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Mofast är ett värdeskapande fastighetsbolag och en stabil aktör inom  
segmenten bostäder och samhällsfastigheter. Beståndet är beläget på attraktiva 

platser med ett geografiskt fokus mot Storstockholmsregionen. 

För att skapa mervärde arbetar vi aktivt med befintliga och poten tiella  
byggrätter inom beståndet. 

Den 30 september 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 85 fastigheter  
med ett samlat fastighets värde om cirka 3,8 miljarder kronor.
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Fastighetsrelaterade nyckeltal

Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep 

2021
jan–sep  

2022
jan–sep 

 2021
jan–dec 

2021

Antal Fastigheter 85 75 85 75 75

Fastigheternas marknads-
värde 3 813 2 082 3 813 2 082 2 192

Uthyrningsbar area kvm 161 551 83 804 161 551 83 804 83 804

Samhällsfastigheter 75 553 75 553 75 553 75 553 75 553

Bostadsfastigheter 85 998 8 251 85 998 8 251 8 251

Här finns våra fastigheter.
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Perioden i sammandrag 
Perioden januari–september
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till  

146,1 (83,1) mkr.
• Driftnettot under perioden uppgick till 90,0 (54,5) mkr.
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 22,1 (16,4) mkr.
• Periodens resultat före skatt uppgick till 44,8 (184,3) mkr.

Väsentliga händelser under kvartalet
• I Uppsala erhölls ett positivt planbesked för 2 000 kvm 

bostadsbyggrätter och i Haninge erhölls ett positivt planbesked 
för 4 000 kvm byggrätter för samhällsfastighetsändamål.

• Under kvartalet tecknades ett portföljförvaltningsavtal för all 
elkonsumtion inom fastighetsbeståndet.

• Samarbetet med Real Value Management avseende ekonomisk 
förvaltning av den samhällsfastighetsportfölj som förvärvades 
av SBB under 2020 avslutades och all ekonomisk förvaltning 
sköts nu av egen personal.

• En uppgörelse med en mindre HVB aktör nåddes kring 
avflyttning från två samhällsfastigheter i Stockholm.

   

Intäkter per segment, jan-sep 2022

Intäkter per hyreskategori, jan-sep 2022

Finansiella nyckeltal

Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep  

2021
jan–sep 

2022
jan–sep  

2021
jan–dec 

2021

Hyresintäkter  53 856  27 081  146 076  83 120  111 541 

Driftnetto  36 162  19 428  90 033  54 472  71 540 

Förvaltningsresultat  11 166  6 615  22 134  16 355  5 214 

Soliditet, %  35,5  41,2  35,5  41,2  40,9 

Belåningsgrad, %  60,1  53,4  60,1  53,4  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr  1,6  2,1  1,5  1,8  1,6 

Långsiktigt  
substansvärde  1 491 575  956 186  1 491 575  956 186  1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal
jul–sep 

2022
jul–sep  

2021
jan–sep 

2022
jan–sep 

 2021
jan–dec 

2021

Resultat per aktie, kr 0,79 9,04 2,25 18,49 26,01

Förvaltningsresultat  
per aktie, kr 0,95 0,88 2,00 2,16 2,11

Långsiktigt substansvärde 
per aktie, kr 126,4 126,5 126,4 126,5 135,1

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

Genomsnittligt antal 
utestående aktier, st 11 802 009 7 557 856 11 045 972 7 435 192 7 497 028

3,8
Fastighetsvärde, mdkr

161 551
Uthyrningsbar area, kvm

126,4
EPRA NAV, kr/aktie

Bostäder , 59%
LSS/HVB, 23%
Vårdhem, sjukvård, 7%
Skolor, 3%
Äldreomsorg, 2%
Övrigt, 6%

     
Samhällsfastigheter, 50%
Bostadsfastigheter, 50%

146,1
mkr

146,1
mkr

Perioden april–september
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick  

till 53,9 (27,1) mkr.
• Driftnettot under perioden uppgick till 36,2 (19,4) mkr.
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 11,2 (6,6) mkr.
• Periodens resultat före skatt uppgick till 16,1 (91,3) mkr.

4,8
WAULT, år

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
• Förutsatt godkännande på extra bolagsstämma har styrelsen 

beslutat om en kvittningsemission om cirka 271 mkr och en 
företrädesemission om cirka 25 mkr, totalt cirka 296 mkr. Vid 
full teckning i företrädesemissionen tillförs Mofast cirka 25 mkr 
före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är 
säkerställd genom ett garanti åtagande om 20 mkr.

• En icke-strategisk samhällsfastighet belägen i Eksjö har avyttrats 
till lokal aktör.

• I Flen har överenskommelse nåtts med hyresgäst föreningen 
avseende hyresjustering efter installation av fiber. 

• Hyresadministration utförs i egen regi från den 1 november. 
• I Flen (Orresta) har kyl- och värmeanläggningar bytts ut vilket 

kommer att bidra till en markant energibesparing framgent.
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Fastighetsbranschen upplever utmanande tider med stigande 
inflation, räntor och energikostnader som påverkar både 
oss och våra hyresgäster. Samman taget är det ett väsentligt 
tuffare affärsklimat som vi står redo att möta.

En volatil höst

Ekonomisk utveckling
Vi ser ett utmanande finansiellt- och makroekonomiskt läge 
framför oss till följd av kraftigt stigande inflation och högre 
styrräntor. Vi står således inför en period av allt högre finan-
siella kostnader framgent kombinerat med ökade taxebundna 
kostnader. Stigande inflation har samtidigt en positiv effekt på 
våra hyresintäkter då cirka 80 procent av våra kommersiella 
hyresavtal är indexerade mot konsumentprisindex (KPI).
Både inflation och höga taxebundna kostnaderna får en negativ 
effekt på kostnadssidan samtidigt som inflationstakten bidrar 
med intäktsökningar. Netto får detta en negativ, om än be-
gränsad, effekt.

Hyresintäkter
En allt högre hyra kombinerat med stigande energikostnader 
kommer bli en utmaning för vissa hyresgäster. Vi ser dock inte 
några större problem att genomföra den kontraktsbaserade 
hyreshöjningen som är inplanerade då offentliga myndigheter  
och verk, som utgör en stor del av vår kundbas, har en fortsatt  
god betalningsförmåga.
Nettouthyrningen för kvartalet var oförändrad och WAULT för det 
kommersiella beståndet uppgår till 4,8 år per den 30 september 
2022. Vi förhandlar med ett antal av våra kommersiella hyresgäster 
om förlängda hyreskontrakt samt att genomföra gemensamma 
investeringar för att reducera framtida driftskostnader.

Finansmarknaden
Tillgången till kapital och därmed möjligheten till refinansiering 
av obligationslån har förändrats snabbt, vilket skapat problem för 
många fastighetsaktörer. Likviditetsbristen slår momentant när 
stora obligationslån ska refinansieras och tillgången på pengar 
är begränsad. Mofast låneportfölj består i dagsläget endast av 
bankfinansiering (villkorat extra bolagsstämmans godkännande 
av den kvittningsemission som styrelsen föreslagit, se närmare 
nedan) vilket gör att vi i utmanande tider står på stabil grund trots 
att räntebindningen uppgår till 0,7 år i snitt och kapitalbindningen 
till 1,7 år. Av våra räntebärande skulder är cirka 20 procent av 
skulderna räntesäkrade med en återstående löptid om cirka 3,25 år. 

Vid inledningen av året var Riksbankens styrränta 0 procent och 
efter ett antal höjningar uppgår styrräntan nu till 1,75 procent.  
För 2023 prognostiserar Riksbanken en styrränta om 2,5 procent. 
Vi tror att en högre styrränta på sikt kommer att påverka de 
avkastningskrav som värderarna antar i sina prognoser vilket  
i sin tur kommer påverka värderingarna negativt.

Kvittnings- och företrädesemission
Vi har under 2022 arbetat med att stärka det egna kapitalet och 
minska skuldsättningen och förutsatt godkännande på extra 
bolagsstämma den 23 november har vi beslutat om en kvittnings-
emission om cirka 271 mkr och en delvis säkerställd företrädes-
emission om cirka 25 mkr. Kvittnings- och företrädes emissionen 
genomförs till en volymvägd snittkurs de senaste 10 handels-
dagarna räknat från 25 oktober. Emissionerna är i princip helt 
säkrade av bolagets huvudägare som genom detta visar att de 

tror på bolaget. Samtidigt sker emissionen utan rabatt och alla 
aktieägare ges möjlighet att investera till samma kurs.

Efter genomförd kvittningsemission sänks belåningsgraden med 
cirka 5  procent, väl under det finansiella målet om maximalt 
60 procents belåningsgrad. Mofast står efter detta väl rustat för 
den utmanande tid som vi nu befinner oss i. Det ger oss också en 
bra grund att agera från när marknadsläget klarnar.

Transaktionsmarknad
Transaktionsvolymen i Sverige har enligt Svefa minskat med 
60 procent jämfört med samma kvartal 2021. En stagnerade 
transaktionsmarknad är inte något positivt för Mofast då vi dels 
har ett strategiskt mål att växa till 5 Mdr i fastighetsvärde till år 
2024 och dels kontinuerligt utvärderar portföljens bestånd i syfte 
att avyttra fastigheter som inte passar in i vår strategi. 

Detta till trots uppfattar jag att vi alltjämt har möjligheter, om än 
något sämre än tidigare, att även i nuvarande marknadsläge både 
avyttra och förvärva fastigheter till intressanta nivåer. 

Vårt klimatavtryck
Vi vill tillsammans med hyresgästerna minska klimatavtrycket 
och göra fastigheterna mer energieffektiva. Varje kWh sänkning 
av energiförbrukningen är en vinst för såväl oss, våra hyresgäster 
som kommande generationer. Vi har ett antal projekt på gång. Vi 
ersätter äldre fjärrvärmeanläggningar med bergvärme, installerar 
frikyla från borrhål, för dialog kring uppgradering till LED-belysning 
samt ser över tekniska installationer som bidrar till minskad 
energiförbrukning. Utöver detta har vi tecknat portföljförvaltnings-
avtal för all elkonsumtion inom beståndet. Vi gör även ett större 
arbete med ett antal nyckelhyresgäster och inventerar möjligheten 
att uppföra solcellsanläggningar där återbetalningstiden nu 
understiger 10 år baserat på dagens energipriser.

Projektutveckling
Vi fortsätter att identifiera utvecklingsmöjligheter inom befintligt 
bestånd. Under kvartalet har vi ansökt om bygglov för ytterligare  
2 000 kvm bostadsyta samt erhållit positivt planbesked för 
4 000 kvm byggrätt ämnade för samhällsfastighetsändamål och  
vår byggrättsportfölj uppgår nu till 51 700  (44 000) kvm. 

Slutsats
Vi ser ett väsentligt tuffare affärsklimat generellt för fastighets-
marknaden jämfört med samma period föregående år, men min 
övertygelse är att vi har den verksamhetsmässiga styrkan och den 
rätta marknadspositionen för att kunna prestera väl även i svåra 
tider. Tack vare den planerade emissionen får vi en välbehövlig 
extra kassa i ett ansträngt marknadsläge som gör att vi kan 
fortsätta med våra planerade investeringar i beståndet.

Stockholm den 15 november 2022

Dan Törnsten
tf VD
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Om Mofast

Affärsidé
Mofast är ett värdeskapande fastighetsbolag och en stabil aktör 
inom segmenten bostäder och samhällsfastigheter. Beståndet 
är beläget på attraktiva platser med ett geografiskt fokus mot 
Storstockholmsregionen.

Genom utveckling av portföljens sammansättning, gott 
affärsmannaskap och projektutveckling inom befintligt bestånd 
skapas mervärde till aktieägare i form av högre intäkt, lägre 
bolagsspecifika kostnader samt ytterligare uthyrbar yta.

Stabilitet uppnås genom välbelägna objekt, låg omsättning 
inom beståndet och begränsade vakanser.

Mål
Övergripande mål
Mofasts övergripande mål är att generera en långsiktigt hög och 
stabil riskjusterad avkastning med fokus på tillväxt. Styrelsen 
har 2021 fastställt följande strategiska- och operativa mål för 
verksamheten:
• Tillväxt – Fastighetsvärde om 5 miljarder kronor vid  

utgången av 2024 
• Belåningsgrad – Belåningsgraden ska understiga 60 procent 
• En konkurrenskraftig utdelning – men tillfälligt pausad efter 

beslut på årsstämman 2022

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

Vi drivs av kontinuerlig utveckling, förädling, projektutveckling 
och kundanpassning.

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

Strategisk inriktning
Mofast har gått från att vara ett fastighetsbolag med fokus på 
utdelning till att bli ett aktivt och tillväxtfokuserat fastighetsbolag 
med fokus på värdetillväxt. Mofast har också breddat sitt 
fastighetssegment från att vara ett rent samhällsfastighetsbolag 
till att idag vara ett bolag med en mix av samhällsfastigheter, 
flerbostadsfastigheter och projektfastigheter. 

Mofast har också gått från att ha en spridd ägarkrets av passiva 
ägare till att få ett antal större, och mer aktiva, huvudägare. 

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

Förvaltningsstrategi
Mofasts förvaltningsstrategi präglas av långsiktighet, vilket skapar 
en trygghet för våra hyresgäster och stabilitet i våra hyresintäkter. 
Förvärv, nyproduktion och förädling genomförs med slutmålet att 
vara en långsiktig ägare och förvaltare. 

Som en del av vår förvaltningsstrategi håller Mofast på att 
samla all övergripande förvaltning i egen regi.

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

Mofast tillväxt ska ske genom att:
• Skapa nya bostäder inom befintligt bestånd i tillväxtsorter där det råder bostadsbrist
• Utveckla och realisera projekt inom byggrättsportföljen
• Förvärva bostads- och samhällsfastigheter med utvecklings potential i attraktiva lägen
• Avveckla icke-strategiska fastighetsinnehav i syfte att frigöra medel och resurser till projektutveckling
• Realisera färdigställda projekt och återinvestera i befintligt och nytt bestånd

Bostadshus, Nipfjället 8, Bromma
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Fastighetsportfölj
Fastighetsportföljen bestod den 30 september 2022 av 67 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. 

Förvaltning
Under 2021 inleddes en process som syftade till att ta hem den 
ekonomiska fastighetsförvaltningen.

Förvaltningsavtalet med Kvastå AM som omfattade 24 sam-
hällsfastigheter i Stockholmsområdet avslutades under 2021 och 
förvaltningsavtalet med REAL omfattande 43 samhällsfastigheter 
avslutades under tredje kvartalet 2022. 

Från det tredje kvartalet 2022 hanteras all ekonomisk förvaltning 
i egen regi.

Att ha egen ekonomisk förvaltning är en nyckelfaktor för att 
lyckas som fastighetsägare. Vi ser redan nu hur en tätare dialog 
med hyresgästerna resulterar i ett antal förbättringsåtgärder och 
stärker det långsiktiga samarbetet med hyresgästen. 

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

Kommunala samarbeten
För Mofast är det av stor vikt att ha ett nära samarbete och en god 
dialog med de kommuner där vi är eller har för avsikt att vara aktiva. 
Allt utvecklingsarbete sker i samförstånd och det är av stor vikt 
för Mofast att skapa byggrätter som harmoniserar med övrig 
bebyggelse. Av våra hyresgäster per den 30 september 2022, sett  
till hyresintäkt, var en fjärdedel  kommun eller landsting vilket  
ännu en gång belyser vikten av detta samarbete. 

Fastighetsbeståndets utveckling
Utvecklingen av Mofasts fastighetsbestånd sker genom:
• Utveckling av befintligt bestånd består både av om- och tillbygg-

nationer i bolagets befintliga fastighetsportfölj. Detta realiseras 
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 öka intäkterna och 
minska kostnaderna. Det kan innebära investering i bland annat 
värme- och kylsystem, vilket både sänker driftskostnaderna, mins-
kar klimatavtrycket samt bidrar till att höja värdet på beståndet.

• Projektutveckling innefattar nybyggnation av utvecklingsbar  
yta. Per den 30 september 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 30 september 2022 
uppgick till 3 813 mkr. 

10 största hyresgästerna 1)

Per 30 september 2022
Kontraktshyra

inklusive tillägg, kr
% av totala 

hyresintäkter

Nytida AB  13 955 387   7 

Flens Kommun  10 875 950   5 

Haninge Kommun  5 516 888   3 

Frösunda Omsorg AB  3 556 327   2 

Älvdalens Kommun  3 457 139   2 

Hässleholms Kommun 3 050 118 1 

Förskoleteamet Helianthus AB 2 991 874 1 

Region Sörmland 2 662 152 1 

Kristinehamns Kommun 2 641 418 1 

International Swedish School AB  2 453 277   1 

Totalt 10 största hyresgästerna 51 160 529 24 

Övriga kommersiella hyresgäster  44 899 767 21

Bostadshyresgäster  116 257 799 55

Totalt  212 512 922 100

1) Baserat på kontraktshyra inklusive tillägg.

Våra fastigheter

Intäkter per segment, jan-sep 2022 1) Intäkter per hyreskategori, jan-sep 2022 1)Nyckeltal, 30 september 2022

Antal fastigheter 85

Total yta, kvm BTA 161 551

Hyresintäkter jan–sep, mkr 146,1

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

     
Samhällsfastigheter, 50%
Bostadsfastigheter, 50%

146,1
mkr

Bostäder , 59%
LSS/HVB, 23%
Vårdhem, sjukvård, 7%
Skolor, 3%
Äldreomsorg, 2%
Övrigt, 6%

146,1
mkr
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Marknaden
Samhällsfastigheter bedöms vara ett fortsatt attraktivt segment med 
god riskjusterad avkastning, då segmentet generellt präglas av goda 
hyresnivåer, långa hyresavtal, kreditvärdiga hyresgäster i form av 
offentligt finansierade verksamheter, samt låga vakansgrader.

Som segment påvisar samhällsfastigheter fortsatt stora 
underskott på moderna lokaler och boenden i olika former. Detta 
innebär att såväl nybyggda som äldre samhällsbyggnader av god 
standard sällan har vakanta ytor i någon större omfattning. Som 
en följd av både den demografiska utvecklingen och samhällets 
utveckling i stort bedöms efterfrågan vara god för dessa fastigheter 
inom en överskådlig framtid.

Delvis kan den starka utvecklingen förklaras av förändringar i 
ägandestrukturen. Förr låg ägandet i princip uteslutande hos stat, 
region eller kommun, vilket historiskt har inneburit ett lågt utbud av 
samhällsfastigheter. Under de senaste åren har avyttringar skett till 
privata aktörer och även privata aktörer har uppfört nya samhälls-
fastigheter med stat, region och kommuner som hyresgäster. 

Restvärdesrisken ska dock inte underskattas då både stat, 
region och kommun tycks ha fått upp ögonen för att själva kunna 
ta kontroll över sitt kommande lokalbehov och därigenom säkra 
upp en fördelaktig affär.

Nyckeltal. 30 september 2022

Antal fastigheter 67

Total yta, kvm 75 553

 varav bostäder 8 536

Hyresintäkt jan-sep, mkr 73,2

WAULT (år) 4,8

Samhällsfastigheter

     
Samhällsfastigheter, 41%
Bostadsfastigheter, 59%

41%

Demografiska faktorer leder till ökat behov
Faktorer som bidrar till det växande intresset för segmentet är 
den samhälleliga och demografiska utvecklingen som sker i 
Sverige med en ökande åldrande befolkning i kombination med 
växande barnkullar. Prognoser visar att Sveriges befolkning år 
2040 kommer uppgå till cirka 11,3 miljoner invånare. Det är den 
äldre befolkningen i synnerhet som beräknas växa i snabbare 
takt än övriga befolkningen. Utvecklingen ställer således krav på 
exempelvis särskilda boenden, förskolor,  hälso- och sjukvård. 

Våra samhällsfastigheter 
Våra 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. En majoritet av 
fastigheterna är komplett utrustade bostäder och kan användas 
till vanliga bostäder, vilket adderar värde till beståndet. 

Inom segmentet Samhällsfastigheter finns även ett antal bostäder 
i Flen. Bostadslägenheterna i Flen uppgår till 125 lägenheter och har 
prognostiserade hyresintäkter på årsbasis om 9,7 miljoner kronor.

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 långsiktiga relationer 
i kombination med aktiv förvaltning bidrar vi till en svensk vård och 
omsorg av hög kvalitet.

Wault i samhällsfastighetsportföljen uppgår till 4,8 år. Vi arbetar 
kontinuerligt med att öka snittlängden på våra hyreskontrakt, detta  
genom en fördjupad relation och kunskap om våra hyresgästers 
verksamhet. På sikt kommer våra långa  samarbeten resultera i 
nöjdare kunder vilket kommer att leda till en stabil intjäningsför-
måga över tid.

LSS/HVB, 50%
Vårdhem, sjukvård, 15%
Bostäder, 12%
Skolor, 7%
Äldreomsorg,4%
Övrigt, 12%

Andel av Mofast hyresintäkter, jan-sep 2022 1) Intäkter per hyreskategori, jan-sep 2022 1)

73,2
mkr

Händelser efter kvartalets utgång 
• I Eksjö har en icke-strategisk samhällsfastighet avyttrats 

till en lokal aktör.
• I Flen (Orresta) har kyl- och värmeanläggningar bytts ut 

vilket bidrar till en markant energibesparing.

Händelser under kvartalet
• I Haninge erhölls positivt planbesked för 4 000 kvm 

byggrätt för samhällsfastighetsändamål.
• Samarbetet med Real Value Management avseende 

ekonomisk förvaltning av den samhällsfastighetsportfölj 
som förvärvades av SBB under 2020 avslutades och all 
ekonomisk förvaltning sköts framgent av egen personal.

• En uppgörelse med en mindre HVB aktör nåddes kring 
avflyttning från två fastigheter i Stockholm.

• Under kvartalet tecknades ett portföljförvaltningsavtal för 
all elkonsumtion inom beståndet.

Gruppbostad och omsorgsverksamhet, Skumplogen 1, Säffle

1) Intäktsfördelning baseras på andel av total yta inom beståndet.
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Marknaden
Bostadsmarknaden präglas fortsatt av ett underskott på hyresrätter. 
Denna brist belyses i Boverkets bostadsmarknadsenkät, där  
203 av 290 kommuner angett att de har ett bostadsunderskott 
under 2022. Allra störst är underskottet i Stockholm och Mälar-
dalen, följt av övriga storstadsregioner.

Byggnationen av hyresrätter har legat på rekordnivåer sedan 
2021 men har nu i praktiken avstannat. Nyproduktionen svarar inte 
upp mot de behov som finns vilket leder till en obefintlig vakans för 
hyresbostäder i framförallt Stockholmsregionen. 

Den kommersiella fastighetsmarknaden har ett inbyggt 
inflationsskydd i hyresavtalen. Den årliga hyresökningen för 
hyresrätter förhandlas istället med Hyresgästföreningen som 
representerar hyresgästen. Här står parterna långt ifrån varandra 
och prognosen för hyreshöjningarna understiger KPI.

Effekterna av fastighetsägarens ansvar för taxebundna kostnader, 
begränsat inflationsskydd, stigande räntor och risk för ökade avkast-
ningskrav har bromsat efterfrågan och värdetillväxten. Efterfrågan på 
hyresfastigheter förväntas dock stabiliseras över tid som en följd av 
obefintliga vakanser, lågt utbud och begränsad nyproduktion.

Mofasts bostadsfastigheter 
Merparten av Mofasts bostadsbestånd är beläget i Stockholms-
regionen. Utöver denna region har vi även bostads lägenheter i 
Uppsala och Örebro samt i Flens kommun. Mofast bedömer att 
regionerna som bolaget är verksamt på är orter där behoven för 
objekten som erbjuds kommer vara starkt över tid. 

Inom segmentet samhällsfastigheter finns även ett antal 
bostads hyresrätter som räknas in som intäkter från samhälls-
fastigheter utifrån den indelning av segment som görs i bolaget.  
I Flen innehar vi 125 lägenheter med prognosti serade hyresintäkter 
på årsbasis om 9,7 miljoner kronor. Det innebär att tillsammans 
med hyresintäkterna för bostäder i samhällsfastig heterna kommer 
59 procent av våra faktiska hyresintäkter från bostäder.

Bostadsfastigheter

Nyckeltal, 30 september 2022

Antal fastigheter 18

Antal lägenheter 1 214

Hyresintäkt, mkr 72,9

Total area, kvm 85 802

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, 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. 

I Södertälje bedriver vi ett renoverings- och standardhöjande 
åtgärdsprogram. Detta görs i huvudsak när hyresgäster avflyttar 
från sina lägenheter men även i de fall befintliga hyresgäster  
så önskar.

Vi har sedan tillträdet av detta bestånd, som ägde rum under 
första kvartalet 2022, renoverat och höjt standarden på 28 lägen-
heter i Södertälje. Tack vare standardhöjande renovering har 
hyrorna ökat från cirka 950 kr/kvm/år till cirka 1 400 kr/kvm/år.

Förvaltning
Portföljförvaltning sker i egen regi så att relationen med hyres-
gäster tillvaratas i största möjliga mån. Den tekniska förvaltningen 
hanteras av extern part då detta bedöms som mest kostnads-
effektivt.

     
Bostadsfastigheter
Samhällsfastigheter

50%

Bostadsfastigheter

Andel av Mofast hyresintäkter bostäder, jan-sep 2022 1)

59%

Totalt Mofast 2)

Händelser under kvartalet
• I Uppsala erhölls ett positivt planbesked för 2 000 kvm 

bostadsbyggrätter.
• Under kvartalet tecknades ett portföljförvaltningsavtal för 

all elkonsumtion inom beståndet.

Händelser efter kvartalets utgång
• I Flen har överenskommelse nåtts med hyresgäst-

föreningen avseende hyresjustering efter installation  
av fiber.

Bostadshus, Högklippan 7, Bromma

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

 2)  Inkluderar bostadsbeståndet  
inom Samhällsfastigheter
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Projektutveckling

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

Detta arbete har vi genomfört tillsammans med samarbetspart-
ners som uteslutande arbetar med liknande frågor. Bedömningen 
är att portföljen innehåller cirka 51 700 kvm potentiell byggrätt 
och att utvecklings potentialen huvudsakligen är belägen i 
Storstockholm.

Sammantaget så innehåller vår fastighetsportfölj en stor del 
förädlings potential. Genom framtagande av nya detaljplaner, 
utveckling av befintliga fastigheter samt standardhöjande åtgärder 
skapar vi ett högre driftnetto vilket även påverkar fastighetsvärdena 
positivt. 

Vi arbetar aktivt med nya byggrätter på befintliga fastigheter 
genom att driva detaljplaneprocesser och söka direktanvisningar.  

Mofast innehar samlad spetskompetens som genomför 
utvecklingsprojekt med attraktiv och stabil avkastning och vi 
har under åren framgångsrikt realiserat mervärden inom vårt 
fastighetsbestånd. 

Projektportfölj
Vi analyserar löpande vår fastighetsportfölj som per den 
30 september bestod av 162 000 kvm uthyrbar yta. Syftet med 
den löpande analysen är att finna byggrättspotential och således 
öka det totala byggrätts värdet. Utvecklingspotentialen i befintliga 
fastigheter, antingen via effektivare nyttjandegrad av byggnader 
eller komplettering med ny exploatering, visar sig kunna öka från 
dagens 161 500 kvm till 213 300 kvm. 

Övervägande del av denna volym är belägen inom Stockholms-
regionen, vilket är en stabil marknad som karaktäriseras av goda 
hyresnivåer och låg vakansrisk. Av de identifierade 51 700 kvm 
BTA i vår projektutvecklingsportfölj utgörs 81 procent av projekt i 
Storstockholm. 

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

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

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

Befintlig portfölj, 76%
Projektbyggrättsportfölj, 24%      

51 700 
kvm

Projektutvecklingsportfölj, 30 september 2022 Total potentiell portfölj, 30 september 2022 

213 300 
kvm

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

Utöver de två positiva planbesked erhållna av Stockholms 
Stad under tidigare kvartal så har ytterligare positiva planbesked 
erhållits under Q3. I Uppsala har positivt planbesked på 2 000 kvm 
byggrätt erhållits för bostäder. I Haninge har positivt planbesked 
för 4000 kvm erhållits för samhällsfastighetsändamål.

Det är glädjande att Mofasts analyser av dolda tillgångar i 
våra fastigheter mottages positivt av kommuner, landsting och 
hyresgäster runt om i landet.

Harmoni med kringliggande bebyggelse
Projektutvecklingsarbetet drivs genom ett väl utvecklat kontaktnät 
hos kommuner som innehar planmonopol. I arbetet med kommu-
nerna 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 

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

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

Vi har en stor utvecklingsportfölj som vi vill realisera. Valet av 
byggnadssätt och utformning kommer att styras av vårt hållbarhets-
arbete då vi vill vara en del av samhällets långsiktiga omställning till 
ett mer klimatsmart sätt att verka och leva.
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Ägarlista per 30 september 2022

Ägare Antal aktier
% av kapital  

och röster

Anders Ivarsson AB 2 795 000 23,7

Rplim Fastighets AB 1 262 719 10,7

JRS Asset Management AB  
Client Account 800 872 6,8

Eric Fischbein 553 895 4,7

von Eulers och Partners 511 327 4,3

Futur Pension 415 257 3,5

Avanza Pension 282 245 2,4

Berkway AB 235 049 2,0

Ålandsbanken ABP (Finland) 235 337 2,0

Victor Bengtsson 200 000 1,7

Övriga 4 510 308 38,2

Totalt 11 802 009 100,0

Finansavsnitt och aktien

Finansiering
Mofast finansierar verksamheten dels genom eget kapital, dels 
genom skulder hos kreditinstitut respektive svenska affärsbanker 
samt till viss del via ägarlån. Mofast hade per balansdagen 
30 september 2022 ett eget kapital om 1 380,7 miljoner kronor 
och räntebärande skulder om 2 293,1 miljoner kronor. Bolagets 
soliditet uppgick till 35,5 procent och belåningsgraden var 
60 procent. Mofast strävar efter att belåningsgraden inte ska 
överskrida 60 procent.

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

Räntekostnad
Bolagets skuldportfölj är till viss del rörlig och som en följd av 
högre styrränta så har genomsnittsräntan ökat till 3 procent.

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

Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet i Mofast uppgick den 30 september 2022 till 
11 802 009 kr. Antalet aktier uppgick till 11 802 009. Aktiens kvot-
värde uppgår till 1 krona. Samtliga aktier är av ett och samma slag.

Bolagets aktie handlas på Spotlight Stock Market. Börskursen per den 30 september 2022 uppgick  
till 54,8 kr/aktie och EPRA NAV uppgick den 30 september 2022 till 126,5 kr/aktie.

Mofast aktie

Kortnamn: MOFAST

ISIN-kod aktie: SE0012596120

Handelsplats: Spotlight Stock Market

Antal aktier: 11 802  009

Börskurs 30 september 2022, 
kronor 54,8 kr

Kapitalstruktur

Eget kapital, 38%
Räntebärande skulder, 62%

3 674 
mkr

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse Teckningskurs

Ökning/ 
minskning av  

antal aktier

Ökning/ 
minskning av 

aktiekapital Aktiekapital Antal aktier Kvotvärde

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

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Bostadshus, Kolonaden 1, Johanneshov
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Finansiell Information

Finansiell utveckling i korthet

Perioden April – September 2022
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick  

till 53,9 Mkr (27,1).
• Driftnettot under perioden uppgick till 36,2 Mkr (19,4).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 11,2 Mkr (6,6).
• Periodens resultat före skatt uppgick till 16,1 Mkr (91,3).

Hyresintäkter
Koncernens hyresintäkter för kvartalet uppgick till 53,9 mkr (27,1). 
Intäktsökningen är primärt hänförlig till ett utökat fastighets
bestånd. I koncernens hyresintäkter för året ingår en hyresgaranti 
som säljaren av en fastighetsportfölj lämnat om 0,9 mkr.

Fastighetskostnader
Koncernens fastighetskostnader för kvartalet uppgick till 17,7 mkr 
(7,7). De ökade fastighetskostnaderna är hänförligt till det utökade 
fastighetsbeståndet samt högre taxebundna kostnader jämfört 
med samma kvartal i fjol.

Driftnetto
Koncernens driftnetto för kvartalet uppgick till 36,2 mkr (19,4). 
Det förbättrade driftnettot är hänförligt till det utökade fastighets
beståndet samt förbättrad hyra per kvadratmeter. 

Central administration
Kostnaderna för den centrala administrationen var 7,3 mkr (6,3) 
för kvartalet. Ökningen beror på det utökade fastighetsbeståndet 
vilket driver administrationskostnader.

Finansiella kostnader
Koncernens finansiella kostnader för kvartalet uppgick till 17,6 mkr 
(6,4). Ränteteckningsgraden för perioden uppgick till 1,6 ggr (2,1). 
De ökade räntekostnaderna är hänförliga till det utökade fastig
hetsbeståndet samt en höjning av de rörliga räntorna jämfört med 
samma period i fjol.
 

Nyttjanderättskostnader tomträtter
Koncernen redovisade nyttjanderättskostnader för tomträtter för 
kvartalet om 215 tkr (146). Tomträtter redovisas enligt IFRS 16 och 
utgifter för tomträttsavgälder hanteras därför som en finansiell 
kostnad i koncernens resultaträkning.

Förvaltningsresultat
Koncernens förvaltningsresultat för kvartalet uppgick till 11,2 mkr 
(6,6). De förbättrade förvaltningsresultatet är hänförligt till det 
utökade fastighetsbeståndet.

Värdeförändringar på fastigheter
Orealiserade värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick 
till 5,0 mkr (84,7). Värdeökningen är främst hänförlig till resultatet 
av genomförda investeringar i fastigheterna vilka har förbättrat 
kassaflödena.

Resultat före skatt
Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 16,1 mkr (91,3) för 
kvartalet. Avvikelsen mot föregående år är hänförlig till att förra 
årets resultat till stor del inrymmer ökade värden till följd av då 
genomförda nya värderingar av beståndet.

Skatt
Koncernen redovisade en förändring av uppskjuten skatt om 
6,8 mkr (22,9) för kvartalet. Kostnaden för uppskjuten skatt är 
hänförlig till skattemässiga avskrivningar på koncernens förvalt
ningsfastigheter samt orealiserade värdeförändringar.
.

Kommentarer till koncernens resultaträkning

Perioden Januari – September 2202
• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick 

 till 146,1 Mkr (83,1).
• Driftnettot under perioden uppgick till 90,0 Mkr (54,5).
• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 22,1 Mkr (16,4).
• Periodens resultat före skatt uppgick till 44,8 Mkr (184,3).
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Förvaltningsfastigheter
Det totala fastighetsvärdet uppgick till 3 813,7 mkr. Ökningen av 
fastighetsvärdet är hänförlig till 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 2,7 mkr (0,0) och bestod 
av leasingavtal för bilar samt lokalhyresavtal vilka redovisas enligt 
IFRS 16 Leasing.

Likvida medel
Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 24,3 mkr 
(15,8 mkr). 

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2022 till 
1 380,7 mkr. Per den 31 december 2021 uppgick bolagets egna 
kapital till 930,3. Förändringen under perioden är hänförligt till 
nyemission om 425,6 mkr, samt periodens resultat 24,9 mkr.

Kommentarer till koncernens balansräkning

Uppskjuten skatteskuld
Bolaget redovisade en uppskjuten skatt om 110,8 mkr (90,8) 
per balansdagen. Den uppskjutna skatten är hänförlig till värde
ökningarna på fastighetsbeståndet.

Räntebärande skulder
Koncernens räntebärande skulder uppgick per balansdagen till 
2 293,1 mkr (1 110,9). Ökningen av de räntebärande skulderna är 
hänförliga till de fastighetsförvärv som har skett under perioden, 
där bolaget strävar efter att hålla en belåningsgrad lägre än 
60 procent. Vid några av förvärven har säljaren lämnat revers 
vilken klassas som kortfristig räntebärande skuld.

Belåningsgrad
Koncernens belåningsgrad uppgick till 60,1 procent. 
 
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 
30 september 2022 var koncernens leasingskuld för tomträtter 
34,3 mkr (34,4). 

Aktuell skatteskuld
Den aktuell skatteskulden per 30 september 2022 var 0,9 mkr 
(7,1). Skatteskulden består av fastighetsskatt för kvartalet samt 
inkomstskatt från föregående år.
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Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep 

2021
jan–sep 

2022
jan–sep 

2021
jan–dec 

2021

Hyresintäkter 53 856 27 081 146 076 83 120 111 541

Fastighetskostnader –17 694 –7 653 –56 043 –28 648 –40 001

Driftnetto 36 162 19 428 90 033 54 472 71 540

Central administration –7 254 –6 300 –25 131 –16 246 –36 933

Förvärvskostnader – – – –1 022 –623

Finansiella intäkter 0 –3 4 – –

Finansiella kostnader –17 527 –6 364 –41 951 –20 375 –28 031

Nyttjanderättskostnader, tomträtter –215 –146 –820 –474 –740

Förvaltningsresultat 11 166 6 615 22 134 16 355 5 214

Orealiserade värdeförändringar fastigheter 4 909 84 677 22 694 167 929 260 100

Resultat före skatt 16 076 91 292 44 828 184 284 265 314

Uppskjuten skatt –6 751 –22 948 –20 045 –43 437 –67 637

Aktuell skatt – – 47 –1 132 –2 918

Periodens resultat 9 325 68 344 24 829 139 715 194 759

Koncernens rapport över totalresultat
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Koncernens balansräkning

Tkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

Tillgångar

Förvaltningsfastigheter 3 813 651 2 082 200 2 192 100

Nyttjanderättstillgång, 
tomträtter 34 327 34 366 34 366

Nyttjanderätts
tillgångar, övriga 2 692 – –

Övriga anläggnings
tillgångar 829 – –

Summa anläggnings-
tillgångar 3 851 498 2 116 566 2 226 466

Hyresfordringar 6 296 18 010 14 494

Övriga kortfristiga 
fordringar 5 310 3 963 6 262

Förutbetalda  
kostnader och 
upplupna intäkter 4 731 3 260 2 522

Likvida medel 24 323 15 799 26 803

Summa omsättnings-
tillgångar 40 660 41 032 50 081

SUMMA TILLGÅNGAR 3 892 157 2 157 598 2 276 547

Tkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

Eget kapital och 
skulder

Aktiekapital 11 802 7 558 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 094 452 673 114 673 114

Balanserade  
vinstmedel 249 639 69 210 54 880

Periodens resultat 24 848 139 714 194 759

SUMMA EGET 
KAPITAL 1 380 741 889 596 930 311

Uppskjuten  
skatteskuld 110 834 66 589 90 789

Räntebärande skulder 2 065 700 1 110 884 1 130 628

Leasingskuld, 
tomträtter 34 366 34 366 34 366

Leasingskuld, övriga 2 711 – –

Summa långfristiga 
skulder 2 213 611 1 211 839 1 255 782

Kortfristiga ränte
bärande skulder 227 442 – –

Leverantörsskulder 4 733 3 847 3 197

Aktuell skatteskuld 944 5 138 7 086

Förskott från kunder 160 – 632

Övriga kortfristiga 
skulder 17 887 6 881 35 047

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 46 639 40 296 44 492

Summa kortfristiga 
skulder 297 805 56 162 90 453

Summa skulder 2 511 416 1 268 001 1 346 236

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 3 892 157 2 157 597 2 276 547
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Koncernens kassaflödesanalys

Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep 

2021
jan–sep 

2022
jan–sep 

2021
jan–dec 

2021

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten

Förvaltningsresultat 11 865 6 614 22 134 16 355 5 214

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet 3 356 –156 8 636 2 288 –2 000

Betald inkomstskatt – – –5 282 –1 876 –240

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 15 221 6 458 25 488 16 767 2 974

Förändringar I rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 1 096 –11 086 12 396 –18 288 –16

Förändring av rörelseskulder –14 742 3 561 –27 311 10 587 26 897

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten 1 575 –1 067 10 573 9 066 29 855

Investeringsverksamheten

Investering i förvaltningsfastigheter –15 899 –19 667 –41 630 –44 252 –62 500

Förvärv av förvaltningsfastigheter via 
dotterföretag – – –218 188 –226 256 –

Direktförvärv av förvaltningsfastigheter – – –117 772 – –

Innehållna medel myndighetsbesiktningar – – – – –

Försäljning av förvaltningsfastigheter – – – – –236 000

Förändring investering – – – – –

Kassaflöde från investerings verksamheten –15 899 –19 667 –377 590 –270 508 –298 500

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 1 120 50 587 1 120 1 120

Upptagna lån 15 156 – 335 508 273 737 292 659

Amortering och lösen av lån –2 608 –676 –6 442 –1 159 –1 875

Utbetald utdelning – –15 116 –15 116 –25 353 –25 353

Kassaflöde från finansierings verksamheten 12 548 –14 672 364 537 248 345 266 551

Periodens kassaflöde –1 776 –35 406 –2 480 –13 097 –2 094

Likvida medel vid periodens ingång 26 099 51 204 26 803 28 897 28 897

Likvida medel vid periodens utgång 24 323 15 798 24 323 15 800 26 803
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Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep 

2021
jan–sep 

2022
jan–sep 

2021
jan–dec 

2021

Nettoomsättning 4 911 3 512 14 309 3 512 12 889

Övriga externa kostnader –4 388 –5 493 –14 472 –8 216 –9 682

Personalkostnader –1 751 – –4 522 – –3 161

Rörelseresultat –1 228 –1 981 –4 685 –4 704 46

Finansiella intäkter – 1 968 – 1 968 3 530

Finansiella kostnader –590 –447 –827 –590 –414

Resultat före skatt –1 818 –460 –5 512 –3 326 3 163

Skatt – – – – –

Periodens resultat –1 818 –460 –5 512 –3 326 3 163

Moderbolagets resultaträkning
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Moderbolagets balansräkning

Tkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

Tillgångar

Andelar i dotterbolag 30 064 258 429 30 064

Fordringar hos 
dotterbolag 1 077 972 481 567 628 924

Uppskjutna  
skattefordringar – – –

Summa anläggnings-
tillgångar 1 108 036 739 996 658 988

Fordringar hos 
dotterbolag 9 074 – 19 519

Övriga kortfristiga 
fordringar 7 8 348 4 734

Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 315 1 376 270

Likvida medel 48 522 15 588

Summa omsättnings-
tillgångar 9 444 10 246 40 112

SUMMA TILLGÅNGAR 1 117 480 750 242 699 100

Tkr 30 sep 2022 30 sep 2021 31 dec 2021

Eget kapital och 
skulder

Aktiekapital 11 802 7 558 7 558

Övrigt tillskjutet kapital 1 119 805 673 114 657 998

Balanserade vinstmedel 
inkl periodens resultat –43 781 –4 288 2 200

Summa eget kapital 1 087 826 676 384 667 756

Skulder dotterbolag – 70 229 –

Leverantörsskulder –409 806 479

Övriga kortfristiga 
skulder 28 599 1 729 29 566

Upplupna kostnader 
och förutbetalda 
intäkter 1 465 1 093 1 299

Summa kortfristiga 
skulder 29 654 73 858 31 344

Summa skulder 29 654 73 858 31 344

SUMMA EGET KAPITAL 
OCH SKULDER 1 117 480 750 242 699 100
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Nyckeltal

Tkr
jul–sep 

2022
jul–sep 

2021
jan–sep 

2022
jan–sep 

2021
jan–dec 

2021

Fastighetsrelaterade nyckeltal
Antal Fastigheter 85 75 85 75 75

Fastigheternas marknadsvärde 3 813 651 2 082 200 3 813 651 2 082 200 2 192 100

Uthyrningsbar area kvm 161 551 83 804 161 551 83 804 83 804

 Samhällsfastigheter 75 553 75 553 75 553 75 553 75 553

Bostadsfastigheter 85 998 8 251 85 998 8 251 8 251

Finansiella nyckeltal

Hyresintäkter  53 856  27 081  146 076  83 120  111 541 

Driftnetto  36 162  19 428  90 033  54 472  71 540 

Förvaltningsresultat  11 166  6 615  22 134  16 355 5 214 

Soliditet  35,5  41,2  35,5  41,2  40,9 

Belåningsgrad, %  60,1  53,4  60,1  53,4  51,6 

Ränteteckningsgrad, ggr  1,6  2,1  1,5  1,8  1,6

Långsiktigt substansvärde  1 491 575  956 186  1 491 575  956 186  1 021 100 

Aktierelaterade nyckeltal

Resultat per aktie, kr 0,79 9,04 2,25 18,49 26,01

Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,95 0,88 2,00 2,16 2,11

Långsiktigt substansvärde per aktie, kr 126,4 126,5 126,4 126,5 135,1

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

Genomsnittligt antal utestående aktier, st 11 802 009 7 557 856 11 045 972 7 435 192 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 (EPRA NAV) Eget kapital med återläggning för derivat och uppskjuten skatt.

Fastighet Avser fastighet som innehas med äganderätt eller tomträtt.

Förvaltningsresultat Resultat exklusive värdeförändringar och skatt.

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

Resultat per aktie Resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.

Förvaltningsresultat per aktie Förvaltningsresultat i relation till antal utestående aktier.

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

Samhällsfastighet Fastighet som brukad till övervägande del av skattefinansierad verksamhet.

Bostadsfastigheter Fastighet som till övervägande del används till bostäder.

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

Övrig information
Transaktioner med närstående
MAQS Advokatbyrå, där Mofasts ordförande Jonas Blomquist är 
delägare, har under kvartalet fakturerat bolaget 0,3 miljoner kronor 
(1,2) 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

Bokslutskommuniké 2022 28 februari 2023

Årsredovisning 2022 31 mars 2023

Årsstämma 10 maj 2023

Delårsrapport Q1 2023 25 maj 2023

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 Dan Törnsten 070855 75 50.
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