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KONCERNENS NYCKELTAL
2019 kv 1 2018 kv 1 2018

Hyresintäkter, KSEK 68 821 37 143 207 553

Förvaltningsresultat, KSEK 35 407 21 603 112 978

Balansomslutning, KSEK 4 444 158 2 810 148 4 265 625

Soliditet, % 32,1 27,8 32,2

Säkerställd belåningsgrad, % 46,9 57,3 46,6

Fastighetsvärde, KSEK 4 057 899 1 998 501 3 915 104

OFFENTLIGA HUS I KORTHET

OFFENTLIGA HUS I KORTHET

EN LÅNGSIKTIG PARTNER TILL SVERIGES 
KOMMUNER OCH LANDSTING

Offentliga Hus förvaltar, vidareutvecklar och hyr 
ut samhällsfastigheter med det offentliga som 
hyresgäst. Vi avlastar kommuner och landsting i 
rollen som fastighetsägare, så att de fullt ut kan 
fokusera på sin huvuduppgift – att leverera en väl-
färd i världsklass. 

Offentliga Hus grundades 2011 som en av pionjärerna inom 

segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi 212 samhälls-

fastigheter på 137 orter runtom i Sverige. Vårt bestånd 

innefattar allt från skolor och vårdboenden till bibliotek, 

polishus och vägstationer. 

Det totala fastighetsvärdet av vår portfölj uppgår till 

drygt 4 MDSEK. Hyresgästerna består till omkring 90 

procent av offentligt finansierade verksamheter med långa 

hyreskontrakt. Vi har aldrig sålt någon av våra samhällsfast-

igheter, och vårt fokus på långsiktighet och aktivt ägande 

har gjort oss till en attraktiv affärspartner för kommuner 

och landsting i behov av effektiva lokaler. 

Offentliga Hus ska växa och en börsnotering är planerad 

inom ett till två år.
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Q1 JANUARI–MARS

• Den 29 mars tillträddes två fastigheter i Timrå med ett 

sammanlagt värde om 78,5 MSEK. Det totala årshyres-

värdet uppgår till 9,4 MSEK och den ekonomiska uthyr-

ningsgraden till 87 %. Största hyresgästerna är Timrå 

Kommun och Premicare Primärvård. Den genomsnitt-

liga återstående kontraktstiden uppgår till 2,6 år.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapport-

periodens utgång.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Sedan 2017 äger Offentliga Hus en  
skolfastighet i Karesuando.  

Hyresgäst är Sameskolstyrelsen.
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VD HAR ORDET

ETT GOTT KVARTAL ÄVEN PÅ LÅNG SIKT

När vi lämnar första kvartalet 2019 gör vi det genom att 

visa ett fastighetsbestånd på drygt 4 MDSEK. Vid samma 

tidpunkt året innan var värdet 2 MDSEK. På ett år har vi 

således visat en tillväxt på 100 procent. Det är det vi pratar 

om när vi brukar säga att vi växer enligt plan. 

Under första kvartalet 2019 fortsatte vi att växa stabilt 

genom en värdeökning på 45 MSEK och två fastighetsför-

värv i Timrå om 78,5 MSEK, vilket stärker vår närvaro i 

mellersta Norrland. Hittills i år har vi avtalat om drygt 1 

MDSEK som ska tillträdas under året. Inalles handlar det 

således om totalt 5 MDSEK i fastighetsbestånd.

Vår höga tillväxttakt handlar om främst två saker. Dels att 

vi har en liten snabbfotad organisation som fokuserar på 

affärer. I princip handlar det om att vi kan få ett prospekt, 

göra teknisk översyn och skaka hand på bara några dagar. 

Dels att vi ser hela Sverige som en marknad, vi begränsar 

oss inte bara till vissa regioner och storstäder. Med Offent-

liga Hus får alla kommuner och landsting möjligheten att 

sälja fastigheter och frigöra resurser oavsett var i landet 

de befinner sig. 

Det är ett synsätt som gagnar både oss och samhället. För 

nu börjar rubrikerna dugga allt tätare om hur kommuner 

får det svårare ekonomiskt, där det offentliga talar med 

allt tydligare röst om hur man tillsammans med det privata 

måste söka lösningar på framtida utmaningar vad gäller 

finansiering, byggande och drift av samhällsfastigheter. 

Behoven är helt enkelt enorma och kan bara lösas genom 

samarbete mellan privat och offentligt. Precis det som 

Offentliga Hus har erbjudit sedan 2011. Vi har gått från 

att vara pionjär till veteran inom detta segment, hela tiden 

med ett perspektiv som är mycket mer långsiktigt än nästa 

kvartalsbokslut. Just ett sådant synsätt som nu efterfrågas 

allt mer från norr till söder. Och där vi på Offentliga Hus 

ser hela landets behov.

Själv ser jag fram emot fortsatt tillväxt i hela Sverige!

Lars Holm, VD Offentliga Hus

VD HAR ORDET
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VÅR VERKSAMHET

FASTIGHETSUTVECKLING SOM HÖJER KVALITETEN
Vi förädlar och anpassar fastigheter till hyresgästens behov. 

Det kan handla om att rusta upp, renovera eller bygga om 

så att ytorna kan användas mer effektivt för ändamålet, 

oavsett om det gäller en vårdfastighet eller ett polishus.

CA 90 %  
OFFENTLIGA 

HYRESGÄSTER

TOTALT 
FASTIGHETSVÄRDE

4 MDSEK 

VÅRT FOKUS

TILLVÄXT

FÖRVÄRV MELLAN 50-300 MSEK

LOKAL NÄRVARO

LÅNGSIKTIGT ÄGANDE

FASTIGHETSFÖRVALTNING MED SAMARBETSPARTNER 
Som fastighetsförvaltare är vi en långsiktig samarbetspart-

ner som hanterar underhållet av fastigheterna. Lokaler för 

vård, skola och omsorg är av naturliga skäl ofta utsatta för 

hårt slitage. För att upprätthålla kvalitet och funktion över 

lång tid krävs en tät dialog med användarna och lyhördhet 

i planeringen av underhållet. Den löpande tekniska fastig-

hetsförvaltningen av vårt bestånd sköts av vårt systerbo-

lag Nordic PM som förvaltar knappt 1,8 miljoner kvm över 

hela Sverige. Ett samarbete som innebär en helhetslösning 

för våra hyresgäster, där alla parter kan fokusera på sina 

respektive huvuduppgifter.

Offentliga Hus affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och 

förvalta samhällsfastigheter.

Mörka områden representerar  kommuner där 
Offentliga Hus har fastigheter.

VÅR VERKSAMHET
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FINANSIELL INFORMATION

KONCERNENS RESULTAT OCH STÄLLNING 
Hyresintäkterna uppgick till 68 821 KSEK (37 143) en ökning 

med 85 procent jämfört med motsvarande period före

gående år. Driftnettot uppgick till 46 189 KSEK (28 604), en 

ökning med 61 procent. Ökningen är hänförlig till förvärv 

genomförda under 2018 samt omförhandlade kontrakt och 

investeringar i befintlig portfölj.

De centrala administrationskostnaderna ökade från 7 001 

KSEK till 10 782 KSEK. De högre kostnaderna beror på 

att koncernens verksamhet har växt i takt med ökade antal 

förvaltningsfastigheter samt att förvärvstakten är väsent

ligt högre än motsvarande period föregående år.

Att äga och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv 

verksamhet. Offentliga Hus kapital tillgodoses genom en 

balanserad mix av externa lån samt eget kapital, med en  

säkerställd belåningsgrad på 47 (57) procent. Räntekost

nader är också företagets största kostnadspost och det 

är av strategisk betydelse för Offentliga Hus att oavsett 

marknads förutsättningar alltid ha tillgång till kostnadsef

fektiv finansiering. Under 2018 började Offentliga Hus att 

räntesäkra genom räntederivat i enlighet med fastställd 

finanspolicy, vilket har gett orealiserade värdeförändringar 

om 7 366 KSEK ().

Skatten för perioden uppgår till 5,1 MSEK (2,0). Att 

skatteeffekten blir positiv beror på en minskning av den 

uppskjutna skatteskulden, då procentsatsen har sänkts till 

20,6 % från 21,4 %, då det är den skattesats som kommer att 

gälla vid eventuella framtida försäljningar från 2021. Den 

aktuella skatten har beräknats med skattesatsen 21,4 % .

Offentliga Hus ägde en fastighetsportfölj bestående av 

studentfastigheter som såldes under 2018, se mer om detta 

i not 2. I resultat och balansräkningen 2018 redovisas därför 

denna portfölj som avvecklad verksamhet. De finansiella 

intäkterna och övriga intäkter har minskat i jämförelse med 

2018 då dessa hänfördes till vidarefakturering samt finan

siering till den avvecklade studentportföljen. 

I det första kvartalet 2019 värderades cirka en fjärdedel av 

fastighetsbeståndet externt. Värdeförändringarna under 

perioden uppgår till 44,8 MSEK (0,5) och har främst drivits 

av omförhandlade hyror och något sänkta direktavkast

ningskrav. Marknadsvärdet per den 31 mars uppgick till 

 4 058 MSEK (1 998).

Periodens resultat uppgick till 53 009 KSEK (5 475). 

Ökningen hänförs till en större fastighetsportfölj i jäm  

förelse med föregående års första kvartal.

Det egna kapitalet uppgick per 31 mars 2019 till 1 425 MSEK 

(1 372 MSEK). Soliditeten uppgick till 32 (28) procent. 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 75 190 KSEK 

(77 159). Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapitalet har under perioden uppgått 

till 38 000 KSEK (28 002).

MODERBOLAGETS RESULTAT OCH STÄLLNING
Moderbolaget är ett holdingbolag med syfte att äga aktier 

i de bolag som gör investeringar i fastigheter i koncernen. 

Merparten av moderbolagets kostnader avser central admi

nistration från det närstående företaget OH Management 

AB. Dessa faktureras vidare till koncernens dotterbolag 

tillsammans med vissa andra kostnader. Kvarstående kost

nader är sådana kostnader som ej kan hänföras till fastig

heterna eller driften av respektive dotterbolag.

PERSONAL
Offentliga Hus har två anställda, vilka är VD samt trans

aktionschef. All annan central administration köps från 

OH Management AB som ägs till 50 procent av Aktie

bolaget Fastator (publ) och 50 procent av Offentliga Nordic 

Property Holding SARL. Bolaget köper även fastighetsför

valtningstjänster från Nordic PM AB som är ett dotter bolag 

till Fastator.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
På intäktssidan har Offentliga Hus en begränsad risk. 

Hyresavtalen är till övervägande del tecknade direkt med 

offentlig sektor (kommun, landsting och stat) och löper 

över lång tid. Osäkerheten gäller främst finansiering och 

räntekostnader. Under 2017 fastställdes en ny finanspolicy 

av styrelsen i syfte att säkra den stabila finansiella ställ

ningen i koncernen, där det bland annat beslutades om att 

hantera ränterisken genom att börja använda räntederi

vat, vilket påbörjades i slutet av andra kvartalet 2018. Inga 

väsentliga nya eller förändrade risker och osäkerhetsfak

torer har identifierats under året.

FINANSIELL INFORMATION

6



Delårsrapport Offentliga Hus Q1, 2019

FRAMTIDA UTVECKLING
Offentliga Hus har en ambition att fortsätta expansionen 

och förhandlar om ett flertal nya förvärv. Det allmänna 

transaktionsklimatet på fastighetsmarknaden är gott.

Inklusive skrivna avtal per 31 mars 2019 uppgår fastig

hetsvärdet till drygt 5 MDSEK. Offentliga Hus förmåga att 

attrahera samhällsägare ökar i takt med att man kan uppvisa 

framgångsrika projekt. Offentliga Hus har en stark orga

nisation som kan hantera större och mer komplexa förvärv 

utan väsentliga nyrekryteringar och förändringar. Därmed 

torde tillväxttakt och vinstnivå fortsätta att utvecklas i en 

mycket gynnsam riktning. Offentliga Hus stärkta finansiella 

ställning utgör en god grund för fortsatt tillväxt och en sänk

ning av koncernens finansieringskostnad.

AKTIEÄGARE
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Offentliga Hus i Norden 

Holding AB, som i sin tur ytterst ägs till 50 % av AB Fastator 

(publ) samt till 50 % av Offentliga Nordic Property Holding 

SARL.

FINANSIELL INFORMATION
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

KSEK 2019 kv 1 2018 kv 1 2018
Rullande 12  

apr–mar

Hyresintäkter 1 68 821 37 143 207 553 239 231

Övriga intäkter 1 042 45 7 623 8 620

Summa rörelsens intäkter 69 863 37 188 215 176 247 851

Fastighetskostnader -23 674 -8 584 -61 716 -76 806

Driftnetto 46 189 28 604 153 460 171 045

Central administration -10 782 -7 001 -40 482 -44 263

Förvaltningsresultat 35 407 21 603 112 978 126 782

Andelar från intresseföretag 0 - 17 962 17 962

Finansiella intäkter 2 251 4 068 3 819

Finansiella kostnader -24 967 -16 914 -86 245 -94 298

Summa finansiella poster -24 965 -16 663 -64 215 -72 517

Resultat före värdeförändringar 10 442 4 940 48 763 54 265

Värdeförändring fastigheter 44 811 519 666 194 710 486

Värdeförändring derivat -7 366 0 -3 116 -10 482

Resultat före skatt 47 887 5 459 711 841 754 269

Inkomstskatt 5 122 -2 000 -165 170 -158 048

Periodens resultat 53 009 3 459 546 671 596 221

Årets resultat från avvecklad verksamhet 0 2 016 7 908 5 892

Summa periodens resultat 53 009 5 475 554 579 602 113

1) Vidaredebiterade kostnader uppgår till 4,5 MSEK för 
     första kvartalet 2019

KSEK 2019 kv 1 2018 kv 1 2018
Rullande 12  

apr–mar

Periodens resultat 53 009 5 475 554 579 602 113

Övrigt totalresultat - - - -

Summa totalresultat 53 009 5 475 554 579 602 113

Periodens totalresultat hänförligt till: 

Moderbolagets ägare 53 009 5 475 554 579 602 113

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Summa 53 009 5 475 554 579 602 113

FINANSIELLA RAPPORTER
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

KSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4 076 379 2 008 931 3 938 034

Finansiella anläggningstillgångar 185 422 - 138 311

Summa anläggningstillgångar 4 261 801 2 008 931 4 076 345

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 107 167 49 388 112 121

Likvida medel 75 190 328 932 77 159

Tillgångar under avveckling - 422 897 -

Summa omsättningstilllgångar 182 357 801 217 189 280

SUMMA TILLGÅNGAR 4 444 158 2 810 148 4 265 625

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Aktiekapital 500 500 500

Övrigt tillskjutet kapital 414 697 348 409 414 697

Balanserad vinst 1 009 721 432 609 956 712

Summa eget kapital 1 424 918 781 518 1 371 909

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder 254 017 101 024 264 334

Skulder till kreditinstitut 1 842 977 1 098 664 1 768 574

Obligationslån 684 735 382 480 683 605

Derivat 10 482 - 3 116

Summa långfristiga skulder 2 792 211 1 582 168 2 719 629

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 58 810 45 982 53 987

Ej räntebärande skulder 168 219 54 634 120 100

Skulder under avveckling - 345 846 -

Summa kortfristiga skulder 227 029 446 462 174 087

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 444 158 2 810 148 4 265 625

FINANSIELLA RAPPORTER

9



Delårsrapport Offentliga Hus Q1, 2019

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

               2019-03-31

KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa

Ingående eget kapital 500 414 697 956 712 1 371 909

Periodens resultat 53 009 53 009

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Summa totalresultat - - 53 009 53 009

Transaktioner med aktieägare, redovisade  
direkt i eget kapital

-
- - -

Utgående eget kapital 500 414 697 1 009 721 1 424 918

               2018-03-31

KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa

Ingående eget kapital 500 348 409 427 133 776 042

Periodens resultat 5 475 5 475

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Summa totalresultat - - 5 475 5 475

Transaktioner med aktieägare, redovisade  
direkt i eget kapital

-
- - -

Utgående eget kapital 500 348 409 432 608 781 517

             2018-12-31

KSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Summa

Ingående eget kapital 500 348 409 427 133 776 042

Periodens resultat 554 579 554 579

Övrigt totalresultat för perioden - - - -

Summa totalresultat - - 554 579 554 579

Aktieägartillskott - 66 288 - -

Utdelning - - -25 000 -

Transaktioner med aktieägare, redovisade  
direkt i eget kapital

-
66 288 -25 000 41 288

Utgående eget kapital 500 414 697 956 712 1 371 909

FINANSIELLA RAPPORTER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KSEK 2019 kv 1 2018 kv 1 2018

Kassaflöde för rörelsen

Rörelseresultat 35 407 21 603 112 978

Avskrivningar 391 53 588

Övriga ej kassaflödespåverkande poster 785 0 0

Erhållen ränta 2 251 158

Betald ränta -16 348 -4 357 -81 010

Betalda inkomstskatter -3 859 -6 884 -8 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring  
av rörelsekapitalet

16 378 10 666 24 113

Kassaflöde från förändring av röreslekapitalet

Ökning (–)/minskning (+) av kortfristiga fordringar -14 322 -15 260 -77 042

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 35 944 -23 408 48 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 000 -28 002 -4 509

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i fastigheter -75 031 -22 352 -1 304 445

Avyttring fastigheter 4 300 0 6 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 731 -22 352 -1 298 445

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Upptagna lån 44 676 49 937 1 354 741

Amortering av lån -13 914 -25 995 -314 294

Lämnad utdelning 0 0 -25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 762 23 942 1 015 447

Avgående kassa hänförligt till avvecklad verksamhet - -4 971 4 351

Minskning/ökning av likvida medel

Periodens kassaflöde -1 969 -31 383 -283 156

Likvida medel vid årets början 77 159 360 315 360 315

Likvida medel vid periodens slut 75 190 328 932 77 159

FINANSIELLA RAPPORTER
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KSEK 2019 kv 1 2018 kv 1 2018

Nettoomsättning - - -

Övriga rörelseintäkter 6 217 1 976 27 734

Summa intäkter 6 217 1 976 27 734

Kostnader för ersättning till anställda -1 758 -980 -9 404

Övriga rörelsekostnader -7 066 -5 340 -40 913

Resultat från koncernföretag - - 1 625

Rörelseresultat -2 606 -4 344 -20 958

Finansiella poster -16 916 -8 529 -34 412

Bokslutsdispsioner - - 37 568

Resultat före skatt -19 522 -12 873 -17 802

Skatt 44 - -

Periodens resultat -19 478 -12 873 -17 802

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

KSEK 2019 kv 1 2018 kv 1 2018

Periodens resultat -19 478 -12 873 -17 802

Övrigt totalresultat - - -

Summa totalresultat -19 478 -12 873 -17 802

FINANSIELLA RAPPORTER
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

KSEK 2019-03-31 2018-03-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 041 - 1 069

Finansiella anläggningstillgångar 2 152 761 1 096 383 2 051 264

Summa anläggningstillgångar 2 153 802 1 096 383 2 052 333

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 112 811 149 897 118 613

Likvida medel 3 820 277 209 5 010

Summa omsättningstilllgångar 116 631 427 106 123 623

SUMMA TILLGÅNGAR 2 270 433 1 523 489 2 175 956

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital som kan hänföras till moderbolagets aktieägare

Bundet eget kapital

Aktiekapital 500 500 500

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 421 169 397 683 438 971

Periodens resultat -19 478 -12 873 -17 802

Summa eget kapital 402 191 385 310 421 669

Långfristiga skulder

Räntebärande skulder 1 726 840 1 088 569 1 674 996

Summa långfristiga skulder 1 726 840 1 088 569 1 674 996

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 34 283 36 464 34 283

Ej räntebärande skulder 107 119 13 146 45 008

Summa kortfristiga skulder 141 403 49 610 79 291

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 270 433 1 523 489 2 175 956

FINANSIELLA RAPPORTER
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, 

Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats 

i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) sådana de antagits av EU och Årsredovisningslagen. 

Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med 

RFR 2, Redovisning för juridiska personer och Årsredo-

visningslagen.

ÄNDRADE REDOVISNINGSPRINCIPER FRÅN 1 JANUARI 
2019
IFRS 16 Leasing som ersätter IAS 17 Leasingavtal, tillämpas 

från 1 januari 2019. Standarden kräver att tillgångar och 

skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undan-

tag, redovisas i balansräkningen. Offentliga Hus har endast 

ett fåtal avtal som leasetagare. Dessa består av anställdas 

leasingbilar, en tomträtt samt bolagets kontorslokal. Den 

initiala leasingskulden samt nyttjanderätten per 1 januari 

2019 uppgick till 11,8 MSEK. Nyttjanderättstillgången redo-

visas som materiell anläggningstillgång och leasingskulden 

som lång- och kortfristig räntebärande skulder i  balans-

räkningen. Avskrivningar avseende tillgången och räntor 

för leasingskulden redovisas i resultaträkningen. Koncer-

nen har inga korttidskontrakt eller kontrakt av mindre 

värde. Inga väsentliga rörliga kostnader kopplade till dessa 

avtal utgår. Förenklad övergångsmetod har tillämpats och 

därmed har inga jämförelsetal räknats om. 

Inga väsentliga ändringar av redovisningsprinciperna för 

koncernen har skett från årsredovisningen 2018, utöver 

det som redogörs för ovan. För viktiga uppskattningar och 

bedömningar kopplade till den finansiella rapporteringen, 

se årsredovisningen för 2018 på hemsidan. 

ALTERNATIVA NYCKELTAL
Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med 

värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har 

getts ut av ESMA (The European Securities and Markets 

Authority).

I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resul-

tatmått som används för att hjälpa såväl investerare som 

ledning att analysera företagets verksamhet. Nedan beskri-

ver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett 

komplement till den finansiella information som redovisats 

enligt IFRS.

Ekonomisk uthyrningsgrad, %
Årets hyresintäkter i förhållande till kontrakterad årshyra 

samt bedömd marknadshyra för vakanta lokaler. Används 

för att underlätta vid jämförelse med bolag inom branschen 

samt ur perspektivet att påvisa bolagets fokus på långsik-

tiga och stabila hyresgäster, såsom kommuner och landsting.

Driftnetto
Totala intäkter minus kostnader för underhåll, drift, 

tomträttsavgälder samt fastighetsskatt.

Säkerställd belåningsgrad, %
Säkerställda krediter dividerat med fastigheternas be- 

dömda marknadsvärde.

Soliditet, %
Eget kapital plus aktieägarinlåningen dividerat med balans-

omslutningen på balansdagen. 

Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter skatt för perioden delat med genomsnittligt 

eget kapital inklusive aktieägarinlåning.

NOT 1. UPPLYSNINGAR MED NÄRSTÅENDE
Inom koncernen har följande närstående parter identifierats:

• Styrelseledamöter i Offentliga Hus har ett bestämmande 

eller betydande inflytande.

• Styrelseledamöter i bolag som klassificeras som koncern-

bolag.

• AB Fastator samt Nordic Property Holding SARL som 

äger 50 procent av bolaget vardera.

• OH Management som är systerbolag.

• Nordic PM som är ett dotterbolag till AB Fastator.
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Under perioden har följande transaktioner med närstående 

identifierats:

• Offentliga Hus köper i huvudsak central administration 

och fastighetsrelaterade tjänster från de närstående bola-

gen. Tjänsterna är reglerade i avtal och sker på mark-

nadsmässiga villkor. Under perioden uppgick de köpta 

tjänsterna till följande belopp;

- Nordic PM                                                                            6 150 KSEK

- AB Fastator                                                                          7 980 KSEK

- OH Management AB                                                        1 676 KSEK    

NOT 2. AVVECKLAD VERKSAMHET
Offentliga Hus förvärvade juni 2016 en portfölj om 15 

studentlägenhetsfastigheter (”Studium”) som tillsammans 

omfattar ca 26 000 kvm. Denna fastighetsportfölj slogs under 

2018 samman med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 

(publ) och Amasten AB (publ) studentfastigheter i bolaget 

Studentbostäder i Sverige AB (”Studentbostäder”). Offent-

liga Hus äger 44,9 % av Studentbostäder. Nedan redovisas 

den avvecklade versakmhetens finansiella ställning per 31 

mars 2018.

RESULTATRÄKNING, AVVECKLAD VERKSAMHET
TSEK 2018 kv 1

Hyresintäkter 9 862

Övriga intäkter 45

Rörelsens intäkter 9 907

Fastighetskostnader -6 049

Driftnetto 3 858

Central administration -144

Förvaltningsresultat 3 714

Finansiella intäkter 2

Finansiella kostnader -2 157

Finansiella poster -2 155

Resultat före värdeförändringar 1 559

Värdeförändring fastigheter 0

Resultat före skatt 1 559

Inkomstskatt 457

Periodens resultat 2 016
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TSEK 2018-03-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 413 493

Summa anläggningstillgångar 413 493

Kortfristiga fordringar 4 040

Likvida medel 5 364

Summa omsättningstilllgångar 9 404

SUMMA TILLGÅNGAR 422 897

Uppskjutna skatteskulder 22 272

Räntebärande skulder 297 538

Summa långfristiga skulder 319 810

Räntebärande skulder 7 500

Ej räntebärande skulder 18 536

Summa kortfristiga skulder 26 036

SUMMA SKULDER 345 846

SUMMA NETTOTILLGÅNGAR 77 051

TSEK 2018 kv 1

Rörelseresultat från verksamhet under avveckling 3 714

Varav kassaflöde från avvecklad verksamhet

- Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 584

- Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 317

- Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 875

Periodens kassaflöde från avvecklad verksamhet 392

Periodens början 4 971

Periodens slut 5 364

BALANSRÄKNING, AVVECKLAD VERKSAMHET

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN, AVVECKLAD VERKSAMHET
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Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning 

av Offentliga Hus i Norden AB (publ) revisorer. Offentliga 

Hus i Norden AB (publ) offentliggör informationen i denna 

delårsrapport enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Rapporten lämnades för offentliggörande den 16 maj 2019 

klockan 07.00. 

FINANSIELL RAPPORTERING
Delårsrapport Q2 jan–jun 2019 29 aug 2019

Delårsrapport Q1 jan–sep 2019 14 nov 2019

Bokslutskommuniké, jan–dec 2019 20 feb 2020
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