthyrningsbar yta: 1 220 000 kvm 
•	Fastighetsvärde: 27 Mdr
•	Uthyrningsgrad, yta: 98 %
•	Börsvärde 31 mars 2012: 11 Mdr

Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastig-
hetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter för 
hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och 
Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt i 
Göteborg även på kommersiella fastigheter. 

Wallenstam satsar även på miljövänlig energi med målet att 
vid utgången av 2013 vara självförsörjande på förnybar energi 
på månadsbasis och täcka såväl eget som kunders behov. 

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large cap. 
 

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

AFFäRSPRoceSS

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

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

VeRKSAMHeT	ocH	oRGANISATIoN
Wallenstamkoncernen har 184 anställda. Huvudkontoret är 
beläget i Göteborg och verksamheten är organiserad i tre 
affärsområden bestående av två geografiska regioner, Stock-
holm och Göteborg/Skåne, samt Wallenstam NaturEnergi. 
Administrativa staber supportar de affärsdrivande enheterna. 

STRATeGIeR	ocH	VäRDeSKAPANDe	FAKToReR
Wallenstams verksamhet styrs utifrån affärsplaner, mål och 
strategier. Övergripande strategier omfattas av affärsstrategi, 
aktieägarstrategi, förvaltningsstrategi, hållbarhetsstrategi, 
organisationsstrategi och personalstrategi. 

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

 

mål för verksamheten, affärsplan 2013

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

•	Soliditeten	ska	årligen	överstiga	25	%.
•		Uthyrningsgraden	i	det	kommersiella	beståndet	ska		
årligen	överstiga	95	%.

•		Under	perioden	ska	2	500	nya	lägenheter	produceras	till	
en	direktavkastning	som	överstiger	7	%.

•		Wallenstam	ska	ha	en	energiproduktion	från	förnybar	
energi	som	täcker	eget	och	kunders	behov	räknat	på	
kWh	månadsbehov.

•	en	fortsatt	positiv	utveckling	av	verksamhetsresultatet.

 Kalender:
Delårsrapport	Q2	2012 8	augusti	2012	
Delårsrapport	Q3	2012 7	november	2012
Bokslutskommuniké	2012 20	februari	2013
	

Informationen	i	denna	delårsrapport	är	sådan	som	Wallenstam	ska	
offentliggöra	enligt	lagen	om	värdepappersmarknaden	och/eller	la-
gen	om	handel	med	finansiella	instrument.	Informationen	lämnades	
för	offentliggörande	den	25	april	2012	klockan	08:00	(ceT).

Rapporten	är	inte	granskad	av	bolagets	revisorer.	
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kvartalsrapport
1 januari – 31 mars 2012

Vd kommenterar kvartalet
Inledningen av 2012 är stark, vi levererar ett mycket bra resultat 
och har ett fortsatt bra tempo i vår nybyggnation. Under 2012 
planerar vi byggstart av 900 lägenheter. Några av händelserna 
under perioden som jag vill lyfta fram är:
•	 Förvärvet av fastigheten Göteborg Lorensberg 53:5 för ett 

fastighetsvärde om 65 Mkr. 
•	 Nybyggnationen av vindkraftsparken Gunnarby med 

åtta verk i Uddevalla kommun. Här kommer den totala 
installerade effekten att uppgå till 18,4 MW. Beräknad 
driftstart för de åtta verken är första kvartalet 2013.

•	 Att vi i början av året även tecknade avtal med Handels-
banken Capital Markets om ett företagscertifikatsprogram 
på 1 Mdr. Medverkande emissionsinstitut är Handelsban-
ken Capital Markets och Swedbank Markets.

•	 Avsiktsförklaringen med Helsingborgs stad avseende 
nyproduktion av cirka 100 bostäder per år under en sex-
årsperiod. 

•	 Vår produktion av förnybar energi har nu uppnått en volym 
som gör det intressant att särredovisa. Från och med januari 
2012 utgör Wallenstam NaturEnergi ett eget segment som 
presenteras mer i detalj på sid. 5.

•	 I slutet av mars såldes fastigheten Heimdall 30 i Stockholm 
till ett pris som översteg värdering med cirka 10 %.

Resultat 1 januari - 31 mars
Resultat efter skatt uppgår för perioden till 259 Mkr (149), vil-
ket motsvarar ett resultat per aktie om 1,5 kr (0,9). Resultatför-
ändringen, jämfört med föregående år, är främst en effekt av 
värdeförändringar på fastigheter som uppgår till 111 Mkr (38). 
Värdeförändringar på derivatinstrument har påverkat resultatet 
med 142 Mkr (99). 

Totalresultatet uppgår till 258 Mkr (157). 

HYReSINTäKTeR
Koncernens hyresintäkter (nettoomsättning) ökar till 400 Mkr 
(377). Av hyresintäkterna utgörs 282 Mkr (237) av hyresintäkter 
från region Göteborg/Skåne och 118 Mkr (138) av hyresintäkter 
från region Stockholm. 

I region Göteborg/Skåne har genomförda förvärv, hyres-
förhandlingar och nyuthyrningar påverkat hyresintäkterna 
positivt. Förändringen i hyresintäkter för region Stockholm 
jämfört med föregående år är främst en effekt av genomförda 
fastighetsförsäljningar under 2011. Färdigställda projekt samt 
hyreshöjningar har påverkat hyresintäkterna positivt.

Årets hyresförhandlingar avseende bostäder resulterade i en 
genomsnittlig höjning på 2,20 % i Helsingborg och 2,79 % i 
Göteborg. För region Stockholm är hyresförhandlingarna 
ännu ej avslutade.

 
DRIFTKoSTNADeR
Driftkostnaderna uppgår till 138 Mkr (160). En effektiv för-
valtning, bland annat till följd av vår målmedvetna satsning på 
optimerad energiförbrukning och vårt förädlade fastighetsin-
nehav gör att driftnettot ökar och uppgår till 262 Mkr (217). 

Säsongseffekterna för Wallenstam utgörs främst av va-
rierande driftkostnader, vilka vanligtvis är som högst under 
kvartal ett och kvartal fyra då kostnaderna för uppvärmning 
och fastighetsskötsel oftast blir högre. 

FÖRVALTNINGS-	&	ADMINISTRATIoNSKoSTNADeR
Förvaltnings- och administrationskostnader uppgår till 53 Mkr 
(53). I dessa ingår kostnader för Wallenstams syntetiska op-
tionsprogram. Programmet löper fram till och med juni 2013 
och innebär vid ett maximalt utfall en beräknad totalkostnad 
om 76 Mkr. Hittills har cirka 21 Mkr skuldförts, varav 0 Mkr 
(7) har belastat periodens resultat.

VäRDeUTVecKLING	FASTIGHeTeR
Värdeförändringar i Wallenstams fastighetsbestånd uppgår 
till netto 111 Mkr (38). Värdeökningen är främst en effekt 
av förädling av fastighetsbeståndet som bland annat medfört 
bättre driftnetto och färdigställda nyproduktionsprojekt. Nå-
gon generell förändring av avkastningskraven har inte gjorts 
under perioden. 

Mkr	
	

2012	Q1	 2011	Q1		

Avkastningsförändring - -
Kapitalisering	av	driftnettoförändring 74 29
Framtida	investeringsbehov 0 -4
Färdigställda	projekt 26 13
Realiserade	värdeförändringar 11 0

Värdeförändringar	förvaltningsfastigheter 111 38

FINANSIeLLA	INTäKTeR	ocH	KoSTNADeR
Finansiella intäkter uppgår till 11 Mkr (8) och finansiella 
kostnader till 142 Mkr (124). 

Wallenstam använder räntederivat för att erhålla önskad 
ränteförfallostruktur. Avviker det överenskomna priset från 
marknadspris redovisas denna värdeförändring över resultat-
räkningen. Värdeutveckling på räntederivaten har varit positiv 
under första kvartalet och uppgår till 142 Mkr (99). 
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SKATT
Bolagsskatten i Sverige är nominellt 26,3 %. Då försäljning av ak-
tier, till skillnad från försäljning av fastigheter, inte är skattepliktig 
och till följd av möjligheten att göra skattemässiga avskriv-
ningar och avdrag för vissa ombyggnationer av fastigheter 
samt nyttja underskottsavdrag uppstår i princip ingen betald 
skattekostnad. 

Betald skatt uppkommer då ett fåtal dotterbolag inte har 
skattemässiga koncernbidragsförutsättningar. För kvarva-
rande underskott redovisas en uppskjuten skattefordran om 
totalt 1 029 Mkr (1 015). Som uppskjuten skatteskuld redo-
visas full nominell skatt om 26,3 % som huvudsakligen avser 
nettot av skillnaden mellan fastigheternas verkliga värde och 
skattemässiga värde, med avdrag för den initiala uppskjutna 
skatt som är hänförlig till tillgångsförvärven, totalt 3 449 Mkr 
(3 205).

För perioden redovisar Wallenstam en skattekostnad på 
93 Mkr, varav den uppskjutna skattekostnaden utgör 92 Mkr. 
Total skattebelastning inklusive de poster som redovisas 
inom övrigt totalresultat uppgår till 93 Mkr.

Wallenstam har en pågående skattetvist, se vidare s. 8 
Eventualförpliktelser.

Wallenstams affärsområden
Wallenstams fastigheter ägs och förvaltas av helägda dotterbo-
lag och är koncentrerade till städerna Göteborg, Helsingborg 
och Stockholm. Wallenstam är även en producent och leverantör 
av förnybar energi genom Wallenstam NaturEnergi. Verksamhe-
ten bedrivs i affärsområdena; Region Göteborg/Skåne, Region 
Stockholm samt NaturEnergi. 

Wallenstam är aktivt på fastighetsmarknaden i båda re-
gionerna och har under perioden förvärvat en fastighet i 
Göteborg och sålt en fastighet i Stockholm till ett pris som 
översteg senaste årsvärdering med cirka 10 %. Avseende om-
bildningar av bostadsfastigheter till bostadsrätter noteras ett 
fortsatt stort intresse bland våra hyresgäster. 

Totalt sett i Sverige uppgick transaktionsvolymen första 
kvartalet 2012 till 25,3 Mdr enligt Jones Lang LaSalle, en ök-
ning med nästan 20 % jämfört med motsvarande period före-
gående år. De tre storstadsområdena står för drygt 60 % av 
den totala transaktionsvolymen.

ReGIoN	GÖTeBoRG/SKÅNe	
Regionen präglas av en omfattande efterfrågan och låg ny-
produktionstakt av hyresrätter. Wallenstams bostadsbestånd 
här omfattar drygt 3 700 lägenheter  och endast en liten an-
del av lägenheterna blir lediga för uthyrning i samband med 
omflyttning.  

Vårt kommersiella fastighetsbestånd är främst beläget i cen-
trala Göteborg samt i attraktiva företagslägen. Uthyrningsgra-
den är stabil och uppgår till cirka 95 % (96 ), vilket kan jäm-
föras med uthyrningsgraden generellt för kontor i Göteborg 
som uppgår till 93 % enligt Jones Lang LaSalle.

Stockholm
33%

Göteborg 
62%

 
Helsingborg 5%

GEOGRAFISK FÖRDELNING, YTA

Kontor
29%

 
Övrigt 7%

FÖRDELNING LOKALTYP, HYRESVÄRDE

 
Bostäder 
      44% 

Butik 
 13%

 
Industri/
lager 3% 

Utbildning 
       4%

de 10 största lokalhyresgästerna

hyresgäst yta, kvm

Försäkringskassan 16	407
Göteborgs	Kommun 14	607
Mölnlycke	Health	care	AB 14	099
SF	Bio	AB 13	377
Landsarkivet	i	Göteborg	 11	000
ScA	Hygiene	Products	AB 7	600
Göteborgs	Universitet 6	360
Folkuniversitetet 6	270
Västra	Götalands	läns	landsting 6	121
ernst	&	Young	AB 5	476

Summa 101	317

Total kommersiell yta i Göteborg är cirka 
500 000 kvm.
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ReGIoN	STocKHoLM	
Även Stockholmsregionen präglas av omfattande bostadsbrist 
och efterfrågan av hyresrätter. Även här är nyproduktionstak-
ten låg i förhållande till behovet. Wallenstams bostadsbestånd i 
Stockholm omfattar drygt 5 500 lägenheter och endast en liten 
andel av lägenheterna blir lediga för uthyrning i samband med 
omflyttning.  

NATUReNeRGI
Affärsdrivet miljöarbete är ett av Wallenstams fokusområ-
den. Enligt vår affärsplan 2013 ska vi ha en energiproduktion 
från förnybar energi som täcker eget och kunders behov. För 
att uppnå detta krävs en installerad effekt om cirka 100 MW. 
Till och med mars månads utgång 2012 har vi kommit drygt 
halvvägs mot detta mål. 

Wallenstam har en lång erfarenhet av elhandel. Från början 
var syftet att öka kontrollen över elkostnader som utgör en vä-
sentlig andel av fastigheternas driftkostnader. Stigande elpriser 
och ökat fokus på klimatfrågan resulterade i att Wallenstam 
2005 fattade det strategiska beslutet att börja producera 
el. Satsningen hade flera syften. Förutom att göra vår fast-
ighetsförvaltning mindre känslig för förändringar i elpriset 
kan vi förse såväl kunder som oss själva med miljövänlig el 
till ett bra pris. Det var samtidigt avgörande att det skulle 
vara ett affärsdrivet engagemang. Kalkylkravet för färdig-
ställda vindkraftsprojekt är en avkastning om 7 % första året 
och därefter 15% genomsnittligt under verkens ekonomiska 
livslängd. Satsningen inom förnybar energi utgör vårt nyaste 
affärsområde som verkar inom en relativt ung bransch under 
utveckling. De inledande åren har på grund av uppbyggnad 
av affärsområdet belastats med en relativt större andel admi-
nistrativa kostnader än vår etablerade fastighetsförvaltning. 
Detta kommer att förändras i takt med att allt fler verk färdig-
ställs och går in i produktion. 

I dagsläget omfattar Wallenstams satsning på förnybar energi 
främst vindkraft men också andra metoder och möjligheter ut-
värderas löpande.

Synergier mellan affärsområden
Affärsområde NaturEnergi är till viss del skild från vår kärnverk-
samhet men det finns också många likheter och områden där vi 
kan nyttja kompetenser och erfarenheter korsvis i organisationen. 

Projektprocessen är ett sådant område där vi drar fördel 
av de erfarenheter vi upparbetat inom vår byggrörelse såsom 
kunskapen att leda och driva stora och krävande projekt på 
ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. 

Vår satsning inom förnybar energi har även haft positiv 
inverkan på våra möjligheter att få markanvisningar för ny-
byggnation. Detta då vårt miljöarbete uppfattas som positivt 
och ger oss en konkurrensfördel. 
Handel med vindkraftsparker är en möjlig framtida utveck-
ling. Vid en sådan utveckling har vi fördel av kompetens och 
erfarenhet från fastighetsrörelsen. 

Det finns en ekonomisk trygghet i att vara både producent för 
och konsument av en av de största kostnadsposterna inom vår 
fastighetsverksamhet. I takt med att vår produktion av förnybar el 

ökar blir vi också mindre känsliga för förändringar i elpriset. Utö-
ver de övergripande positiva effekter och ekonomiska fördelar 
som miljöarbetet ger ser vi också fördelar då hållbarhetskrite-
riet utgör en viktig del för flertalet investerare.

Projektprocessen
Det är en lång väg med långa ledtider innan verken kan tas 
i bruk. Tidsaxeln från det att ett första layoutförslag görs till 
dess att rotorbladen börjar snurra kan vara allt från 2-10 år. 
När markavtal är upprättat görs en exakt vindmätning.  Sam-
råd hålls sedan med myndigheter och allmänhet och följs av 
en utredning kring miljökonsekvenserna som skickas med 
tillståndsansökan till Länsstyrelsen eller Miljödomstolen. Om 
inga överklaganden sker kan upphandling och byggnation 
därefter inledas.
 
Vår	Naturenergi
Vid årsskiftet 2011-12-31 fanns det 2 036 vindkraftverk i Sverige 
med en installerad effekt om 2 769 MW. Vid samma tidpunkt 
hade Wallenstam 28 vind- och vattenkraftverk. Sedan årsskiftet 
har 4 av totalt 10 verk i vindkraftparken Vettåsen tagits i bruk 
vilka tillför en effekt om 9,2 MW. Vid rapportperiodens utgång 
har Wallenstam därmed 29 vindkraftverk och 3 vattenkraftverk 
i drift med en installerad effekt om 54,7 MW och ytterligare 
påbörjade investeringar om 41,2 MW.

Effekten som verken genererar påverkas av förklarliga skäl 
främst av hur mycket det blåser. När det är svag vind eller vind-
stilla står vindkraftverken i vänteläge. När det blåser tillräckligt 
mycket, ungefär 3-4 m/s, startar vindkraftverken automatiskt 
och levererar in el på elnätet. Vid cirka 12-14 m/s ger aggregaten 
full effekt. Vid kraftig blåst med vindhastigheter över 25 m/s är 
belastningarna så stora att vindkraftverken stoppas för att inte 
orsaka onödigt slitage. Vid goda vindar med en normal årsfördel-
ning producerar vindkraftverk el under cirka 90 procent av årets 
timmar.

elmarknaden
Elmarknaden är gemensam för Norden. Handel med el sker 
huvudsakligen via NordPool, elbörsen i Oslo. Wallenstams 
energiverksamhet omfattar både produktion och handel.

Nätavgifter och skatter är statligt reglerade medan kost-
naden för själva elen är den del av konsumentpriset som är 
konkurrensutsatt. Priset på el kan förenklat sägas bestå av två 

naturenergi i drift och under byggnation

parker i drift antal projekt antal verk effekt, mW

Vindkraftverk	i	drift	 11 29 54,0
Vattenkraftverk	i	drift 1 3 0,7

Summa 12 32 54,7

parker under byggnation

Gunnarby 1 8 18,4
Middagsberget 1 3 9,0
Vettåsen 1 6 13,8

Summa 3 17 41,2
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VÄRDERING/FÖRSÄLJNINGSPRIS SÅLDA FASTIGHETER 
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Pågående nyproduktions projekt värderas till bedömt 
marknadsvärde baserat på hur stor del av projektet som 
övergått i förvaltning. 

Hittills har ingen nyproduktion helt färdigställts under 
2012 men successiv inflyttning är påbörjad i två 
fastigheter. I grafen ovan presenteras enbart utfall vid 
fastighetens fullständiga färdigställande. För periodens 
successivt påbörjade inflyttning har värdetillväxt om 
26 Mkr redovisats.

Erhållet försäljningspris jämfört med värdering vid 
närmast föregående årsskifte.

komponenter, dels spotpriset, dels priset på el-certifikat. På 
elspot fastställs systempriset (spotpriset) som elområdespri-
set ett dygn i förväg för varje timme på dygnet. Elcertifikat-
systemet är ett marknadsbaserat svenskt stödsystem som är 
uppbyggt så att producenter av förnybar el får ett elcertifikat 
för varje producerad MWh el. För att skapa efterfrågan på el-
certifikat är det obligatoriskt för elleverantörer och vissa elan-
vändare att köpa en viss mängd elcertifikat i förhållande till 
sin elleverans/elanvändning (så kallade kvotplikten). Totalt 
genererar Wallenstams elproduktion ett betydande överskott 
av elcertifikat. 

Försäljning av el sker både till hyresgäster i Wallenstam-
fastigheter såväl som till ”externa kunder” och kan ske till rörligt 
eller fast pris. För att säkra våra intäkter från variationer i spot-
priset, inte minst kopplat till framtida försäljning av el, kan vi 
säkra elpriset på den finansiella marknaden. Detta sker genom 
olika finansiella instrument, elderivat, med olika löptid. Riktlinjer 
och befogenheter kring detta arbete är definierade och regleras 
i koncernens finanspolicy i syfte att säkra och minimera risker 
relaterade till denna handel.

Redovisning
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de redovisningsprin-
ciper Wallenstamkoncernen tillämpar, dvs. IFRS, för Natur-
Energi-segmentet.  En mer detaljerad beskrivning framgår av 
redovisningsprinciperna i årsredovisningen för 2011.

Per 31 mars 2012 uppgår redovisade värden för färdigställda 
verk till 926 Mkr och pågående nyanläggningar till 697 Mkr, 
totalt 1 623 Mkr. Investeringen i vindkraftverk redovisas till 
anskaffningsvärde och skrivs av över verkens bedömda nytt-
jandeperiod (25 år). De flesta verken är helägda av Wallenstam-
koncernen men i några fall förekommer även samägande med 
samarbetspartners. 

Då Wallenstam är producent av förnybara energikällor 
omfattas vi av elcertifikatsystemet som innebär att vi erhål-
ler el-certifikat vederlagsfritt från Svenska Kraftnät. I balans-
räkningen för Wallenstamkoncernen redovisas elcertifikat 
som immateriell omsättningstillgång. Upparbetade certifi-
kat värderas till verkligt värde vid erhållandetidpunkten och 
omvärderas därefter till marknadsvärdet enligt balansdagens 
spotpris vid varje kvartalsbokslut. Inköpta certifikat redovi-
sas initialt till anskaffningskostnad och omvärderas därefter 
kvartalsvis. I Wallenstamkoncernen redovisas intäkt och 
omvärdering som övrig intäkt. I samband med elförsäljning 
uppstår ett åtagande att leverera in elcertifikat till respektive 
lands myndighet. Detta åtagande redovisas som kostnad och 
skuld. I syfte att utjämna prisfluktuationer på elmarknaden 
och därmed få en jämnare utveckling på koncernens elkost-
nader säkras ingångna åtaganden med hjälp av elderivat. 
Dessa värderas löpande till verkligt värde i Wallenstamkon-
cernens resultaträkning och särredovisas i segmentsrapporte-
ringen. Eftersom all handel på NordPool sker i EUR använder 
koncernen också valutaterminer för att säkra kommande be-
talningar. Valutaderivaten värderas och redovisas löpande till 
verkligt värde och i resultaträkningen till den del som avser 
produktion och handel.



WALLENSTAM   7

Investeringar
FASTIGHeTeR
Under perioden har vi investerat 436 Mkr (406) i fastigheter, 
varav förvärv uppgår till 166 Mkr (146) och ny- och ombygg-
nation till 270 Mkr (260). De större nu pågående nyproduk-
tionsprojekten är Kungsholmsporten etapp två, Poseidons 
Gränd och Riddaren 24 i Stockholm samt Mölnlycke Cen-
trum och Kvillebäcken i Göteborg.

NATUReNeRGI
Under 2012 har vi hittills investerat 83 Mkr (42) i vind- och vatten-
kraft. Den installerade effekten uppgår till cirka 55 MW:s effekt. 
Under perioden har beslutats att påbörja nybyggnationen av en 
vindkraftspark med åtta verk vid Gunnarby.

Finansiell ställning
eGeT	KAPITAL ocH	SUBSTANSVäRDe
Det egna kapitalet uppgår till 10 548 Mkr (9 911), vilket mot-
svarar 61 kr (58) per aktie. Soliditeten uppgår till 36 % (37). 
Det egna kapitalet har påverkats av periodens totalresultat 
och återköp. 

Substansvärdet, som beskriver koncernens samlade värde 
och innefattar eget kapital och uppskjuten skatteskuld, beräk-
nas till 81 kr per aktie (76). 

Justeringen av eget kapital med tillägg för uppskjuten skatte-
skuld görs för att återspegla substansvärdet bättre då den verk-
liga skattebelastningen är väsentligt lägre än den nominella 
skattesatsen. 

Det är Wallenstams mål i affärsplanen att uppnå ett sub-
stansvärde på 100 kr per aktie vid utgången av 2013.

 
	kr/aktie 	2012	Q1 2011	Q1

	eget	kapital 61 	58	
	Uppskjuten	skatteskuld 20 18

	Substansvärde	per	aktie 81 76

NeTToSKATTeSKULD
I koncernen redovisas en nettoskatteskuld om 2 420 Mkr (2 190). 
Den består av en uppskjuten skattefordran om 1 029 Mkr (1 015) 
och en uppskjuten skatteskuld om 3 449 Mkr (3 205). 

Uppskjuten skattefordran baseras på värdet av under-
skottsavdrag i koncernbolag. Uppskjuten skatteskuld hänför 
sig i huvudsak till skillnader mellan redovisade värden och 
skattemässiga restvärden på koncernens fastigheter. 

SKULDeR	TILL	KReDITINSTITUT
Wallenstams låneportfölj uppgår till 15 616 Mkr (13 656) varav 
finansiering av pågående projekt utgör cirka 2 Mdr. Lånen har 
säkerställts med traditionella pantbrev i fastigheter och säker-
het i vindkraftverk samt spärrade bankmedel. 

Wallenstams belåningsgrad uppgår till 53 % (52). Av den totala 
låneportföljen har 48 % en räntebindningstid överstigande ett 
år. Lånen är i svenska kronor och den genomsnittliga återstå-
ende räntebindningstiden uppgår till 32 månader (28). 

På bokslutsdagen uppgick genomsnittsräntan till 3,89 % 
(3,98) och omfattar finansiering av såväl förvaltningsfastig-
heter som nyproduktionsprojekt och vindkraftsinvesteringar.

DISPoNIBeL	LIKVIDITeT	
Den disponibla likviditeten, inklusive outnyttjade checkräk-
ningskrediter, uppgår på bokslutsdagen till 394 Mkr (861).

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består i första hand av att utföra kon-
cerngemensamma tjänster, därutöver äger moderbolaget ett min-
dre antal fastigheter. 

Den totala omsättningen för perioden uppgår till 88 Mkr 
(75), varav hyresintäkterna utgör 21 Mkr (19). Under perioden 
har framför allt de långa marknadsräntorna stigit vilket har 
påverkat värdet på räntederivaten positivt. Totalt har resultatet 
påverkats av värdeförändringar på finansiella derivatinstru-
ment om 144 Mkr (0).

Resultat efter skatt uppgår till 126 Mkr (4). Investeringar 
i anläggningstillgångar under perioden uppgår till 4 Mkr (9). 
Moderbolagets externa räntebärande skulder uppgår på bok-
slutsdagen till 7 457 Mkr (7 266).

NäRSTÅeNDeTRANSAKTIoNeR
Wallenstams transaktioner med närstående utgörs främst 
av administrativa arvoden och lokalhyror till koncernbolag. 
Därutöver är även styrelseledamöter, företagsledning med fa-
miljer samt bolag som kontrolleras av dessa närstående. När-
stående bolag till styrelseledamöter hyr lokaler till marknads-

bindningstid medelräntor

Skuld,	Mkr Snittränta,	% Andel,	%

	<		3	mån 6	568 4,54% 42,06%

	>3	mån<=1	år 1	615 3,79% 10,34%

	>1	år<=2	år 2	063 3,25% 13,21%

	>2	år<=3	år 551 3,70% 3,53%

	>3	år<=4	år 520 3,38% 3,33%

	>4	år<=5	år 750 3,75% 4,80%

	>5	år<=6	år 620 3,44% 3,97%

	>6	år<=7	år 600 3,73% 3,84%

	>7	år<=8	år 430 2,91% 2,75%

	>8	år<=9	år 700 3,14% 4,48%

	>9	år 1	200 3,02% 7,68%

15	616 3,89% 100,00%

*	Lån	med	ett	ränteförfall	inom	tre	månader	har	en	snittränta	
om	3,57	%.	4,54	%	innefattar	effekter	av	swapavtal	och	
fasträntelån	som	förfaller	inom	tremånadersperioden.
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stor bostadsbrist och våra kommersiella fastigheter är främst 
belägna i centrala Göteborg. Fastighetsbeståndets struktur, 
fastigheternas attraktiva lägen och en hög uthyrningsgrad 
ger sammantaget en låg riskprofil. Beträffande affärsområde 
NaturEnergi är omvärldsrisker främst kopplade till politiska 
beslut jämte allmänna konjunkturförutsättningar.

FINANSIeRING	
Med finansiella risker avses risken att inte kunna tillgodose 
behovet av nytt kapital vilket är en nödvändig resurs för verk-
samheten. Vår finansiella risk begränsas genom en låg belå-
ningsgrad och utifrån vår finanspolicy som reglerar bolagets 
agerande på kreditmarknaden, låneportföljens struktur och 
fördelningen mellan antalet långivare. 
Vi arbetar främst med traditionella lån och fastighetsinteck-
ningar som säkerhet. Finansiering av vindkraftsparker säker-
ställs genom överlåtelse av arrendeavtal samt pantsättning av 
aktier i vindkraftsbolag. 

Wallenstam använder räntederivat för att erhålla önskad 
ränteförfallostruktur. 

SKATTeäReNDe,	eVeNTUALFÖRPLIKTeLSe
Ett bolag inom Wallenstamkoncernen har under 2006-2008 
sålt ett antal fastigheter genom så kallad ”paketering”. Skatte-
verket anser att de sålda andelarna i dotterföretag utgör lager-
tillgångar varför Skatteverket beslutat höja bolagets taxerade 
inkomst för taxeringsåren 2007-2009. Skatteverkets beslut har 
bestridits i sin helhet och överklagats till förvaltningsrätten, 
som avslog överklagandet. Förvaltningsrättens dom har över-
klagats till kammarrätten.  Då ingen ny information tillkom-
mit i ärendet hänvisas till sid 52 i årsredovisningen för 2011.

Wallenstamaktien
Wallenstams B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, 
Large Cap. Wallenstamaktien hade en stark utveckling under 
2011 och har fortsatt att utvecklas positivt under första kvar-
talet 2012, totalt 1,2 %. Fastighetsindex, OMX Stockholm 
Real Estate, och OMX Stockholm PI har ökat med 4,9 % res-
pektive 10 % under samma period. 
Vid periodens slut var Wallenstams aktiekurs 64,25 kr (65,33) 
och börsvärdet uppgick till 11 051 Mkr (11 564) beräknat på 
antalet registrerade aktier. Substansvärde per aktie uppgick 
till 81 kr (76) och eget kapital per aktie till 61 kr (58). 

Wallenstam har mandat från stämman att genomföra åter-
köp. Under 2012 har 80 000 aktier återköps. 

mässiga villkor. Sammantaget uppgår detta ej till väsentliga 
belopp vare sig för Wallenstam eller för respektive motpart. 
Under perioden har en ledande befattningshavare förvärvat 
en bostadsfastighet till marknadsmässigt värde. 

Möjligheter och risker
Företagsledningen gör bedömningar och antaganden som 
påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt ut-
fall kan skilja sig från dessa bedömningar. Wallenstam har 
definierat möjligheter och risker inom följande områden; 
verksamhet, omvärld och finansiering. Wallenstams väsent-
liga risker samt exponering och hantering av dessa beskrivs i 
2011 års årsredovisnig på sid. 41. Inga väsentliga förändringar 
har uppstått därefter. Nedan redogörs kortfattat kring dessa. 

VeRKSAMHeT	
Med verksamhetsrisker avses  risker som är relaterade till vår 
kärnverksamhet, affärsutveckling och fastighetsförvaltning. 
När nya bostäder byggs gör vi det i bra lägen där efterfrågan 
är hög, vilket ger en god avkastning och bra värdetillväxt. 
Kassaflödet är starkt och i kombination med fastigheter i bra 
lägen, en hög uthyrningsgrad, bra hyresgäster och god kon-
traktstruktur i det kommersiella beståndet bedöms risken för 
framtida större vakanser som låg. 

Vår produktion av förnybar energi är beroende av mäng-
den energi som produceras. Den parameter som framför allt 
påverkar vår produktion är hur mycket det blåser.

För elhandeln är det efterfrågan på el som är viktigast då 
denna avgör priset. Efterfrågan påverkas främst av konjunktur-
läge, bränslepris samt hur vädret utvecklas temperaturmässigt.
För att säkra intäkter från framtida elförsäljning och elpro-
duktion använder vi oss av terminskontrakt. Därtill använder 
vi valutaterminer för att minimera den ekonomiska påverkan 
av valutamarknadens rörelser då all handel med el sker i EUR. 
Riktlinjer och befogenheter kring detta arbete är definierade 
och regleras i av styrelsen antagen finanspolicy.

För Wallenstamkoncernen är ovan beskrivna risker avse-
ende förnybar energi inte var för sig eller aggregerat  av den 
arten att de bedöms kunna uppgå till väsentliga belopp.

oMVäRLD	  
Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger 
utanför vår verksamhet som exempelvis förändrade mark-
nadsförutsättningar. Värdet på fastigheterna påverkas både 
av vårt agerande i fastighetsförvaltningen och det allmänna 
marknadsläget. Små förändringar i avkastningskrav ger stora 
förändringar på värdet. Vi verkar i tre orter där det råder 
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Efter rapportperiodens utgång
I början av april såldes fastigheten, Stampen 6:17, till Elof 
Hansson fastigheter, priset översteg senaste värdering från 
årsskiftet med cirka 10 %.

Den 24 april såldes fastigheten Gästsalen 3 i Stockholm 
till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening, köpeskil-
lingen uppgick till 290 Mkr och översteg senaste årsskiftesvär-
dering med cirka 20 %.

Göteborg den 25 april 2012

Hans Wallenstam
Verkställande direktör
 

Bokslutskommunikén	har	upprättats	i	enlighet	med	IAS	34.	Moderbolagets	redovisningsprinciper	följer	årsredovisningslagen	och	RFR	2.	
För	mer	information	om	redovisningsprinciper:	www.wallenstam.se/redovisningsprinciper.
För	definitioner	etc.	se	sista	sidan	i	rapporten	alternativt	www.wallenstam.se/definitioner.
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rapport över totalresultat, koncernen
 mkr

2012
 jan-mars 

2011
jan-mars

2011/2012
april-mars

2011
 jan-dec

Hyresintäkter	 400 377 1	556 1	532
Driftkostnader	 -138 -160 -508 -529
Förvaltnings-	och	administrationskostnader	 -53 -53 -201 -201
Övriga	rörelseintäkter	och	-kostnader	 20 20 28 27
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter	 111 38 980 907

Rörelseresultat	 341 222 1	854 1	736

Finansiella	intäkter	 11 8 40 37
Finansiella	kostnader	 -142 -124 -544 -527
Värdeförändring	derivatinstrument	 142 99 -281 -324

Resultat före skatt (se nedan Översikt resultat före skatt) 352 204 1 070 923

Skatt	 -93 -56 -224 -187

Resultat efter skatt 259 149 847 736

Värdeförändring	kassaflödessäkring	 -1 11 -4 8
Skatt	hänförlig	till	övrigt	totalresultat	 0 -3 1 -2
Totalresultat 258 157 843 742

Fördelning av periodens resultat 
Periodens	resultat	hänförligt	till	innehavare	av	aktier	i	moderbolaget	 259 149 847 736
Genomsnittligt	antal	utestående	aktier,	tusental	 171	760 172	052 171	790 171	908
Resultat	efter	skatt	kr	per	aktie,	utspädning	förekommer	ej 1,5 0,9 4,9 4,3

översikt resultat före skatt
2012

jan-mars
2011

jan-mars
2011/2012
 april-mars

2011
jan-decmkr

Hyresintäkter 	400				 	377				 	1	556				 	1	532				
Driftkostnader -138				 -160				 -508				 -529				
Driftnetto 	262				 	217				 	1	048				 	1	003				

Förvaltnings-	och	administrationskostnader -45				 -41				 -179				 -175				
Finansnetto -131				 -115				 -502				 -486				
Förvaltningsresultat	 	86				 61				 	363				 	342

Försäljningsresultat	lägenheter 	2				 	3				 	21				 	22				
Försäljningsresultat	fastigheter 	11				 	-	 	69				 	58				
Administrationskostnader -7				 -5				 -25				 -23				
Resultat	från	transaktioner 	6				 -1				 	65				 	57				

Övriga	rörelseintäkter	och	-kostnader 	13				 	17				 	30				 	28				
Realiserat	resultat 	104				 	76				 	462				 	427				

orealiserad	värdeförändring	förvaltningsfastigheter 	99				 	38				 	910				 	849				
orealiserad	värdeförändring	elcertifikat	och	derivatinstrument	* 	148				 	91				 -311				 -354				
Resultat	från	värdeförändringar	och	omvärdering 	247				 	129				 	607				 	796				

							
Resultat före skatt 	352				 	204				 	1	070				 	923				

*Här ingår omvärdering av syntetiskt optionsprogram till personalen. 0 -7 4 -3
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rapport över finansiell ställning, koncernen
mkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Fastigheter 26	765 24	081 26	296
Vind-	och	vattenkraftverk	inkl.	pågående	nyanl. 1	623 1	215 1	548
Finansiella	anläggningstillgångar 635 325 603
Finansiella	derivatinstrument 17 98 3
Övriga	anläggningstillgångar 53 53 55

Summa anläggningstillgångar 29 093 25 773 28 505

Omsättningstillgångar
Övriga	omsättningstillgångar 282 212 375
Kassa	och	Bank 61 461 86

Summa omsättningstillgångar 343 673 461

Summa tillgångar 29 436 26 446 28 967

Eget kapital och skulder

Eget kapital 10 548 9 911 10 295

Långfristiga skulder
Avsättningar	för	uppskjuten	skatt 2 420 2 190 2 327
Övriga	avsättningar 24 19 18
Skulder	till	kreditinstitut 2 703 3 986 3 766
Finansiella	derivatinstrument 290 89 421
Övriga	långfristiga	skulder 58 53 56

Summa  långfristiga skulder 5 494 6 337 6 589

Kortfristiga skulder
Skulder	till	kreditinstitut 12 913 9 670 11 527
Finansiella	derivatinstrument 16 2 16
Övriga	kortfristiga	skulder 466 525 540

Summa kortfristiga skulder 13 394 10 197 12 083

Summa eget kapital och skulder 29 436 26 446 28 967

eget	kapital	hänförligt	till	innehav	utan	
bestämmande	inflytande 1 1 1

Ställda	säkerheter 16	743 14	094 16	723
eventualförpliktelser* * * *

* Se sid 8. avsnitt Skatteärende, eventualförpliktelse
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rapport över förändring eget kapital, koncernen
eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

mkr aktiekapital
övrigt till- 

skjutet kapital andra reserver balanserad vinst
innehav utan 

bestämmande inflytande summa eget kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 118 357 -12 9 319 1 9 783
Resultat efter skatt - - - 736 - 736
Övrigt	totalresultat - - 8 - - 8
Skatt	hänförligt	till	övrigt	totalresultat - - -2 - - -2
Transaktioner	med	bolagets	ägare
Utdelning - - - -200 - -200
Nedsättning	av	aktiekapital -3 - - 3 - 0
Återköp	egna	aktier - - - -29 - -29

Utgående eget kapital 2011-12-31 115 357 -6 9 828 1 10 295

Ingående eget kapital 2012-01-01 115 357 -6 9 828 1 10 295
Resultat efter skatt - - - 259 - 259
Övrigt	totalresultat - - -1 - - -1
Skatt	hänförligt	till	övrigt	totalresultat - - 0 - - 0
Transaktioner	med	bolagets	ägare
Utdelning - - - - - 0
Återköp	egna	aktier - - - -5 - -5

Utgående eget kapital 2012-03-31 115 357 -7 10 082 1 10 548

rapport över kassaflöde, koncernen

2012 2011 2011/2012 2011
mkr  jan–mars jan–mars april-mars jan-dec

Rörelseresultat 	341				 222 	1	854				 1	736
Värdeförändring	förvaltningsfastigheter -111				 -38				 -980				 -907
Övriga	ej	kassafödespåverkande	poster 	8				 	13				 	37				 42
erhållna	räntor 	34				 23 	45				 34
Betalda	räntor -146				 -125 -535				 -514
Betald	skatt -1				 - -3				 -2

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  125    94  419    388
	-						

Förändring	av	rörelsekapital -69				 -27 -118				 -76

Kassaflöde från den löpande verksamheten  56    68  300    312

Investeringar/Försäljningar 
Investering	i	fastigheter -336				 -406 -3	063				 -3	033
Investering	i	vindkraftverk/materiella	anläggningstillgångar -83				 -43 -463				 -423
Försäljning	av	fastigheter/	materiella	anläggningstillgångar 	13				 4 	1	368				 1	294

Kassaflöde från investeringsverksamheten -406    -444 -2 159    -2 162

Finansiering
Upptagna	långfristiga	skulder 	337				 219 	2	844				 2	726
Amortering	långfristiga	skulder -8				 -3 -879				 -874
Utbetald	utdelning 	-						 - -200				 -200
Återköp	egna	aktier -5				 -28 -6				 -29
Investering	av	finansiella	anläggningstillgångar -1 0 -644				 -578
Försäljning	och	amortering	av	finansiella	anläggningstillgångar	 	3				 1 	344				 242

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  326    189  1 458    1 286
	-						

Förändring	av	likvida	medel -25				 -188 -401				 -563

Kassa,	bank	vid	periodens	början 	86				 649 	461				 649
Periodens	kassaflöde -25				 -188 -401				 -563
Kassa,	bank	vid	periodens	slut 	61				 461 	61				 86
outnyttjad	checkkredit	vid	periodens	slut 	334				 400 	334				 349
Disponibel	likviditet 	394				 861 	394				 435
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segmentsrapportering
2012

mkr

stockholm 
2012 

jan–mars

gbg/skåne 
2012 

jan–mars

naturenergi
2012

jan-mars

övrigt 
2012

 jan-mars

 elim.  
2012 

jan-mars*

totalt 
2012 

jan–mars

Resultaträkning
Hyresintäkter	 118 282 - 2 -2 400
Driftkostnader -49 -87 - -3 1 -138
elintäkter - - 40 - -40 -
elkostnader - - -25 - 25 -

Driftnetto 69 195 15 -1 -16 262

Förvaltnings-	och	administrationskostnader	 -17 -29 -4 -32 37 -45
Finansnetto -15 -79 -14 -22 - -131

Förvaltningsresultat 37 87 -3 -55 21 86

Försäljningsresultat	lägenheter 2 - - 0 - 2
Försäljningsresultat	fastigheter 11 0 - - - 11
Administrationskostnader -3 -4 - 0 - -7

Resultat	från	transaktioner 10 -4 - 0 - 6

Övriga	intäkter	och	kostnader 0 0 - 33 -21 13

Realiserat	resultat 47 83 -3 -22 0 104

omvärdering	el-certifikat - - 1 - 5 6
orealiserade	värdeförändringar	fastigheter 95 6 - - -2 99
orealiserade	värdeförändringar	derivatinstrument - - 3 142 -3 142

Resultat	från	värdeförändringar	och	omvärdering 95 6 4 142 0 248

Resultat	före	skatt	 142 89 1 120 0 352

Balansräkning
Fastigheter 9	165 17	059 - 541 - 26	765
Vindkraftverk,	drifttagna - - 917 - 9 926
Vindkraftverk	under	uppförande - - 697 - - 697
ofördelade	tillgångar - - - - - 1	048

Summa	tillgångar 29	436

eget	kapital - - - - 1 10	548
Lån 2	419 8	916 1	513 2	768 8 15	616
ofördelade	skulder - - - - - 3	273

Summa	eget	kapital	och	skulder 29	436

2011** 

mkr

stockholm 
2011 

jan–mars

gbg/skåne 
2011

jan–mars

övrigt 
2011

 jan-mars

 elim.  
2011

jan-mars

totalt 
2011 

jan–mars

Resultaträkning
Driftnetto 63 155 - -2 217
Förvaltningsresultat 25 68 -65 32 61
Resultat	från	transaktioner 2 -2 -1 - -2

Realiserat	resultat 27 66 -18 -30 75

Resultat	från	värdeförändringar 14 27 89 - 129

Resultat	före	skatt	 41 92 70 - 204

Balansräkning
Fastigheter 9	066 14	469 546 - 24	081
ofördelade	tillgångar - - - - 2	365

Summa	tillgångar - - - - 26	446

eget	kapital - - - - 9	911
Fördelade	lån 3	092 6	660	 3	904 - 13	656
ofördelade	skulder - - - - 2	878

Summa	eget	kapital	och	skulder - - - - 26	446

* Uppgifter för NaturEnergi motsvarar Wallenstams ägarandel. Innehav utan bestämmande inflytande, vilka ingår i de konsoliderade uppgifterna för koncer-
nen, återfinns i kolumn eliminering.

**Från och med 2012 utgör affärsområde NaturEnergi ett eget segment i Wallenstams finansiella rapportering. Då NaturEnergi tidigare ingått som en integre-
rad del i övrig verksamhet saknas fullständiga jämförelsesiffror till ovan redovisade uppgifter för 2012 varför motsvarande jämförelseuppgifter inte redovisas i 
denna rapport.        
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resultaträkning, moderbolaget

mkr
2012

jan–mars
2011 

jan–mars
2012 

april-mars
2011 

jan-dec

Intäkter		 88 75 344 331
Kostnader	 -74 -78 -291 -295
Finansnetto	 -30 11 -8 33
Värdeförändring	derivatinstrument 144 - -278 -422

Resultat före skatt 128 9 -233 -352
Skatt	 -2 -5 -61 -64

Resultat efter skatt 126 4 -294 -416

Värdejustering	säkringsredovisade	finansiella	derivatinstrument	 	-						 - 	-						 -
Skatt	hänförlig	till	övrigt	totalresultat	 	-						 - 	-						 -

Totalresultat 126 4 -294 -416

balansräkning, moderbolaget
mkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31

Tillgångar

Fastigheter	 833 831 833
Andelar	i	koncernföretag	 6	854 1	885 6	856
Finansiella	derivatinstrument 17 - 3
Fordringar	på	koncernbolag 8	517 11	383 8	295
Övriga	tillgångar 498 545 510
Kassa	och	bank 11 214 11

Summa	tillgångar	 16	730 14	858 16	508

Eget kapital och skulder
eget	kapital	 2	857 3	357 2	735
Räntebärande	skulder 7	457 7	266 7	117
Skulder	till	koncernföretag 5	971	 4	096 6	071
Finansiella	derivatinstrument 298 - 428
Övriga	skulder 147 138 157

Summa	eget	kapital	och	skulder	 16	730 14	858 16	508

Ställda	säkerheter 7	225 7	266 7	135
Ansvarsförbindelser 7	871 6	430 7	886
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kassaflödesanalays, moderbolaget
mkr 2012

jan-mars
2011

jan-mars
2011/2012
april-mars

20111
jan-dec

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten -1 -5 239 235
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten -21 -9 -5	000 -4	989
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 22 -86 4	557 4	450

Förändring	av	likivida	medel 1 -100 -203 -304

Kassa,	bank	vid	periodens	början 11 315 214 315
Periodens	kassaflöde 1 -100 -203 -304
Kassa,	bank	vid	periodens	slut 11 214 11 11
outnyttjad	checkkredit	vid	periodens	slut 334 400 400 349
Disponibel	likviditet 345 614 411 360

förändring eget kapital, moderbolaget

 mkr
aktiekapital reservfond balanserat 

resultat
totalt eget 

kapital

Ingående eget kapital 2011-01-01 118 117 3 147 3 381
Resultat	efter	skatt - - -416 -416
Transaktioner med bolagets ägare
Utdelning	till	aktieägare - - -200 -200
Nedsättning	aktiekapital -3 3 - 0
Återköp	egna	aktier - - -29 -29

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

Ingående eget kapital 2012-01-01 115 120 2 501 2 735
Resultat	efter	skatt - - 126 126
Transaktioner med bolagets ägare
Utdelning	till	aktieägare - - - -
Nedsättning	aktiekapital - - - -
Återköp	egna	aktier - - -5 -5

Utgående eget kapital 2012-03-31 115 120 2 622 2 857
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fastighetsbeståndet

fastighetsinnehavets struktur per 2012-03-31
uthyrningsbar yta, kvm bostäder kontor butik 

industri/ 
lager utbildning övrigt totalt

Stockholm	 351	053 14	082 12	571 13	017 3	643 8	839 403	205 33%
Göteborg	 209	135 277	451 83	437 83	446 31	720 71	304 756	493 62%
Helsingborg	 50	059 2	807 3	822 1	482 95 2	522 63	464 5%

Totalt	 610	247 294	340 99	830 97	945 35	458 82	665 1	220	485

50% 24% 8% 8% 3% 7% 100%

fastighetsbeståndets förändring
bokfört värde, mkr kvm

Fastighetsbestånd	1	januari	2012	 26	296 1	221	159
+Förvärv 166 1	719
+Byggnationer 270 0
-Försäljningar -66 -2	393
+orealiserad	värdeförändring	netto 99 0

Fastighetsbestånd	31	mars	2012 26	765 1	220	485

avkastningskrav
ort fastighetstyp avkastningskrav, %

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

Kommersiellt 5,25-8,50
Helsingborg Bostäder 3,25-6,50

Genomsnittlig	avkastning	bostäder 4,0
Genomsnittlig	avkastning	kommersiellt	bestånd 6,1

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

fastighetsbeteckning  adress ombyggnadsår kvm kvm kvm lager kvm kvm kvm kvm

stockholm
Heimdall	30 Norrtullsgatan	41-43 1929/1985 2	393 2		393

Totalt 2	393 2	393

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

fastighetsbeteckning  adress ombyggnadsår kvm kvm kvm lager kvm kvm kvm kvm

stockholm
Lorensberg	53:5 Lorensbergsgatan	7,	

Kristinelundsgatan	14
1920/1984 1	179 540 1	719

mark
Tyresö	Järnet	11

Totalt 1	179 540 1	719
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pågående nyproduktion
fastighetsbeteckning kvm antal  lgh

beräknas 
färdigställt

stockholm
Poseidons	gränd,	Söderbymalm	3:518 11	300 196 Q3	2012*
Kungsholmsporten,	Glädjen	14 9	000 129 Q3	2012*
Riddaren	24 5	100 61 Q4	2013		

göteborg
Mölnlycke	c,	Härryda	Hulebäck	4:164 6	000 104 Q1	2012
Kvillebäcken,	lott	A	 6	300 108 Q3	2013
Kvillebäcken,	lott	F 5	200 101 Q3	2013

Summa 42	900 699

planerad nyproduktion
projekt

antal  lgh, 
cirka

beräknad  
byggstart

stockholm
Barkarbystaden,	Järfälla 250 2012
Kv.	Barlasten,	Stockholm 50 2012
Jarlaberg,	Nacka	 120 2012
Svanhöjden,	älta 130 2012
Tuletorget,	Sundbyberg 250 2012
Norra	Djurgårdsstaden,	Stockholm 130 2013
Solberga,	Stockholm 160 2013
Larsboda,	Farsta 100 2014
älta,	etapp	3,	Nacka 150 2014
ängsbotten,	Norra	Djurgårdsstaden,	Stockholm 200 2014
Östra	Sala	backe,	Uppsala 100 2014
Barkarbystaden,	etapp	3,	Järfälla 200 2015

göteborg/skåne
Vita	Björn,	Majorna 50 2012
Vildvinet	1	&	2,	Helsingborg 50 2012
Kvillebäcken,	Lott	H 105 2013
Kvillebäcken,	Lott	L 105 2013

Summa 2	150

vindkraftsparker under byggnation

parker under byggnation Parker Antal verk effekt, mW

Gunnarby 1 8 18,4
Middagsberget 1 3 9,0
Vettåsen 1 6 13,8

Summa 3 17 41,2

*inflyttning påbörjad
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aktieägarinnehav 2012 -03-31 
a-aktier b-aktier kapital, % röster, %

Hans	Wallenstam	med	bolag	och	familj 17	250	000 21	903	000 22,76% 59,41%
Familjen	Agneta	Wallenstam 14	502	000 8,43% 4,43%
Familjen	Anders	Berntsson	med	bolag 10	324	000 6,00% 3,15%
AMF	-	Försäkring	och	fonder 10	190	065 5,92% 3,11%
Bengt	Norman	med	bolag 6	600	000 3,84% 2,02%
Familjen	Henrik	Wiman 5	960	025 3,47% 1,82%
Familjen	U	Wallenstam 3	765	570 2,19% 1,15%
Familjen	Brandström	med	bolag 3	586	400 2,09% 1,10%
christian	Wallenstam 2	810	000 1,63% 0,86%
JPM	chase	NA 2	757	391 1,60% 0,84%
Övriga	ägare 72	071	549 41,91% 22,02%

Totalt	antal	aktier 17	250	000 154	470	000
Återköpta	egna	aktier 280	000 0,16% 0,09%
Registrerade	aktier 17	250	000 154	750	000

Totalt	registerade 172	000	000 100,00%

Summa	utestående	aktier 171	720	000

Andelen	institutionellt	ägande	uppgår	till	12	procent	av	kapitalet	och	7	procent	av	rösterna.
Utlandsägandet	uppgår	till	cirka	10	procent	av	kapitalet	och	5	procent	av	rösterna.
Källa:	euroclear	Sweden	AB
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nyckeltal - flerårsöversikt* 
ack. perioden

2012 
31 mars

2011 
31 dec

2011 
30 sept

2011
30 juni

2011
31 mars

2010 
31 dec

2010 
30 sep

2010 
30 juni

2010 
31 mars

Hyresintäkter,	Mkr	 	400				 1	532 	1	139				 	761				 	377				 	1	450				 	1	075				 	711				 	352				
Driftnetto,	Mkr	 	262				 1	003 	756				 	481				 	217				 	918				 	697				 	441				 	199				
Överskottsgrad,	%	 	66	 65 	66				 	63				 	58				 	63				 	65				 	62				 	57				
Förvaltningsresultat,	Mkr	 86 343 	261				 	158				 	61				 	338				 	265				 	158				 	57				
Realiserat	resultat,	Mkr	 	104				 427 	317				 	175				 	76				 	518				 	428				 	310				 	105				
Resultat	efter	skatt,	Mkr	 	259				 736 	296				 	230				 	149				 	1	572				 	944				 	784				 	39				
Totaltresultat,	Mkr 	258				 742 	329				 	260				 	157				 	1	634				 	1	016				 	858				 	112				

Räntabilitet	på	eget	kapital,	%  8    7 	9				 	11				 	18				 	17				 	15				 	14				 	6				
Räntabilitet	på	totalt	kapital,	%	 	6				 5 	6				 	7				 	11				 	11				 	9				 	9				 	5				

Fastigheternas	värde,	Mkr	 	26	765				 26	296 	25	486				 	25	590				 	24	081				 	23	637				 	22	621				 	21	958				 	21	002				
Fastigheternas	direktavkastning,	%	 	4				 4 	4				 	4				 	4				 	4				 	4				 	4				 	4				
Fastigheternas	totalavkastning,	%	 	8				 7 	7				 	7				 	11				 	11				 	11				 	10				 	6				

Belåningsgrad,	%	  53    53 	54				 	54				 	52				 	51				 	52				 	52				 	53				
Räntetäckningsgrad,	ggr	 	1,8				 1,8 	1,9				 	1,7				 	2,1				 	2,2				 	2,4				 	2,5				 	2,0				
Räntetäckningsgrad,	realiserad,	ggr 	2,0				 2,5 2,5 1,9 2,4 2,7 2,9 2,9 2,6
Genomsnittlig	ränta	per	bokslutsdatum,	%	 	3,89				 3,92 	4,00				 	4,02				 	3,98				 	3,81				 	3,76				 	3,73				 	3,93				
Genomsnittlig	räntebindningstid,	månader	 	32				 33 	32				 	26				 	28				 	28				 	29				 	29				 	30				

Soliditet,	%	 	36				 36 	35				 	35				 	37				 	37				 	37				 	37				 	37				
eget	Kapital,	Mkr	 	10	548				 10	295 	9	883				 	9	814				 	9	911				 	9	783				 	9	178				 	9	037				 	8	528				
Substansvärde,	Mkr	 	13	996				 13	708 	13	081				 	13	058				 	13	116				 	12	935				 	12	015				 	11	793				 	11	066				
Börsvärde,	Mkr	 	11	051				 10	922 	10	836				 	11	903				 	11	564				 	10	443				 	10	148				 	7	759				 	8	142				

Antal	kvm	(tusental)	 	1	220				 1	221 	1	225				 	1	328				 	1	275				 	1	267				 	1	244				 	1	234				 	1	244				
Uthyrningsgrad	-	yta,	%	 	98				 98 	98				 	98				 	98				 	98				 	98				 	98				 	98				
Antal	anställda	 	184				 194 	190				 	189				 	190				 	184				 	180				 	174				 	168				

data per aktie (kr) 	
Resultat	efter	skatt		 	1,5				 4,3 1,7 	1,3				 	0,9				 	9,1				 	5,4				 	4,5				 	0,2				
P/e-tal,	ggr	 	13,0				 14,8 	11,7				 	11,4				 	6,7				 	6,5				 	7,6				 	6,5				 	16,2				
Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	 	0,3						 1,8 	1,6				 	1,3				 	0,4				 	2,3				 	1,5				 	0,5				 	0,3				
eget	kapital	 	61				 60 	58				 	57				 	58				 	57				 	53				 	52				 	49				
Substansvärde	 	81				 80 	76				 	76				 	76				 	75				 	70				 	68				 	64				
Börskurs	 	64,25				 63,50 	63,00				 	67,25				 	65,33				 	59,00 	57,33				 	43,83				 	46,00				
Börskurs	i	förhållande	till	eget	kapital,	%	 	105				 106 	110				 	117				 	113				 	104				 	108				 	84				 	94				
Börskurs	i	förhållande	till	substansvärde,	%	 	79				 80 	83				 	88				 	86				 	79				 	82				 	64				 	72				
Utdelning	(föreslagen	för	verksamhetsåret	2011)	 	-	 1,20 - - - 	1,17				 	-	 	-	 	-	

Utestående	aktier,	tusental	vid	periodens	utgång	 	171	720				 171	800 	171	819				 	171	819				 	171	819				 	172	284				 	172	512				 	172	875				 	174	000				
Utestående	aktier	i	tusental,	genomsnitt	 	171	760				 171	908 	171	935				 	171	974				 	172	052				 	173	313				 	173	589				 	173	967				 	174	458				

kvartalsöversikt*
2012 

jan-mars
2011

okt-dec
2011

juli-sept
2011 

april-juni
2011 

jan-mars
2010

okt-dec
2010 

juli-sept
2010 

april-juni
2010 

jan-mars

Hyresintäkter	(nettoomsättning),	Mkr 400 393 378 385 377 375 364	 359 352
Förvaltningsresultat,	Mkr 86 82 103 97 61 73 105 101 57

Räntabilitet	på	eget	kapital,	% 8 7 9 11 18 17 15 14 6
Fastigheternas	direktavkastning,	% 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Soliditet,	% 36 36 35 35 37 37 37 37 37

Resultat	efter	skatt	per	aktie,	kr 1,5 2,6 0,4 0,4 0,9 3,6 0,9 4,3 0,2
Kassaflöde	per	aktie		från	löpande	verksamhet,	kr 0,3 0,2 0,3 0,9 0,4 0,8 1,0 0,2 0,3
eget	kapital	per	aktie,	kr 61 60 58 	57				 	58				 	57				 	53				 	52				 	49				
Substansvärde	per	aktie,	kr 81 80 76 	76				 	76				 	75				 	70				 	68				 	64				
Börskurs	i	förhållande	till	substansvärde,	% 105 80 83 	88				 	86				 	79				 	82				 	64				 	72				

*Resultatbaserade nyckeltal beräknas på genomsnittligt antal utestående aktier, avkastningstal beräknas utifrån rullande 12-månaders resultat.
Nyckeltal per aktie har räknats om efter split 3:1.
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Definitioner
akt iens direk tavkas tning
Aktieutdelning i procent av börskursen vid årets slut.

akt iens totalavkas tning
Aktiens kursutveckling under perioden inklusive utdelning, dividerat 
med börskurs vid årets början. 

antalet ak t ier
Antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt. Utestående antal aktier 
– antalet registrerade aktier med avdrag för återköpta egna aktier vid 
viss tidpunkt. Genomsnit tlig t antal aktier – vägt genomsnit tlig t antal 
utestående aktier under viss period.

belåningsgrad
Räntebärande skulder i procent av balansomslutning.

dri f tnet to
Hyresintäkter minus drif t- och underhållskostnader, tomträt tsavgälder 
och fastighetsskat t. 

fast igheternas direk tavkas tning
Drif tnet to i procent av fastigheternas vägda genomsnit tliga redovisade 
värde. 

fast igheternas totalavkas tning
Drif tnet to plus/minus orealiserad värdeförändring fastigheter i procent 
av fastigheternas vägda genomsnit tliga redovisade värde. 

fast igheternas redov isade värde
Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde enligt en internt ut förd 
värdering.

för val tningsresul tat
Drif tnet to med tillägg av förvaltnings- och administrationskostnader 
samt finansnet to.

hyresvärde
Hyresintäkter samt bedömd marknadshyra för vakanta y tor. 

k assaf löde per ak t ie
Periodens förändring av likvida medel i förhållande till genomsnit tlig t 
antal utomstående aktier.

k assaf löde från den löpande verksamheten per ak t ie
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till 
genomsnit tlig t antal utomstående aktier.

oreal iserad värdeförändr ing fas t igheter
Resultat av förändring av bedömt marknadsvärde från årets början till 
rappor tperiodens utgång.

p/ e-tal 
Börskurs vid periodens slut, i förhållande till resultat ef ter skat t per 
aktie för den senast löpande tolvmånadersperioden.

realiserad värdeförändr ing fas t igheter
Resultat av intäkter från årets fastighetsförsäljningar ef ter avdrag för 
fastigheternas bedömda marknadsvärde vid årets början.

realiserat resul tat
Resultat före skat t exklusive orealiserade värdeförändringar.

realiserat resul tat e f ter skat t
Beräkningsunderlag för utdelning. Realiserat resultat ef ter schablon-
skat t 26,3 %.

resul tat e f ter skat t per ak t ie
Periodens resultat ef ter skat t i förhållande till genomsnit tlig t antal ute-
stående aktier.

resul tat från transak t ioner
Resultat av intäkter från fastighetsförsäljningar och lägenheter ef ter 
avdrag för fastigheternas redovisade värde vid årets början och admi-
nistrativa kostnader hänförliga till fastighetsförsäljningar.

räntabi l i te t på eget kapi tal
Resultat ef ter skat t på årsbasis i förhållande till genomsnit tlig t eget 
kapital. 

räntabi l i te t på total t kapi tal
Resultat före skat t med tillägg av räntekostnader på årsbasis i förhål-
lande till genomsnit tlig balansomslutning.

räntetäckningsgrad 
Rörelseresultat för perioden exklusive orealiserade värdeförändringar 
i förvaltningsfastigheter i förhållande till finansiella intäkter och 
kostnader.

räntetäckningsgrad, real iserad 
Rörelseresultat för perioden exklusive värdeförändringar på förvalt-
ningsfastigheter i förhållande till finansiella intäkter och kostnader.

skuldsät tningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

solidi te t
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid periodens utgång.

substansvärde
Eget kapital med tillägg av uppskjuten skat te skuld. 

totalresul tat
Resultat ef ter skat t inklusive eget kapitaltransaktioner ef ter skat t som 
inte är transaktioner med ägare.

uthyrningsgrad – y ta 
Uthyrd y ta i förhållande till total y ta.

verksamhetsresul tat
Realiserat resultat exklusive resultat från fastighetsförsäljningar.

överskot tsgrad
Drif tnet to i procent av hyresintäkterna.

Ordlista
covenantsav tal
Ett av tal mellan en kreditgivare och kredit tagare kopplat till at t kredit-
tagaren garanterar at t uppfylla vissa nyckeltal, exempelvis en viss nivå 
av soliditet som en förutsät tning för krediten. 

derivat ins trument
Ett värdepapper vars värde är relaterat till en underliggande egendom. 
Används för at t skapa et t skydd mot oönskad prisutveckling på den 
underliggande egendomen. Exempel på  vanliga derivatinstrument är 
terminer och swapavtal. 

förnybar energi
Energi som kommer från förnybara källor som vind- och vat tenkraf t 
samt biobränsle. 

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

syntet isk t opt ionsprogram
Ett aktierelaterat opitionsprogram rik tat till de anställda. Syntetiska 
optioner ger innehavaren rät t till en kontant slutreglering vid en be-
stämd tidpunkt beräknat utifrån aktiens börsvärde. 

För mer information: www.wallenstam.se/ordlista
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