
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

VICTORIA PARK AB 

 

DELÅRSRAPPORT 2019 

JANUARI – MARS 
 
 

• Intäkterna ökade med 11 procent till  
314 Mkr (284). 
 

• Förvaltningsresultatet ökade med  
11 procent till 99 Mkr (89). 
 

• Resultatet efter skatt uppgick till 490 Mkr 
(274), motsvarande 1,99 kr per aktie (1,11). 
 

• Substansvärdet ökade med 20 procent  
till 37,27 kr per aktie (31,08). 
 

• Konkurrensverket godkände förvärvet av  
2 340 lägenheter i Stockholm och 
Göteborg. 

 

• Ny rapport visar på en starkt positiv 
utveckling i Rosengård, Malmö. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat  
fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap  

med fokus på bostäder på tillväxtorter i Sverige.  
Victoria Parks fastighetsbestånd hade den 31 mars 2019  

ett marknadsvärde om 18,8 Mdkr (16,2). 
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Kvartalet i korthet 

• Intäkterna ökade med 11 procent till 314 Mkr 
(284). 

 

• Resultatet efter skatt uppgick till 490 Mkr (274), 
motsvarande 1,99 kr per aktie (1,11). 

 

• Substansvärdet ökade med 20 procent till 37,27 kr 
per aktie (31,08). 

• Belåningsgraden uppgick till 53,7 procent (51,4). 
 

• Konkurrensverket godkände förvärvet av 2 340 
lägenheter i Stockholm och Göteborg. 

 

• Kraftigt minskad brottslighet, fler i arbete och  
ökat valdeltagande är några av effekterna av 
Victoria Parks arbete på Rosengård i Malmö. Det 
visar en ny rapport som belyser utvecklingen i 
området sedan 2013. 
 

 

 

Efter kvartalet   

• Den 1 april tillträddes 2 340 lägenheter i Stockholm och Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om 
4,7 Mdkr. 

 
 

 
 

 

 

2019                           
3 mån                          

jan-mar 

2018                           
3 mån                          

jan-mar 

2019-03-31     
Rullande           

12 mån                 
apr-mar 

2018                           
12 mån                          
jan-dec 

2017               
12 mån                  
jan-dec 

2016               
12 mån               
jan-dec 

Intäkter, Mkr 314 284 1 221 1 190 1 062 832 

Driftsnetto, Mkr 163 148 688 672 570 419 

Förvaltningsresultat, Mkr 99 89 417 406 328 220 

Periodens resultat, Mkr 490 274 1 440 1 224 1 901 1 217 

Resultat per aktie, kr 1,99 1,11 5,84 4,95 7,83 5,20 

Substansvärde per aktie, kr 37,27 31,08 37,27 34,66 29,65 20,08 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital, Mkr 102 98 410 406 342 230 

Soliditet, % 37,1 38,7 37,1 39,3 37,8 33,8 

Belåningsgrad, % 53,7 51,4 53,7 51,4 52,5 57,3 

Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 2,9 3,2 3,2 2,9 2,6 

 
 
 

Finansiella mål och måluppfyllnad  
 

 
Soliditet  Belåningsgrad Räntetäckningsgrad 
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VD Per Ekelund har ordet:
 

Betydande samhällseffekter med vår förvaltningsmodell   
 

» Fortsatt god värdeutveckling. 

» Betydande samhällsvärden generas av positiv utveckling i Rosengård, Malmö. 

» Substansvärdet ökade med 20 procent till 37,27 kronor. 

» Tillträdde 2 340 lägenheter i Haninge och Mölndal den 1 april.   

 

Tillträdde av största förvärvet hittills  
Efter periodens slut, den 1 april, tillträdde vi de två bestånd  
om 9 fastigheter med totalt 2 340 lägenheter i Haninge och 
Mölndal som vi förvärvat från Akelius Residential Property.  
Det är vårt största förvärv hittills och därmed stärker vi vårt 
bestånd och närvaro i Sveriges två största regioner, vilket 
samtidigt ger oss skalfördelar i förvaltningen.  
 Förvärvet genomfördes till ett underliggande fastighets- 
värde om 4,7 miljarder kronor och har finansierats via  
interna medel samt lån enligt koncernens finanspolicy.  
Vidare innebär förvärvet att vi nu nått vårt långsiktiga  
mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder kronor.   
 

Värdeskapande investeringar…  
Genom vårt rullande ROT-program förbättrar vi 
kontinuerligt boendemiljöerna och förlänger den tekniska 
livslängden på våra fastigheter, samtidigt som det ger 
tryggare och attraktivare bostadsområden. Under årets 
första kvartal renoverades och färdigställdes 225 lägen-
heter, vilket innebär närmare 1 100 lägenheter den senaste 
tolvmånadersperioden. 
 Vi har en fortsatt betydande förädlingspotential i vårt 
bestånd, då andelen renoverade lägenheter endast uppgår 
till 37 procent. Samtidigt ser vi en fortsatt stark efterfrågan 
på renoverade lägenheterna som attraherar hyresgäster 
med stabil ekonomi som tillför socialt kapital i området.  
 

…bidrar till god värdeutveckling  
Vi har per kvartalsskiftet genomfört en extern värdering av 
hela beståndet där avkastningskravet har satts till 4,12 
procent, jämfört med 4,16 procent per sista december 
2018. Värdeökningen uppgick till cirka 500 miljoner kronor 
under första kvartalet, och kan härledas till värdeskapande 
investeringar, högre årliga hyresökningar och det lägre 
avkastningskravet i relativt lika delar.  
 Per sista mars uppgick därmed värdet på vårt totala 
bestånd till 18,8 miljarder kronor att jämföra med 16,2 
ett år tidigare. Substansvärdet har under de senaste 12 
månaderna därmed ökat med hela 20 procent till 37,27 
kronor.  
 

Centralt kundcentra   
Under hösten 2018 genomförde vi en hyresgästunder-
sökning som omfattade hela vårt bestånd om drygt 14 000 
lägenheter med en svarsfrekvens på över 50 procent. 
Resultatet visar bland annat att våra hyresgäster i större 
omfattning önskar möjlighet till att kontakta oss utanför 
nuvarande öppettider. En anledning är att sysselsättnings-
graden bland våra hyresgäster har ökar.  
 Vi har därför under april lanserat ett centralt kundcentra 
för möjlighet till direkt ärendehantering, kvalitetssäkring 
samt ökad tillgänglighet och effektivitet. Vi startar i 
Stockholm och Göteborg för att täcka hela beståndet under 
året.  
 

Betydande samhällsvärden generas i 
Rosengård, Malmö 
När vi förvärvade Herrgården i Rosengård december 2012 
kännetecknades området av kriminalitet, hög arbetslöshet, 
sliten utemiljö och nedgångna lägenheter. Sedan dess har 
området successivt förändrats efter ett systematiskt arbete 
i samverkan med polis, räddningstjänst, kommun och 
civilsamhälle. Vår förvaltningsmodell och bostadssociala 
insatser med jobbskapande för långtidsarbetslösa hyres-
gäster, relationsbyggande med boende och renoveringar av 
tomställda lägenheter har haft en stor betydelse. 
 Den förändring vi ser i området den senaste femårs-
perioden har mycket positiva såväl företags- som 
samhällsekonomiska effekter. Inte minst av att fler 
personer kommer i arbete och att den sociala oron dämpas. 
Vi ser även en lägre brottslighet såsom färre bilbränder, 
mindre våld och minskad skadegörelse, vilket är avgörande 
för vårt arbete att skapa ett attraktivt bostadsområde.  
 
Vi ser fram emot att fortsätta på inslagen väg och därmed 
kontinuerligt skapa värde för såväl ägare som hyresgäster 
och samhället i stort.  
 
 
Malmö den 23 april 2019 
  
Per Ekelund, Verkställande direktör 
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Fastighetsbestånd 
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgick per den 31 mars 2019 
till 1 128 000 kvm (1 083 000), fördelat på 14 287 lägenheter, 
med ett marknadsvärde om 18,8 Mdkr (16,2), varav 273 Mkr 
(230) avser byggrätter. 
 Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 97,0 procent 
(97,1) och återstående vakans utgörs i huvudsak av outhyrda 
parkeringsplatser och omflyttningsvakans.  
 Omflyttningsvakansen uppstår i samband med att reno-
vering av befintligt bestånd sker med så kallad rullande ROT. 
Det innebär att lägenheterna renoveras allt eftersom hyres-
gäster säger upp sina lägenheter och flyttar ut, varvid  
renovering pågår i fyra till sex veckor innan ny hyresgäst  
flyttar in. Under renoveringsperioden redovisas lägenheten 
som vakant. Efterfrågan på de nyrenoverade lägenheterna  
har varit och är fortsatt mycket hög. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lägenhetsrenoveringar 

Totalt har 5 300 lägenheter av beståndets 14 287 lägenheter  
hittills renoverats med påföljande hyresjustering. Under 
kvartalet har 225 lägenheter renoverats.  
 Victoria Park har som mål att standardhöja samtliga 
lägenheter i beståndet i samband med omflyttning. Med en 
genomsnittlig omflyttningshastighet om 17 procent och 
andelen orenoverade lägenheter på 63 procent kommer 
investeringstakten vara fortsatt hög framöver. 
 Per bokslutsdatum är ytterligare 392 lägenheter beslutade 
att renoveras. 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fastighetsbeståndets förändring  
Under kvartalet har totalt 167 Mkr (133) investerats i  
befintliga fastigheter. De huvudsakliga investeringarna  
är hyresdrivande men det genomförs även investeringar  
med fokus på att sänka energiförbrukningen.  
 Fastighetsportföljen inklusive byggrätter har under året 
förändrats enligt tabellen bredvid. 

 

 
Mkr 

2019                
 3 mån                           

jan-mar 

 
2018                

 3 mån                           
jan-mar 

2018                
12 mån                           
jan-dec 

Ingående värde fastighetsbestånd 18 086 15 440 15 440 

Investeringar i befintliga fastigheter 167 133 729 

Förvärv   333 1 001 

Orealiserade värdeförändringar 541 267 917 

Utgående värde fastighetsbestånd 18 794 16 173 18 086 

 
 

Fastighetsbestånd per den 31 mars 2019 
 

 
 

 
Uthyrbar yta, %  Hyresvärde per per region, % Andel orenoverade lgh, %

 
 
 
 
 

Hyres- Ekonomisk  

Antal renoverade intäkter, uthyrnings- Omflyttnings-

Förvaltningsregioner Fast. Lgh. lägenheter Totalt Bostäder Lokaler  Mkr kr/kvm Mkr grad, % hastighet, %

Region Stockholm 98 6 260 2 562 510 482 28 581 1 140 559 96 18

Region Göteborg 17 2 371 580 190 154 36 217 1 143 213 98 11

Region Malmö 111 5 656 2 158 429 380 49 488 1 137 476 97 17

Totalt 226 14 287 5 300 1 128 1 015 113 1 286 1 139 1 247 97 17

Uthyrbar yta, tkvmAntal  Hyresvärde

 

167 Mkr 
Investeringar i  
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Förtätningsprojekt 
Vid sidan av värdeskapande investeringar och socialt hållbar 
förvaltning bedrivs förtätningsprojekt på befintlig mark för 
ökad uthyrbar yta och attraktivare områden.
 Förtätningsprocessen sker i olika faser och kan löpa under 
flera år, varför det är viktigt att det sker i nära samarbete 
med kommuner och andra intressenter. För närvarande 
bedöms Victoria Parks totala förtätningspotential till  
3 194 lägenheter med ett marknadsvärde om 273 Mkr  
(230), fördelat på kategorierna byggklar mark, pågående 
planprocess samt framtagning av ny detaljplan.  
 I Växjö pågår byggnation av 30 lägenheter med beräknad 
inflyttning hösten 2019. I Linköping planeras byggstart under 
andra kvartalet 2019 avseende en första etapp om  
87 lägenheter med inflyttningsstart i slutet av 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Förteckning över aktuella förtätningsprojekt per den 31 mars 2019  
 

Region Kommun Antal lgh BTA kvm Kategori 

          

Stockholm Linköping 570 50 000 Byggklar mark  

Stockholm Stockholm 172 14 500 Byggklar mark  

Göteborg Göteborg 146 11 500 Byggklar mark    

Göteborg Göteborg 70 7 000 Byggklar mark   

Göteborg Borås 16 1 000 Byggklar mark    

Malmö Växjö 30 2 500 Byggklar mark 1)  

Malmö Malmö 24 1 600 Byggklar mark 

Totalt Byggklar mark    1 028 88 100   
          

Stockholm Eskilstuna  400 30 000 Planprocess pågår 

Stockholm Eskilstuna  150 12 000 Planprocess pågår 

Stockholm Linköping 200 20 000 Planprocess pågår 

Stockholm Nyköping 60 4 000 Planprocess pågår 

Stockholm Nyköping 30 3 000 Planprocess pågår 

Malmö Karlskrona 250 20 000 Planprocess pågår 

Totalt Planprocess pågår 1 090 89 000   
          

Stockholm Eskilstuna 750 55 000 Ny detaljplan erfordras 

Stockholm Linköping  200 15 000 Ny detaljplan erfordras 

Malmö Växjö 96 6 500 Ny detaljplan erfordras 

Malmö Kristianstad 30 2 000 Ny detaljplan erfordras 

Totalt Ny detaljplan erfordras 1 076 78 500   

          

Totalt Förtätningsprojekt 3 194 255 600   

 
    
1) Nyproduktion pågår.  

 
 

3 194 
Nya lägenheter 

 
 

255 600 
BTA kvm 

 
 

273 Mkr 
Marknadsvärde, 

Byggrätter 
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25 %-enheter 

Perioden 1 januari-31 mars 2019 
Resultat- samt kassaflödesposterna nedan avser perioden januari-mars 2019. Jämförelser angivna i parentes avser motsvarande 
period föregående år.  
 

Intäkter  
Kvartalets intäkter ökade till 314 Mkr (284). Ökningen av 
intäkterna beror främst på tillträde av nya bestånd i Malmö 
och Örebro, fortsatt hög investeringstakt i standardhöjande 
åtgärder samt generella hyreshöjningar. 
 Under kvartalet har totalt 225 lägenheter renoverats i 
samband med omflyttning och därutöver har tillvalsupp-
graderingar genomförts.  
 Den årliga generella hyresförhandlingen för 2019 har slut-
förhandlats för merparten av beståndet med ett genomsnittlig 
utfall på ca 2,0 procent, där merparten påverkar intäkterna 
med start under andra kvartalet.  

Bostäder hyresvärdesutveckling  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Till följd av värdeskapande investeringar samt genomförda bruks-
värderingar har Victoria Parks hyresvärde per kvm sedan årsskiftet 
2012/13 ökat med 33 procentenheter, jämfört med 8 procentenheter, 
som motsvarar den generella årliga höjningen. 
 

Driftsnetto  
Kvartalets fastighetskostnader uppgick till -151 Mkr (-136).  
De ökade kostnaderna beror till största del på tillträde av  
nya bestånd delvis kompenserat av lägre kostnader till följd  
av genomförda energiinvesteringar. 
 I kostnader kopplade till förvaltningsverksamheten ingår 
driftskostnader, underhållskostnader, fastighetsskatt och 
försäkring samt övriga förvaltningskostnader. Driftskostnader 
omfattar i huvudsak uppvärmning, vatten- och elförbrukning 
samt avfallshantering. Till följd av sedvanlig säsongseffekt 
avseende uppvärmning varierar driftskostnaderna under  
året med störst påverkan under det första kvartalet.  
 Periodens driftsnetto uppgick till 163 Mkr (148), mot-
svarande en överskottsgrad om 51,9 procent (52,3).  

Förvaltningsresultat 
Administrationskostnaderna uppgick till -17 Mkr (-15) och 
består i huvudsak av personalkostnader, koncerngemen-
samma kostnader samt marknads- och försäljningskostnader. 
 Finansnettot för perioden uppgick till -47 Mkr (-44). Det 
högre finansnettot förklaras främst av utökad finansiering 
kopplat till de fastighetsbestånd som tillträddes under 
föregående år delvis kompenserat av lägre räntekostnader i 
samband med refinansiering av befintliga lån samt åter-
betalning av obligation.  
 Periodens förvaltningsresultat uppgick till 99 Mkr (89). 

 

 

 

 

 

 

Driftsnettoutveckling  Utveckling av förvaltningsresultat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förvaltningsresultat, rullande 12 månader,  
justerat för engångsrelaterade kostnader under Q2 2018. 
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Värdeförändringar fastigheter/derivat  
Samtliga fastigheter har per bokslutsdatum externvärderats  
av Savills Sweden och Bryggan Fastighetsekonomi.  
 Restvärdet har beräknats med ett genomsnittligt 
direktavkastningskrav på 4,12 procent, vilket är 4 punkter 
lägre jämfört med 4,16 procent vid ingången av året. Den 
orealiserade värdeförändringen uppgår till 541 Mkr (267),  
där merparten beror på hyresdrivande åtgärder i form av 
standardhöjande investeringar.  
 För att begränsa känsligheten för marknadens ränte-
fluktuationer har koncernen räntesäkrat låneportföljen  
med olika derivatinstrument som ränteswappar och räntetak. 
Derivaten redovisas varje period till marknadsvärde med 
förändringar som redovisas över resultaträkningen.  
Koncernen har, utöver derivaten, låneavtal som löper med  
fast ränta. 
 Marknadsräntorna för säkrade ränteperioder har under 
perioden sjunkit något. Detta har påverkat marknadsvärdet  
av derivatportföljen med en orealiserad resultateffekt om  
-13 Mkr (-5). Förändringen av marknadsvärdet är inte 
kassaflödespåverkande och vid derivatens slutförfallotid är 
värdet noll. 

 
Skatt  
Skatteeffekten för perioden uppgick till -137 Mkr (-78) och 
består av uppskjuten skatt hänförlig till värdeförändringar 
avseende fastigheter och derivat samt förändring av 
koncernens kvarvarande skattemässiga underskott. 
 Aktuell skatt uppkommer endast i undantagsfall eftersom  
det finns möjlighet att göra skattemässiga avskrivningar, 
skattemässiga avdrag för vissa investeringar, nyttja befintliga 
underskottsavdrag samt lämna koncernbidrag.  
 Ändrade regler kring ränteavdragsbegränsningar förväntas 
främst påverka uppskjuten skatt. Koncernens finansiella 
kostnader kommer inte vara fullt avdragsgilla, vilket innebär 
att skattesatsen för de konsoliderade koncernföretagen 
kommer öka. 

Resultat  
Periodens resultat efter skatt uppgick till 490 Mkr (274),  
motsvarande 1,99 kr (1,11) per stamaktie, justerat för 
preferensaktieutdelning under perioden om -5 Mkr (-5). 
 
 

 

Kommentar till segmentsinformation  

Koncernens rapportering sker enligt segmentsredovisning. 
Driftsnettot för segmenten respektive koncernen avviker inte 
från varandra. Skillnaden mellan driftsnetto och resultat före 
skatt framgår av Koncernens rapport över totalresultat. 

Segmentsredovisningen avseende förvaltningsverksamheten 
är uppdelad på följande geografiska regioner; Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 
 Verksamheten Livsstilsboende omfattade serviceverk-
samhet, vilken avyttrades under första kvartalet förra året. 
 

 

Kommentar till koncernens rapport över kassaflöde

Den löpande verksamheten före förändringar av rörelse-
kapital genererade ett kassaflöde om 102 Mkr (98). 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till totalt 
42 Mkr (61).  
 Investeringsverksamheten har påverkat perioden med  
-167 Mkr (-365) och består främst av investeringar i 
standardhöjande åtgärder. 

Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgår till 1 699 Mkr  
(-118), hänförligt till upptagande av refinansieringar inför 
tillträde den 1 april av 2 340 lägenheter i Haninge, Stockholm 
och Mölndal, Göteborg, amortering av lån samt beslutad 
utdelning till preferensaktieägare om -5 Mkr (-5).  
 Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till  
1 880 Mkr (344).  
 
 
 

 

Moderbolaget

Verksamheten består i huvudsak av koncerngemensamma 
tjänster med bland annat försäljning, marknad och ekonomi/ 
finans. Moderbolaget har det övergripande ansvaret för 
bland annat strategifrågor och affärsutveckling, ekonomi-

styrning och resultatuppföljning samt projektering. 
Omsättningen i moderbolaget uppgick till 6 Mkr (7) och 
består främst av fakturerad managementavgift.  
 Periodens resultat efter skatt uppgick till -25 Mkr (-10). 
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Kommentar till koncernens rapport över finansiell ställning  
Balansposternas belopp samt jämförelsetal avser ställningen vid periodens utgång. Jämförelser angivna i parentes avser 
motsvarande period föregående år.  
 

Fastigheter  
Fastighetsvärderingar görs kvartalsvis och fastigheterna 
redovisas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13 nivå 3. 
Bolaget har som policy att hela beståndet värderas externt 
minst en gång per år.  
 Per bokslutsdatum har samtliga fastigheter externvärderats 
av Savills Sweden och Bryggan Fastighetsekonomi. Som 
huvudmetod används kassaflödeskalkyler i vilka driftsnetton, 
investeringar och restvärden nuvärdesberäknas. Kalkylperioden 
anpassas efter återstående löptid av befintliga hyresavtal och 
varierar mellan 5 och 20 år. 
  För beräkning av fastigheternas marknadsvärde har rest-
värdet beräknats med ett avkastningskrav om 4,12 procent, 
vilket är 4 punkter lägre jämfört med ingången av året. 
 Victoria Parks fastighetsbestånd exklusive byggrätter upp- 
gick per den 31 mars till 1 128 000 kvm (1 083 000) med ett 
hyresvärde om 1 286 Mkr (1 193) och ett marknadsvärde om  
18 521 Mkr (15 943), motsvarande 16 412 kr/kvm (14 721).  
 Victoria Parks byggrätter, enligt sammanställning på sida 5, 
har åsatts ett värde om 273 Mkr. Victoria Park utvärderar 
löpande hur planprocesserna fortskrider. 

 
Marknadsvärdesutveckling 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Nyttjanderättstillgångar 
IFRS 16 tillämpas fr.o.m. 1 januari 2019. Avtal som ger en 
leasetagare rättighet att nyttja en tillgång under en 
leasingperiod, redovisas som en nyttjanderättstillgång. 
Koncernens nyttjanderättstillgångar består i allt väsentligt av 
nyttjanderätter kopplade till tomträttsavtal. 

Finansiella anläggningstillgångar  
Den 1 oktober 2017 tillträddes 1 660 lägenheter i Malmö 
genom förvärv av ett intressebolag, som ägs till 25 procent.  
I värdet ingår, förutom anskaffningsvärdet 72 Mkr, även en 
ackumulerad positiv resultatandel om 45 Mkr (18).  

Likvida medel 
Koncernens likviditet uppgick vid periodens slut till 1 880 Mkr 
(344). Den höga likviditetsnivån beror på refinansieringar av 
befintliga lån inför tillträdet av 2 340 lägenheter i Stockholm 
och Göteborg den 1 april. Investeringar under perioden har 
uppgått till 167 Mkr (133) och avser främst värdehöjande 
investeringar i befintligt bestånd.  

Eget kapital  
Koncernens eget kapital uppgick till 7 775 Mkr (6 454) med  
en soliditet på 37,1 procent (38,7). Under perioden har eget 
kapital påverkats positivt med årets resultat om 490 Mkr (274). 

Uppskjuten skatteskuld  
Uppskjuten skatteskuld om 1 525 Mkr (1 358) består av upp-
skjuten skatteskuld hänförlig till värdeförändringar av 
fastigheter och derivat, samt uppskjuten skattefordran 
hänförlig till koncernens skattemässiga underskott. 

Räntebärande skulder  
Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 239 Mkr  
(8 564), vilket motsvarar en belåningsgrad om 53,7 procent 
(51,4) att jämföra med det långsiktiga målet om högst 65 
procent. Vid periodens utgång uppgick kapitalbindningstiden  
till 4,0 år (4,0) och den genomsnittliga räntan för koncernens 
totala räntebärande skuld, inklusive ränteswappar, räntetak 
och räntegolv till 1,8 procent (2,0). Räntebindningstid, inklusive 
ränteswappar och räntetak, uppgick till 2,0 år (1,9). Andel lån 
som är räntesäkrade via derivat eller fast ränta uppgick till 63,4 
procent (50,2). 
 

Låneportfölj 
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Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag  
 

Mkr 

2019                           
3 mån                          

jan-mar 

2018                           
3 mån                          

jan-mar 

Rullande      
12 mån               

apr-mar 

2018                           
12 mån                          
jan-dec 

         

Intäkter 314 284 1 221 1 190 

Fastighetskostnader  -151 -136 -533 -518 

Driftsnetto1) 163 148 688 672 

         

Administrationskostnader -17 -15 -85 -83 

Resultat före finansnetto 146 133 603 589 

         

Finansnetto -47 -44 -185 -182 

Förvaltningsresultat 99 89 417 406 

         

Värdeförändringar fastigheter 541 267 1 190 917 

Värdeförändringar derivat -13 -5 -18 -10 

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 2 1 27 25 

Resultat före skatt 628 352 1 616 1 338 

         

Skattekostnad -137 -78 -174 -115 

Periodens resultat  490 274 1 441 1 224 

         

Övrigt totalresultat - - - - 

          

Periodens totalresultat 490 274 1 441 1 224 

         

Resultat per aktie, kr 1,99 1,11 5,84 4,95 

 

Periodens/årets totalresultat tillfaller i sin helhet moderbolagets aktieägare. 
 
1)  I driftsnettot inkluderas även resultatet från serviceverksamheten till och med februari 2018, vilket inte är att förväxla med resultatet för förvaltningsverksamheten.  

För specifikation hänvisas till segmentsrapportering.  
 
 
 

Resultaträkning per segment  

 Förvaltningsverksamhet   Livsstilsboende   

  Region Stockholm Region Göteborg Region Malmö     TOTALT 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018   2019 2018 2019 2018 

Mkr jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar   jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar 

Intäkter 141 129 53 51 120 103     1 314 284 

Kostnader -68 -60 -24 -24 -58 -51     -1 -151 -136 

Driftsnetto 73 68 29 27 61 52   0 0 163 148 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag  

Mkr 
2019                           

31 mar 
2018                           

31 mar 
2018                           

31 dec 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 2 0 1 

Materiella anläggningstillgångar 2 2 2 

Nyttjanderättstillgångar 87 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 117 91 115 

Förvaltningsfastigheter 18 794 16 173 18 086 

Summa anläggningstillgångar 19 002 16 266 18 205 

Omsättningstillgångar       

Fordringar 59 56 37 

Likvida medel 1 880 344 306 

Summa omsättningstillgångar 1 939 400 343 

SUMMA TILLGÅNGAR 20 941 16 666 18 548 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Summa eget kapital 7 775 6 454 7 285 

Uppskjuten skatteskuld 1 525 1 358 1 387 

Leasingskulder 87 0 0 

Långfristiga räntebärande skulder 10 074 7 858 9 209 

Derivat 45 29 31 

Summa långfristiga skulder 11 730 9 245 10 627 

Kortfristiga räntebärande skulder 1 165 706 332 

Övriga skulder 271 262 304 

Summa kortfristiga skulder 1 436 967 636 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 941 16 666 18 548 

 

 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag  

Hänförligt till moderbolagets aktieägare, Mkr     

2019                         
3 mån               

jan-mar 

2018                       
3 mån               

jan-mar 

2018                
12 mån                           
jan-dec 

Ingående eget kapital     7 285 6 180 6 180 

Periodens totalresultat     490 274 1 224 

Utdelning stamaktier         -97 

Utdelning preferensaktier         -21 

Utgående eget kapital     7 775 6 454 7 285 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  

Mkr      

2019                
3 mån                

jan-mar 

2018                           
3 mån                           

jan-mar                                                

2018                
12 mån                
jan-dec 

            

Den löpande verksamheten           

Driftsnetto     163 148 672 

Administrationskostnader     -17 -15 -83 

Betalda räntor     -45 -35 -184 

Betald skatt     0   -4 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet     1 1 6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten                                                                                                       
före förändringar av rörelsekapital     102 98 406 

           

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital          

Rörelsefordringar (ökning -/minskning +)     -22 -24 -2 

Rörelseskulder (ökning +/minskning -)     -38 -13 20 

Kassaflöde från den löpande verksamheten     42 61 424 

           

Investeringsverksamheten          

Förvärv av fastigheter       -232 -722 

Investeringar i befintliga fastigheter och mark     -167 -133 -729 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar         0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar         0 

Förvärvad kassa         35 

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -167 -365 -1 416 

           

Finansieringsverksamheten          

Upptagna lån     2 472   1 423 

Amortering av lån     -767 -112 -772 

Utbetald utdelning     -5 -5 -118 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     1 699 -118 533 

           

Periodens kassaflöde     1 574 -421 -459 

Likvida medel vid periodens början     306 765 765 

Likvida medel vid periodens slut     1 880 344 306 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag  

Mkr 

2019                           
3 mån                          

jan-mar 

2018                           
3 mån                          

jan-mar 

2018                           
12 mån                           
jan-dec                                         

        

Nettoomsättning 6 7 20 

Kostnader -2 -4 -10 

Bruttoresultat 4 4 10 

        

Administrationskostnader -15 -12 -72 

Rörelseresultat -11 -8 -62 

        

Finansnetto -19 -5 -36 

Resultat före skatt -30 -13 -98 

        

Lämnade koncernbidrag 0 0 -50 

        

Skatt 5 3 25 

Periodens resultat efter skatt -25 -10 -124 

 

Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat. 

 
Moderbolagets balansräkning i sammandrag  

Mkr 
2019                           

31 mar 
2018                           

31 mar 
2018                           

31 dec 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 2   

Inventarier 1 1 1 

Andelar i koncernföretag 316 316 316 

Långfristiga fordringar 2 896 2 502 2 896 

Uppskjuten skattefordran 155 128 150 

Summa anläggningstillgångar 3 369 2 946 3 362 

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar 490 624 559 

Likvida medel 1 798 315 155 

Summa omsättningstillgångar 2 288 939 715 

SUMMA TILLGÅNGAR 5 657 3 885 4 077 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

        

Summa Eget kapital 587 842 611 

Derivat 36 17 21 

Långfristiga räntebärande skulder 4 662 2 196 3 031 

Summa långfristiga skulder 4 698 2 213 3 052 

Kortfristiga räntebärande skulder 0 400 0 

Övriga kortfristiga skulder 373 430 414 

Summa kortfristiga skulder 373 830 414 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 657 3 885 4 077 
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Nyckeltal  

  

2019-03-31                           
3 mån                          

jan-mar 

2018-03-31                           
3 mån                          

jan-mar 

2019-03-31     
Rullande           

12 mån                 
apr-mar 

2018                           
12 mån                          
jan-dec 

2017               
12 mån                  
jan-dec 

2016               
12 mån               
jan-dec 

              

Fastighetsrelaterade             

Intäkter, Mkr 314 284 1 221 1 190 1 062 832 

Driftsnetto, Mkr 163 148 688 672 570 419 

Förvaltningsresultat, Mkr 99 89 417 406 328 220 

Periodens resultat, Mkr 490 274 1 440 1 224 1 901 1 217 

Andel orenoverade lägenheter, % 62,9 69,3 62,9 64,5 71,5 79,5 

Hyresvärde bostäder helår, kr/kvm 1 135 1 087 1 120 1 121 1 064 1 013 

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 97,0 97,1 97,1 97,2 97,0 97,4 

Direktavkastning, % 3,9 4,2 3,9 4,0 4,2 4,3 

Överskottsgrad, %  52,0 52,3 56,5 56,7 54,4 51,2 

Marknadsvärde, kr/kvm 16 412 14 721 16 412 15 793 14 319 12 108 

Uthyrningsbar yta, tkvm 1 128 1 083 1 128 1 128 1 062 1 016 

              

Finansiella             

Avkastning på eget kapital, % 9,7 7,6 - 18,6 37,7 36,1 

Soliditet, % 37,1 38,7 37,1 39,3 37,8 33,8 

Räntetäckningsgrad, ggr 3,2 2,9 3,2 3,2 2,9 2,6 

Belåningsgrad, % 53,7 51,4 53,7 51,4 52,5 57,3 

Belåningsgrad fastigheter, % 56,6 46,8 56,6 49,4 49,0 51,6 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital, Mkr 102 98 410 406 342 230 

              

Aktierelaterade             

Förvaltningsresultat per aktie, kr 0,41 0,36 1,79 1,67 1,37 0,96 

Resultat per aktie, kr 1,99 1,11 5,84 4,95 7,83 5,20 

Substansvärde per aktie, kr 37,27 31,08 37,27 34,66 29,65 20,08 

Eget kapital per aktie, kr 30,96 25,49 30,96 28,96 24,36 16,91 

Kassaflöde per aktie, kr 0,42 0,40 1,69 1,67 1,43 1,00 

Totalt börsvärde vid periodens slut, Mkr 9 276 8 030 9 276 9 071 7 460 5 668 

Utdelning per stamaktie, kr  - - - -1) 0,40 0,30 

Utdelning per preferensaktie, kr - - - 20,00 1) 20,00 20,00 

Antal aktier vid periodens slut, milj 243,9 243,9 243,9 243,9 243,9 241,1 

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning, milj 246,3 243,9 246,3 246,3 243,9 243,9 

Antal preferensaktier vid periodens slut, milj 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Gsn antal aktier under perioden efter utspädning, milj 243,1 242,9 243,1 243,0 240,2 230,1 
 
1)  Baserat på föreslagen utdelning. 
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Definitioner

 

FASTIGHETSRELATERADE 

Andel renoverade lägenheter 
Antalet lägenheter som vid bokslutsdatum till minsta del 
badrumrenoverats med påföljande hyresjustering, i 
förhållande till totala antalet lägenheter. 

Direktavkastning, % 
Driftsnetto på årsbasis i förhållande till fastigheternas 
genomsnittliga marknadsvärde under den senaste 
tolvmånadersperioden, justerat för fastigheternas innehavstid 
under perioden.  

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 
Kontrakterad hyra vid periodens utgång i förhållande till 
hyresvärde. 

Förvaltningsresultat, Mkr 
Resultat före värdeförändringar och skatt. 

Hyresvärde, Mkr 
Kontrakterad hyra samt bedömd marknadshyra för ej uthyrda 
ytor vid periodens utgång. 

Marknadsvärde per kvm 
Fastigheternas marknadsvärde exklusive byggrätter i 
förhållande till uthyrbar yta i kvm. 

Omflyttningshastighet, % 
Antal avflyttningar i förhållande till antal lägenheter under 
senaste tolvmånadersperiod, justerat för fastigheternas 
innehavstid under perioden. 

Överskottsgrad, % 
Driftsnetto i förhållande till periodens hyresintäkt avseende 
förvaltningsverksamhet. 

 

FINANSIELLA 

Avkastning på eget kapital, % 
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital, justerat för preferensaktieutdelning och preferens-
kapitalet.  

Belåningsgrad, % 
Räntebärande skulder i förhållande till totala tillgångar vid 
periodens utgång. 

Belåningsgrad fastigheter, % 
Säkerställda räntebärande skulder i förhållande till 
förvaltningsfastigheternas marknadsvärde vid periodens 
utgång. 

Räntetäckningsgrad, ggr 
Resultat före skatt (12 månader rullande) med återläggning av 
räntekostnader, värdeförändringar fastigheter och derivat, i 
förhållande till räntekostnader. 

Soliditet, % 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen vid periodens 
utgång. 

 

AKTIERELATERADE 

Eget kapital per aktie, kr 
Eget kapital vid periodens slut i förhållande till antalet 
stamaktier efter utspädning vid periodens utgång, justerat för 
kapitalet för preferensaktier.  

Förvaltningsresultat per aktie, kr 
Resultat före värdeförändringar och skatt, i förhållande till 
genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning under 
perioden. 

Genomsnittligt antal aktier, st 
Antal utestående stamaktier vid periodens början, justerat 
med aktier emitterade under perioden viktat med antal dagar 
som aktierna varit utestående i förhållande till totalt antal 
dagar. Vid fondemissioner och företrädesemissioner med 
fondemissionselement omräknas antal utestående aktier före 
emissionen som om händelsen inträffas i början av den 
tidigaste period som redovisas för att få jämförbarhet.  

Kassaflöde per aktie, kr 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital, i förhållande till genomsnittligt antal 
stamaktier efter utspädning under perioden. 

Resultat per aktie, kr 
Periodens resultat efter skatt, i förhållande till genomsnittligt 
antal stamaktier efter utspädning, justerat för preferensaktie-
utdelning för perioden. 

Substansvärde (EPRA NAV), kr 
Eget kapital, med återläggning av preferensaktier, derivat och 
uppskjuten skatt i förhållande till antal utestående stamaktier 
vid periodens slut. 
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Aktien och ägarna 
Victoria Park har tre aktieslag, stamaktier av serie A och B samt preferensaktier. Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm  
Mid Cap. Bolagets totala börsvärde per den 31 mars 2019 uppgick till 9 276 Mkr (8 030). Bolaget hade vid periodens slut  
4 623 aktieägare (10 654), varav 3 048 stamaktieägare av serie B (7 097). Under perioden omsattes totalt 2 miljoner aktier (18) till 
ett värde av 87 Mkr (557).  
 

Aktiekapital 
Under perioden omvandlades totalt 293 414 stamaktier av 
serie A till 293 414 stamaktier av serie B, vilket medförde att 
totala antalet röster minskade med totalt 264 072,60. 
 Per den 31 mars 2019 uppgick aktiekapitalet till 26,8 Mkr 
fördelat på 243 906 359 aktier, varav 76 781 815 stamaktier  
av serie A, 166 092 497 stamaktier av serie B och 1 032 047 
preferensaktier. Totalt antal röster uppgick till 93 494 269,40.  
 Victoria Park har inget innehav av egna stamaktier eller 
preferensaktier. Kvotvärde per aktie är 0,11 kronor.  
Varje A-aktie berättigar till en röst och varje B-aktie samt 
preferensaktie berättigar vardera till en tiondels röst. Varje 
röstberättigad får vid årsstämma rösta för fulla antalet av 
denne ägda och företrädda aktier. 

Teckningsoptioner 
Victoria Park gav i samband med årsstämman 2017 ut 
teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram. 
Teckningsoptionerna såldes till marknadsvärde enligt Black & 
Scholes värderingsmodell till ett antal anställda i koncernen. 
 Efter att Vonovia blivit största ägare i Victoria Park till följd 
av sitt uppköpserbjudande erbjöd och förvärvade Vonovia 
samtliga 2 361 000 teckningsoptionerna. Varje option ger rätt 
att våren 2020 kontant teckna en stamaktie av serie B, till en 
teckningskurs om 33,80 kronor.Om samtliga teckningsoptioner 
nyttjas skulle det innebära att antalet stamaktier av serie B 
ökar med 2 361 000.  

 

 

Substansvärde per aktie, kr

 

Ägarförteckning per den 31 mars 2019 
 

Uppgifterna avser eget och/eller närståendes innehav, kända förändringar. 
 

  Antal aktier   Andel av, % 

Namn A-aktier B-aktier Pref-aktier Totalt   Kapital Röster 

DEUTSCHE ANNINGTON ACQUISITION 1)                   35 967 384 102 134 569 772 063 138 874 016   56,9 49,5 

HOMESTAR INVESTCO AB 1)                             27 074 397 32 486 304   59 560 701   24,4 32,4 

DANIR AB 2)                                         8 435 198 10 764 946   19 200 144   7,9 10,2 

LANSFORSAKRINGAR FASTIGHETSFOND                    6 661 278   6 661 278   2,7 0,7 

NINALPHA AB 2)                                      1 800 000 3 500 000   5 300 000   2,2 2,3 

HANDELSBANKEN SVERIGEFOND, INDEX                   854 343   854 343   0,4 0,1 

CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY                    792 185   792 185   0,3 0,1 

PEG CAPITAL PARTNERS AB                          309 923 362 862   672 785   0,3 0,4 

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION          365 027 260 541 12 819 638 387   0,3 0,4 

SEB SVERIGE INDEXFOND                              607 788   607 788   0,2 0,1 

ÖVRIGA 2 829 886 7 667 681 247 165 10 744 732   4,4 3,9 

TOTALT 76 781 815 166 092 497 1 032 047 243 906 359   100,0 100,0 

 
 
1)  Helägt dotterbolag till Vonovia SE. 
2)  Danir AB och Ninalpha AB har ställt ut köpoptioner till Vonovia SE avseende sammanlagt 24 500 144 stamaktier, enligt vilka Vonovia SE har en rätt  

att förvärva. Köpoptionerna kan utnyttjas under perioden 15-29 maj 2019.   

Victoria Park-aktien  

   Betalkurs, kr   Antal aktieägare 

    
2019       

31 mar 
2018                     

31 mar   
2019                     

31 mar 
2018                     

31 mar 

A-aktier   36,80 31,80   1 399 2 988 

B-aktier   36,90 31,70   3 048 7 097 

Preferensaktier   312,00 313,00   685 1 935 

Substansvärde: 37,27 kr  
Börskurs B-aktie: 36,90 kr 
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Övriga upplysningar 
 

Hållbar utveckling 
För att klara målet om långsiktigt lönsam tillväxt ska Victoria 
Parks företagande vara ansvarsfullt och bygga på att bolaget 
bidrar till hållbar utveckling. Victoria Parks hållbarhetsarbete 
beskrivs i årsredovisning för 2018, på sidorna 30-41. 

Medarbetare 
Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 189 personer 
(163). Andelen kvinnor uppgick till 26 procent (30).  

Obligation 
2016 emitterades obligation om 600 Mkr med en rörlig ränta 
om Stibor 3M + 450 punkter och förfallodatum den 17 juni 
2020. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens resultat och ställning kan komma att förändras, 
såväl positivt som negativt, på grund av risker och osäker-
hetsfaktorer, som beskrivs på s. 44-47 i Årsredovisning 2018.  

Transaktioner med närstående 
Styrelsens tidigare ordförande numera ledamot, fakturerar för 
utförda tjänster. Ersättningen bedöms vara till marknadspris.  

Granskning och redovisningsprinciper 
Victoria Park följer de av EU antagna International Financial 
Reporting Standards (IFRS) och tolkningen av dessa (IFRIC) 
samt årsredovisningslagen. Vidare har Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande 
redovisningsregler för koncernen, tillämpats.  
 Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrap-
portering. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen 
och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, 
med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande 
av den senaste årsredovisningen. 
 IFRS 15 började tillämpas 1 januari 2018. Koncernens 
intäkter består i allt väsentligt av hyresintäkter vilka redovisas 
enligt IAS 17 Leasingavtal. Övriga intäkter, serviceintäkter, som 
omfattas av IFRS 15 uppgår till ej väsentliga belopp och 
redovisas när tjänsten utförts.  
 IFRS 9 (finansiella instrument) som trädde i kraft 1 januari 
2018 har endast inneburit en ändrad terminologi. Koncernen 
hade tidigare sina Kassa och bank, Övriga fordringar, Upplupna 
intäkter samt Kund och hyresfordringar klassificerade som 
Låne- och kundfordringar, vilket numera är Finansiella 
tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. 
Koncernen skrev tidigare ner fordringar endast om det fanns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov förelåg för en 
finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar, 
ändringen till ny princip har inte inneburit några väsentliga 
skillnader. 
 IFRS 16 (leasing) började tillämpas 1 januari 2019. Det är 
främst koncernens innehav av tomträtter som ger effekt. IFRS 
16 tillämpas i koncernen utan att räkna om jämförande 
information. Leasingkontrakt som löper ut under 2019 
klassificeras som korttidsleasingavtal. Därav kommer en 
mindre ökning av koncernens balansomslutning ske successivt 
under 2019 då nya leasingavtal ersätter utgående korttids-
leasingavtal. Effekten på koncernens förvaltningsresultat och 
EBIT är bedömd som marginell. 
 I Finansnettot är ränteintäkter och räntekostnader netto-
redovisade. Posten består av räntekostnader uppgående till  
-47 Mkr (-44) och ränteintäkter om 0 Mkr (0). 

Poster värderade till verkligt värde 
Förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde löpande 
kvartalsvis. Värderingen utförs av såväl externa värderings-
institut som med hjälp av interna värderingsmodeller.  
Samtliga fastigheter värderas externt minst en gång per år.  
 Värdering av förvaltningsfastigheter sker i enlighet med IFRS 
13 nivå 3. Det redovisade värdet avseende finansiella 
instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
överensstämmer med verkligt värde per bokslutsdatum. 
Derivatinstrument ligger i nivå 2 enligt IFRS 13.  
 Med nivå 2 avses finansiella instrument där verkligt värde 
fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra 
observerbara data för tillgången eller skulden. 

Utdelning 
Under första kvartalet 2019 har utdelning om 5,00 kr per 
preferensaktie, totalt 5 Mkr (5) utbetalats. 
 För räkenskapsåret 2018 har styrelsen beslutat att föreslå 
årsstämman en utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie 
(20,00). Bolagets utdelningspolicy anger att styrelsen, när den 
föreslår utdelning på stamaktier, bland annat ska beakta 
bolagets förvärvsmöjligheter och finansiella ställning. Mot 
bakgrund av att Victoria Park i december 2018 tecknade avtal 
om sitt största förvärv hittills med tillträde den 1 april 2019, 
föreslår styrelsen att ingen utdelning avseende stamaktierna 
sker för räkenskapsåret 2018 (0,40 kr). 
 Utdelningen till preferensaktieägare avses ske i enlighet med 
bolagsordningens bestämmelser, vilket innebär en årlig 
utdelning om 20,00 kronor per preferensaktie med kvartalsvis 
utbetalning om 5,00 kronor. 

Prognos för 2019 
Victoria Park har sedan tidigare lämnat en prognos för helåret 
2019 avseende ett förvaltningsresultat om 500-550 Mkr, vilken 
bygger på en målsättning att förvärva fastigheter för mot-
svarande 250 Mkr per kvartal. Prognosen justerades med 
ytterligare 95 Mkr i helårseffekt av det förvärv som tillräddes 
den 1 april 2019. Prognosen lämnas som en följd av att 
Victoria Park är en del av Vonovia-koncernen. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Den 1 april tillträddes 2 340 lägenheter i Stockholm och 
Göteborg med ett underliggande fastighetsvärde om 
4,7 Mdkr. 
 
 
 
Malmö den 23 april 2019 
Styrelsen i Victoria Park AB (publ) 
 
Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning 
av Victoria Parks revisorer. 
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 Region Malmö 

5 700 

lägenheter 

 

 

 

Region Göteborg 

2 400 

lägenheter 

 

Region Stockholm 

6 300 

lägenheter 

 

 

Detta är Victoria Park 
Victoria Park är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder på tillväxtstäder i Sverige.  
Fastighetsbeståndet uppgår till 1 128 000 kvm, fördelat på 14 287 lägenheter, till ett marknadsvärde om 18,8 Mdkr.  
Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende ska Victoria Park skapa och  
förädla värden i en växande bostadsfastighetsportfölj för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter. 
 

Affärsidé och affärsmodell 
Victoria Parks affärsidé är att förvärva, utveckla och 
förvalta bostadsfastigheter på tillväxtstäder i Sverige. 
 Victoria Park förvärvar bostadsfastigheter med hög 
förädlingspotential. Bolaget förädlar fastighetsbeståndet 
för ökat driftsnetto genom värdeskapande fastighets-
förbättringar och förtätningar genom nybyggnation. 
Dessutom driver Victoria Park ett socialt hållbart 
förvaltningsarbete för att långsiktigt öka bostads-
områdets attraktivitet, vilket leder till lägre 
avkastningskrav och därmed ökat fastighetsvärde. 
  

Förvaltningsverksamhet 
Victoria Parks förvaltningsverksamhet drivs i 12 städer 
fördelat på tre geografiska regioner. Regionerna är 
indelade i Stockholm (Eskilstuna, Linköping, Nyköping, 
Stockholm och Örebro), Göteborg (Borås och Göteborg) 
och Malmö (Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Markaryd 
och Växjö). I varje region finns lokalt baserad personal i 
respektive stad. Bolaget ser fördelar med att anställa 
personer som bor i närområdet och därmed är väl 
förankrade i de lokala områdena. Det bidrar till en bättre 
boendemiljö och leder till sänkta kostnader. 
 

Marknad 
Stor bostadsbrist och begränsad nyproduktion av 
hyresbostäder ger Victoria Park förutsättningar att  
förädla bolagets fastigheter på tillväxtorter med förlängd 
teknisk livslängd och ökat driftsnetto som följd. En central 
del i Victoria Parks förädlingsarbete är värdeutveckling 
som sker genom en socialt hållbar förvaltning och 
investeringar i såväl bostadsområdena som fastigheterna. 
 Fastighetsmarknaden är fortsatt mycket gynnsam med 
stor efterfrågan på bostadsportföljer. Med låg ränta och 
god tillgång till kapital samt begränsat utbud drivs 
fastighetspriser och marknadsvärderingar fortsatt uppåt. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betydande samhällsvärden generas av 
positiv utveckling i Rosengård, Malmö 
Kraftigt minskad brottslighet, fler i arbete och högre val-
deltagande är några effekter av Victoria Parks systematiska 
arbete i samverkan med myndigheter och civilsamhälle i 
Herrgården, en del av Rosengård i Malmö.  
 Det visar en rapport av nationalekonomen Ingvar Nilsson 
och beteendevetaren Eva Nilsson Lundmark, som belyser 
utvecklingen i området sedan 2013. Victoria Parks 
bostadssociala arbete med jobbskapande för långtids-
arbetslösa hyresgäster, relationsbyggande med boende och 
renoveringar av tomställda lägenheter har haft en stor 
betydelse. Tillsammans med konkreta fysiska åtgärder i 
såväl inne- som utomhusmiljö och lokal samverkan sker en 
stor förändring i Herrgården med mycket positiva 
samhällsekonomiska effekter.   
 Rapporten finns tillgänglig på www.victoriapark.se. 
Tryckta versioner går att beställa via Victoria Parks 
webbplats.
 
 

 

Starkt positiv trend, Herrgården 2013-2018 
 

• Hot räddningstjänst:  ner från 12 till 6, per år 

• Bränder:  ner från 150 till 70, per år  

• Antal brott:  minus 38 %  

• Narkotikabrott:  ner från 70 till 30, per år 

• Våldsbrott:  ner från 111 till 67, per år 

• Tillgrepp och skadegörelse:  ner från 223 till 142, per år 

• Polisanmälningar:  minus 43 %  

• Valdeltagande:  plus 11 procentenheter 

• Ekonomiskt bistånd:  minus 18 % 

• Förvärvsfrekvens:  plus 10 procentenheter 

 

Statistik från Valmyndigheten, Räddningstjänsten, Polis, Malmö stad 
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Kalendarium  
 

Årsstämma  23 april 2019  

Delårsrapport januari-juni 2019  12 juli 2019  

Delårsrapport januari-september 2019  23 oktober 2019  

 

På Victoria Parks hemsida, www.victoriapark.se, finns 
samlad information om verksamheten, styrelse och ledning, 
ekonomisk rapportering samt pressmeddelande. 
 

 

Kontaktpersoner 
 
Per Ekelund, VD 
070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se 
 

Tommy Åstrand, CFO  
070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 
Victoria Park AB ska offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom  
Per Ekelunds försorg, för offentliggörande den 23 april  
2019 kl. 15.30.

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Victoria Park AB (publ) 
 Org. nr 556695-0738 

Stora Varvsgatan 13 A 
Box 2, 201 20 Malmö 

 
Tfn 040 16 74 40 

 
info@victoriapark.se 
www.victoriapark.se 


