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Nyemission ger finansiell styrka 
Nischer Properties resultat för kv3 2021 blev något lägre än vår prognos. 
Men vi behåller vår helårsprognos om 250 miljoner kronor i  värdeökning fas-
tigheter för helåret 2021. Den riktade nyemissionen till Sterner Stenhus tillför 
Nischer Properties 107 miljoner kronor i januari 2022, vilket bidrar till en star-
kare finansiell ställning. I vårt basscenario får vi en riktkurs på 10,4 kronor 
per Nischer Properties-aktie (jämfört med 11,8 kronor per aktie vid vår upp-
datering den 2 september 2021). Räknat före genomförd nyemission mots-
varar dock den nya riktkursen enligt Bas-scenariot 12,0 kronor per aktie. 
 

Bostadsutvecklare med en tydlig nisch 
Nischer Properties är ett bostadsutvecklingsbolag som tar fram nya bostäder till rim-
liga priser utanför storstadsområdena. I år och början av 2022 startas cirka 350 nya 
bostäder i Östersund och Örnsköldsvik av en total portfölj om cirka 1 200 lägenheter. 
Parallellt börjar Nischer Properties bygga upp en egen portfölj av förvaltade hyres-
rättsbostäder.  
 

Mindre förlust även under tredje kvartalet 
Nischer Properties redovisade ett resultat efter finansnetto om minus cirka 3 miljoner 
kronor för tredje kvartalet 2021. För de nio första månaderna 2021 redovisar bolaget 
ett positivt resultat efter finansnetto om cirka 174 miljoner kronor. Mellanskillnaden 
utgörs nästan helt av värdeökningar på fastigheter redovisade under kv1 2021. Vi be-
håller vår helårsprognos för 2021 om värdeökningar fastigheter på 250 miljoner kro-
nor, bland annat beroende på att värdet på färdiga bostäder har ökat under 2021. 
 
Den 7 december 2021 meddelades att Sterner Stenhus har förvärvat 15 procent av  
befintliga aktier i Nischer Properties samt ett förslag om en riktad nyemission av 13,4 
miljoner aktier till en kurs om 8 kronor till Sterner Stenhus. Denna nyemission beräk-
nas om den godkänns ge Nischer ett likviditetstillskott om cirka 107 miljoner kronor. 
Kassan kan användas i projekt och till förvärv. 
 
Under 2021 och första halvåret 2022 driver bolaget två projekt om totalt cirka 350 nya 
bostäder i Östersund och Örnsköldsvik. Under 2022 väntas bolaget starta sina projekt 
i Luleå (130 lägenheter- både brf och hyresrätter) samt Hudiksvall (där bygglov för 27 
småhus beviljades i början av november).  

 

Nytt motiverat värde på aktien 
Vi beräknar ett värde på 10,4 kronor per Nischer-aktie i vårt Bas-scenario (tidigare 11,8 
kronor), motsvarande en kurspotential om 23 procent. Denna riktkurs jämte Bear- och 
Bull-scenariona som framgår i vänsterspalten (6,3 respektive 15,3 kronor per aktie) är 
beräknade efter den föreslagna riktade nyemissionen till Sterner Stenhus. 

 
Finansiella nyckeltal (MSEK) 
 

 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 

Nettoomsättning 16,7 3,8 0,0 15,0 15,9 16,7 

Totala intäkter 96,9 13,2 12,0 24,8 29,1 31,1 

Resultat före  
värdeförändringar 

-9,3 -7,2 -5,1 1,9 5,2 6,3 

Resultat efter  
värdeförändringar 

-9,3 19,4 244,9 41,9 40,2 42,4 

Resultat efter finansnetto -9,6 19,4 242,5 40,5 38,8 41,0 

Resultat efter skatt -8,5 24,9 189,3 32,2 31,6 33,6 

Vinst pre aktie neg. 1,26 9,46 1,00 0,94 1,00 

Tillväxt nettoomsättning 2357% -77% -100% n.m. 6% 5% 

Tillväxt intäkter 14093% -86% -9% 107% 17% 7% 

Bruttomarginal 11% 12% 10% 43% 49% 51% 

EBIT-marginal före  
värdeförändr, 

neg neg neg 8% 18% 20% 

EBIT-marginal efter 
värdeförändr. 

neg 147% 2041% 169% 138% 136% 

Nettovinstmarginal neg 189% 1577% 130% 109% 108% 

EV/Sales 5,2x 9,8x 19,4x 11,5x 10,4x 10,1x 

EV/EBIT efter  
värdeförändringar 

neg. 6,7x 0,9x 6,5x 7,3x 7,1x 

P/E neg. 5,2x 0,9x 8,2x 8,7x 8,1x 

P/EK 1,5x 1,4x 0,5x 0,6x 0,6x 0,5x 

           

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Utfall och kommentarer på tredje kvartalet 2021 
Nischer Properties redovisade intäkter på cirka 3 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto om 
minus 3,0 miljoner kronor för kv3 2021. Det var något lägre än vi hade förväntat oss, men beror på att 
bolagets resurser inom entreprenad redan är uppbundna. Bolaget redovisade heller nästan inga värde-
ökningar på fastigheter under kv3. Vi behåller ändå vår helårsprognos om 250 miljoner kronor, då vär-
deökningar lär komma under kv4 2021. Detta mot bakgrund av att Östersundsprojektet färdigställs till 
nästan hälften samt att värdeökningar på bostäder i Sverige varit kraftiga hittills under 2021. 
 

Ett svagt negativt resultat utan större värdeförändringar 
Nischer Properties redovisade ett resultat efter finansnetto om minus 3,0 miljoner kronor 
även för tredje kvartalet 2021. Det förklaras bland annat av att endast marginella värde-
ökningar på fastighetsportföljen (187 tusen kronor) ingick i kv3-resultatet. 

 
Värdeökningarna på bolagets fastigheter uppgick till 180,9 miljoner kronor för 1 januari-30 
september 2021. För helåret 2021 är vår prognos på värdeförändringar fastigheter 250 
miljoner kronor. Då värdet på pågående projekt ska öka i takt med att de färdigställs 
(främst Östersund under kv4 2021) behåller vi helårsprognosen om 250 miljoner kronor. 

 
För de nio första månaderna 2021 blev resultatet efter finansnetto 174,3 miljoner kronor. 
Räknat exklusive värdeförändringar på fastigheter hade resultatet istället hamnat på       
minus 8,5 miljoner kronor. 
 
I vår helårsprognos 2021 ingick tidigare intäkter om 20 miljoner kronor. Vi sänker nu vår 
helårsprognos till 0 miljoner kronor. Samtidigt lägger vi en resultatandel på 1 miljon kronor 
för bolagets 20% i MTree.  
 
Då vi endast lade helårsprognoser i vår grundanalys av Nischer Properties kan vi inte redo-
visa kvartalsutfallet jämfört med våra förväntningar mer exakt än ovanstående. Generellt 
är förutsättningarna för bostadsutvecklingsprojekt i Sverige fortsatt gynnsamma till följd 
av prisökningar på bostadsrättslägenheter, men även på förvaltade hyresrätter. Däremot 
har prisökningar på insatsmaterial inneburit utmaningar för byggbolagen att kunna räkna 
hem nya entreprenader med säkerställda marginaler.   
 
Lönsamheten i den typ av projekt som Nischer driver understöds ofta av statliga investe-
ringsbidrag kopplade till ett hyrestak som inte har någon större betydelse i medelstora 
regionstäder. Nu kommer detta investeringsstöd att försvinna från 1 januari 2022, då M-
KD-SD-budgeten segrade i Riksdagens omröstning i förra veckan. Detta kommer sannolikt 
att innebära att färre bostäder kommer att produceras i Sverige framöver (totalt sett), men 
även en omställning mot mer bostadsrätter och hyresrätter med marknadshyra. I Nischer 
Properties fall lär det första omprövningsbeslutet bli aktuellt för projektet i centrala 
Avesta. För projektet i Östersund samt Hörnett i Örnsköldsvik har statligt investeringsstöd 
redan säkerhetsställts.  
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Nyheter under perioden 1 juli-29 november 2021: 
En sammanfattning av de viktigaste händelserna för bolaget under det tredje  kvartalet och 
perioden 1 oktober-29 November 2021: 
 
▪ Den 26 augusti meddelade bolaget att byggproduktionen av projektet på Frösön i      

Östersund hade startat. Arbetet bedrivs med markarbeten på plats, samtidigt som     
husen färdigställs via modulfabriken Mtree i Lettland. Totalt fyra hus ska färdigställas, 
varav de två första beräknas vara inflyttningsklara till sommaren 2022. Beståndet om-
fattar 5700 kvadratmeter BOA och beräknas generera 7 miljoner kronor i årliga hyresin-
täkter när de har blivit inflyttningsklara. 

 
▪ Bygglov för Nischers projekt med 27 småhus i stadsdelen Ideonor i södra Hudiksvall 

beviljades i början av november.  

 
▪ För projekt Hörnett i Örnsköldsvik bestående av 228 hyresrättslägenheter planeras 

förberedande markarbeten i kv1 2022. Ett kommunalt vägbygge runt området ska vara 
klart under våren 2022. Det tyder på en byggstart för Nischers projekt under andra halv-
året 2022.  

 
▪ I Luleå planerar bolaget uppförandet av 130 lägenheter i en blandning av bostadsrätts- 

och hyresrättsform. Bolaget planerar för en byggstart här under slutet av 2022.  

 
▪ Nischer tilldelas förslag om beslut om en markanvisning motsvarande nyproduktion av 

100 lägenheter i centrala Avesta kring busstorget. Projektet med att förnya Avesta 
Centrum sponsras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Indikativt sker pro-
jektgenomförandet under 2024. 

 
▪ Bolagets samarbetspartner Conpro SIA i Lettland (där Nischer äger 20% av aktierna) 

har beslutat att utöka sin produktionskapacitet från 400 till 900 moduler per år. Detta 
sker genom att etablera en ny produktionsplats cirka en kilometer från det tidigare om-
rådet. Beslutet innebär att Nischer som en viktig kund kan lägga större beställningar 
om flera projekt i Sverige skulle tillkomma.  

 
▪ I Riksdagens budgetomröstning den 24 november 2021 vann utskottets förslag 

(stödda av M+KD+SD). En del i det reviderade budgetförslaget omfattar slopandet av 
investeringsstödet till byggande av nya hyresrätter. Tidigare har detta beräknats kosta 
den svenska staten cirka 4 miljarder kronor per år och motsvarat cirka 6-7 000 kronor 
per kvadratmeter BTA i ekonomiskt stöd till olika byggherrar. Stödet har stimulerat 
byggandet av nya lägenheter och därmed reducerat bostadsbristen i Sverige, speciellt i 
regionstäder med en jämfört med storstäderna måttligare prisbild för bostäder. 
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Investment case 
Nischer Properties är en fastighetsutvecklare som fokuserar på att utveckla bostäder i region- och me-
delstora städer där markpriserna är lägre. Produktionen sker via modulbyggare, vilket pressar bygg-
kostnaderna. Färdigställda hyresrättsbostäder kommer att behållas för egen förvaltning, vilket ger ett 
stabilt kassaflöde och sannolikt en högre värdering av Nischer Properties-aktien. Sedan företaget över-
gått till IFRS-redovisning har det bokförda egna kapitalet ökat dramatiskt till 244 miljoner kronor per 30 
september 2021. Nischer-aktien är idag den enda börsnoterade bostadsutvecklare som värderas med 
rabatt jämfört med eget kapital. 
 

Fem boendekoncept via moduler 
Nischer Properties (”Nischer”, ”bolaget” eller ”företaget”) är ett bostadsutvecklingsbolag 
som jobbar med fem koncept för sina bostäder, framtagna under 2016-2017; 
▪ Start Living som riktar sig till unga (ofta studerande) i sitt första boende.  

▪ Competence Living som är företagsbostäder. 

▪ Family Living för familjen med barn.  

▪ Grand Living- ett kvalitetsboende för seniorer (pensionärer).  

▪ Care Living- ett vårdboende för äldre personer.  

 

Ovanstående koncept är kopplat till design av olika lägenhetstyper som är måttbegränsade. De kan sedan prefabriceras som 

moduler i en trästomme. Det ska möjliggöra att producera lägenheter till en total kostnad av omkring 25 000 kronor per 

kvadratmeter exklusive kostnad för markförvärv. Nischers projekt ligger utanför storstadsområdena, vilket medför lägre mark-

priser. Upphandling sker av lokala markentreprenörer. Nischer Properties äger 20 procent i den lettiska modulbyggaren 

Conpro SIA som sköter all produktion och montage på plats i Sverige. Byggmoduler levereras från Lettland till byggplatserna i 

Sverige.  

Låg värdering gentemot jämförelsebara bolag 

När projekten är färdigställda har de tidigare normalt sålts till externa investerare. Kronoparken i Karlstad var det första pro-

jektet som blev inflyttningsklart i januari 2020 med Ledstången som köpare. Nischer Properties har sedan en tid beslutat att 

behålla samtliga färdigställda hyresrättsfastigheter. Det första objektet som Nischer Properties tänker behålla är Tanken på 

Frösön, Östersund. Genom att bygga upp en portfölj av förvaltningsfastigheter skapas ett stabilt kassaflöde. Förvaltande och 

byggande bolag som t.ex. K-Fast Holding och K2A Knaust & Andersson värderas med betydande premier relativt sina sub-

stansvärden. 

Hög förväntad tillväxt under kommande år 

Nedan visas utfall 2018-2020 samt våra prognoser 2021-2025 för nettoomsättning och rörelseresultat (EBIT) i miljoner kronor. 

Nettoomsättning och Hyresintäkter (MSEK), 2018-2025P  EBIT-resultat (MSEK) 2018-2025P  
 

 

  

 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser  Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Bolagets projektportfölj 
Nischer Properties strävar efter att få kommunala markanvisningar genom att vara aktiva 
med förslag till kommunerna. Bolaget deltar också ibland i kommunala markanvisnings-
tävlingar. Bolaget köper även byggbar mark från privata aktörer. I sådana fall avtalas nor-
malt om en tilläggsköpeskilling när detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Idag har bolaget en projektportfölj innehållande cirka 1200 bostäder från Göteborg i söder 
till Luleå i norr, varav omkring 500 stycken (Hörnett i Örnsköldsvik, Tanken-Frösön i Öster-
sund, Kronan i Luleå samt Ideonor i Hudiksvall) omfattas av detaljplan. Bolaget eftersträ-
var en mix av hyres- och bostadsrätter, med en tyngdpunkt på det förstnämnda. Målet är 
att expandera byggrättsportföljen till 2000 bostadslägenheter.  
 

Nischers bostadsbyggnadsprojekt 
Nischer Properties har fram till nu sökt projekt där de kan få investeringsbidrag som gör 
det möjligt att bygga med lönsamhet även utanför storstadsområdena. Investeringsbidra-
get uppgår normalt till mellan 6000 och 7000 kronor per kvadratmeter BTA. För att få inve-
steringsbidrag har den maximalt tillåtna nyproduktionshyran uppgått till mellan 1350 och 
1550 kronor per kvadratmeter och år. Utanför storstäderna har detta hyrestak inte innebu-
rit någon större uppoffring för hyresvärden. Detta då marknadshyran för lägenheter ligger 
nära hyrestaket och ibland till och med under detsamma. Nu försvinner emellertid det stat-
liga investeringsstödet till nybyggda bostäder i Sverige från 1 januari 2022 som en följd av 
att M, KD och SDs gemensamma budgettillägg vann budgetomröstningen i Riksdagen den 
24 november. Vår bedömning är att färre bostäder kommer att färdigställas som en följd 
av detta, speciellt utanför attraktiva lägen i storstäderna där bostadspriserna är höga. Fas-
tighets- och byggbolag kommer att tvingas ändra upplåtelseform i projekt från hyresrätter 
med investeringsstöd till marknadsanpassade nyproduktionshyror samt bostadsrättslä-
genheter. Nischer har säkrat det statliga investeringsstödet för projekten i Östersund samt 
Hörnett i Örnsköldsvik (däremot inte Varvskajen som ligger senare och med en annan upp-
låtelseform). Det första projektet som Nischer lär få ompröva är för de omkring hundra 
lägenheterna i centrala Avesta som sannolikt kommer att genomföras under 2024. 
 

Ekonomiska kalkyler i bolagets projekt 
Nischer Properties målsättning är att ha byggkostnader på omkring 25 000 kronor per 
kvadratmeter BOA i sina bostadsprojekt. Att bygga stommen via olika modulbyggare kos-
tar uppskattningsvis 1 600 Euro motsvarande omkring 16 000 kronor per kvadratmeter. 
Sedan tillkommer moms och administrationskostnader samt byggherrearvode etc. Detta 
är förhållandevis kostnadseffektivt jämfört med branschen som helhet. Men det finns 
andra bolag som t.ex. Amasten som via sitt dotterbolag Riki-Hus bygger moduler med en 
liknande kostnadsnivå. 
 
Byggtiden i det projekt i Kronoparken i östra Karlstad som bolaget sålde och avlämnade i 
januari 2020 pågick från oktober 2018. Att färdigställa fyra hus tog femton månader.       
Nischer Properties sålde 128 lägenheter i Kronoparken i Karlstad om totalt 3232 kvadrat-
meter (25 kvadratmeter per lägenhet) för cirka 100 miljoner kronor med 20 procent vinst-
marginal. Även om förutsättningarna i detta projekt var mycket gynnsamma utgör det ett 
riktmärke för bolagets andra projekt framöver. Givet en kostnadseffektiv produktions-   
metod är en tumregel i branschen att avkastningen brukar ligga på omkring 10 procent vid 
renoveringsobjekt och något högre (10–15 procent) på nyproduktion. Rörelsemarginalen 
på  byggentreprenaden när projektet avslutas brukar begränsa sig till omkring 5 procent.  
 

IFRS övergång synliggör värden 
Nischer Properties hade fram till och med bokslutskommunikén 2020 inte avräknat några 
projektresultat förrän projekten varit färdigställda och använde då redovisningsmetoden 
K3 som inte beaktar marknadsvärdet på bolagets byggrätter. Detta även om bolaget har 
sålt minoritetsandelar i form av aktier i enskilda projektbolag till investerare och då indirekt 
fått betalt för marknadsvärdena på byggrätterna. Från 1 januari 2021 har Nischer gått över 
till en IFRS-redovisning där värdeförändringar på byggbar mark samt pågående byggpro-
jekt värderas till aktuella marknadsvärden. Värdeförändringar påverkar det redovisade     
resultatet, vilket också innebär att eget kapital och balansräkningen expanderar om vär-
dena fortsätter att öka. Nischer redovisade 27 miljoner kronor i värdestegringsvinster helå-
ret 2020, vilket ökade kraftigt till 181 miljoner kronor för de första nio månaderna 2021.  
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Värdering 
Genom att kombinera en jämförande värdering med sektorbolag utifrån tre nyckeltal kommer vi fram 
till ett motiverat värde för Nischer-aktie i basscenariot på 10,4 kronor för de kommande 6-12 måna-
derna (motsvarande 12,0 kronor per aktie före den riktade nyemissionen i januari 2022. I Bull-scenariot 
beräknas ett värde per aktie om 15,3 kronor och i Bear-scenariot blir värdet 6,3 kronor per aktie.  
 

Motiverat värde inom ett intervall 
I ett basscenario beräknar vi ett motiverat värde per aktie om 10,4 kronor för de kom-
mande 6-12 månaderna. Det sker genom att kombinera en jämförande värdering med 
andra sektorbolag utifrån tre nyckeltal enligt nedanstående sammanställning.  
 
Multipelvärdering, basscenario  
  

 Mcap P/E EV/EBIT P/EK 

Aros Bostad 2 230 47,0x 39,7x 2,7x 

Besqab 2 630 7,1x 28,3x 1,5x 

Bonava 8 895 9,8x 9,4x 1,2x 

JM 28 341 15,2x 11,6x 3,5x 

Nischer Properties 274 8,5x 4,0x 0,8x 

Oscar Properties 1 528 8,1x 17,1x 0,9x 

Median-värde (50%)+Genomsnittsvärde (50%)  12,5x 16,4x 1,5x 

Nischer-aktien (SEK) med 30% rabatt 10,4 8,4 11,2 11,6 

     

          

Källa: Refinitiv Eikon och Bolagsinformation 

 
Tar vi aktuella nyckeltal från sex börsnoterade sektorbolag i tre kategorier (P/E, EV/EBIT 
och P/EK) och applicerar en storleksrabatt på 30 procent kommer vi fram till en motiverad 
riktkurs om 10,4 kronor/aktie i Nischer Properties (tidigare 11,8 kronor). Vi har då använt 
vår prognos för 2022 på EBIT och nettoresultat samt adderat nyemissionslikviden om 
107,2 miljoner kronor med 10% antagen avkastning. Värdet av detta likviditetstillskott är 
betydande för bolagets del. Nu behöver man inte längre sälja av minoritetsposter i pro-
jekten till investerare och kan därmed behålla hela värdestegringsvinsten i koncernen. 
 
Vi har antagit att den föreslagna nyemissionen riktad till Sterner Stenhus på 13,4 miljoner 
aktier som beräknas ge en likvid om cirka 107,2 miljoner kronor till bolaget godkänns av 
Nischer Properties bolagsstämma den 31 januari 2022. Detta då vi anser detta vara dis-
konterat i nuvarande aktiekurs inklusive budpliktsbudet på minst 8 kronor per aktie som 
utlöses av den riktade nyemissionen till en större ägare. Räknat före antagen nyemission 
motsvarar vår nya riktkurs enligt Bas-scenariot till 12,0 kronor per aktie. 
 
I Bear- respektive Bull-scenariona kommer vi fram till motiverade riktkurser om 6,3 kronor 
per aktie (tidigare 7,5 kronor) respektive 15,3 kronor per aktie (tidigare 16,9 kronor) enligt 
sammanställning nedan. 
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Sammanställning värdering i tre scenarion 
 

 Bas Bear Bull 

Vinst per Nischer-aktie 0,96 0,67 1,25 

P/E-tal för sektorn med 20-40% rabatt 8,8 7,5 10,0 

Motiverat värde på vinst per aktie 8,4 5,1 12,5 
    

EBITDA per Nischer-aktie 1,25 0,88 1,63 

EV/EBITDA för sektorn, 20-40% rabatt 11,4 9,8 13,1 

Motiverad värdering på EBITDA 11,2 5,4 18,1 
    

Eget kapital per Nischer-aktien 10,7 9,0 12,4 

P/EK för sektorn, 20-40% rabatt 1,1 0,9 1,2 

Motiverat värdering på eget kapital 11,6 8,3 15,3 

    

Applicerat på vinst per aktie 33% 33% 33% 

Applicerat på EBITDA 33% 33% 33% 

Applicerat värde på EK 33% 33% 33% 

Total vikt för samtliga tre värderingar 100% 100% 100% 
    

Värde per aktier I ett basscenario 10,4 6,3 15,3 

       

Källa: Carlsquare prognoser 

 

Substansberäkning av Nischers projekt och byggrättsvärden 
Vi har i tidigare analyser (framförallt grundanalysen) lagt in Nischers olika bostadsprojekt 
kronologisk ordning efter beräknad projektstart och räknat på en genomförandetid på 
drygt ett år i de flesta fall.  
 
Givet en vägd diskonteringsränta har vi då kommit fram till ungefär samma värden på Ni-
schers byggrätter som finns i bolagets balansräkning (upptagna till marknadsvärdering 
enligt Svefa).  
 
Denna nuvärdesberäkning har inte belastats med centrala administrationskostnader. 
Dessa ledningsresurser ska användas för att, förutom att genomföra nuvarande projekt, 
även ta fram nya projekt och därmed skapa ett restvärde av framtida byggrätter och pro-
jekt. Slutsatsen är att de centrala administrationskostnaderna i Nischer på cirka 6 miljoner 
kronor i årstakt kan motiveras med den byggrättsportfölj som bolaget hittills har tagit fram 
och nya projekt som väntas tillkomma. 
 
Redovisat eget kapital per aktie uppgick per 30 september 2021 till 12,18 kronor per aktie. 
Om den föreslagna nyemissionen riktad till Sterner Stenhus godkänns av bolagsstämman 
den 31 januari 2022 blir det en utspädning av det egna kapitalet till cirka 10,50 kronor per 
aktie efter genomförd nyemission. 
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Risker 
Nischer Properties är ett litet bostadsutvecklingsbolag i en konkurrensutsatt bransch. Bolaget inriktar 
sig på andra delmarknader än de största aktörerna, där kapitalkravet inte är lika högt. Kalkylen för att 
bygga hyresrätter med investeringsbidrag har varit god, men dessa försvinner från 1 januari 2022. 
 

Beroende av nyckelpersoner 
Bostadsutveckling kräver kunskap om tillvägagångsätt, liksom ett kontaktnät med kom-
muner, arkitekter, byggföretag, banker och investerare. Planprocessen kan bli lång och 
komplicerad. Nischer Properties har idag fyra anställda, med VD Robert Vangstad, finans-
direktör Petter Ström samt styrelseledamoten David Aspehult som leder verksamheten. 
Dessa ligger bakom den positiva utveckling som hittills har uppnåtts av bolaget. David 
Aspehult har även ett stort aktieägande som ger incitament att skapa värden för bolaget. 
 

Kostnad och kvalitet i byggproduktionen 
En central del av en bostadsutvecklares förädlingsvärde ligger i att hålla nere produktions-
kostnaden för de lägenheter som färdigställs. Detta uppnås i en upphandling av en entre-
prenad i konkurrens, där olika avtalsformer kan väljas. En totalentreprenad ger exempelvis 
säkra fasta kostnader för ett projekt. Nischer låter en modulbyggare genomföra en stor del 
av byggnationen exklusive markdelen. Det finns risker i genomförandet, framförallt när 
lägenhetskoncepten byggs de första gångerna, innan allt är intrimmat och faktorer väl-
kända av byggherrar och entreprenörer.  
 
Lönsamheten i Nischers hyresrättsprojekt har ofta förstärkts av det investeringsbidrag på 
mellan 6 000 och 7 000 kronor per kvadratmeter BTA som kunnat erhållas. När detta inve-
steringsbidrag försvinner från 1 januari 2022 försämrar det lönsamheten främst för hyres-
rättsprojekt i medelstora regionstäder och mindre städer utanför storstadsregionerna. En 
ökad andel av projekten får istället ske antingen med marknadsanpassad nyproduktions-
hyra alternativt via försäljning som bostadsrättslägenheter.  
 

Värdet av byggrätter 
Värdet av bolagets byggrätter är knuten till det högsta av de färdiga fastigheternas värde 
som hyresrätts- eller bostadsrättslägenheter. Investerarnas sjunkande avkastningskrav på 
bostadshyresfastigheter under förvaltning har varit påtaglig de senaste åren. Bostadsbris-
ten i de flesta regioner i Sverige gör att det i stort sett alltid varit möjligt att successivt höja 
hyran på bostadslägenheterna och ändå få nästan allt uthyrt. Värdet på byggrätter funge-
rar i stort sett som optioner som stiger och sjunker i takt med förändrade bostadsrätts- 
eller hyresrättspriser. Vidare ökar byggrättsvärdet mycket kraftigt när en detaljplan fast-
ställs av en kommun, medan värdet dessförinnan är väsentligt lägre och framförallt mer 
osäkert. Huvuddelen av bolagets projekt ligger i kommuner med lägre och mindre volatila 
värden på byggrätterna. Nischer Properties förvärvar vidare byggrätterna i ett skede där 
planläggning är aktuell och inte i mer spekulativa syften. Skulle räntan och investerarnas 
avkastningskrav öka skulle det negativt påverka värdet på bolagets byggrätter. 
 

Kapitalbehov 
Fastighetsbranschen är mycket kapitalkrävande. Det gäller inte minst bostadsutveckling 
där bankernas möjlighet och vilja att ge lån är mindre jämfört med färdiga förvaltningsfas-
tigheter. Bankernas möjlighet och vilja att låna ut påverkas av förändringar i den nationella 
och/eller internationella kreditmiljön. Prisnedgången på bostadsrätter under 2017 påver-
kade kreditgivningen ett par efteråt.  Lägenhetsköparen har fått ett ökat medvetande om 
motpartsrisken som uppkommer när ett avtal om köp av en ännu inte färdigställd bostads-
rättslägenheter ingås med nya och oprövade bolag. Den nu föreslagna riktade nyemiss-
ionen om 107 miljoner kronor kommer att ge Nischer en väsentligt starkare finansiell ställ-
ning. 
 

Förvärv innebär både möjligheter och risker 
Nischer Properties kan tänka sig att växa via förvärv av byggrätter, bolag och fastigheter. 
Förvärv kan ge en starkt positivt utveckling på värdet av det köpande bolag, men innebär 
samtidigt risker kopplad till målobjekten och det varaktiga värdet av desamma.  
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Nyckeltal och räkenskaper 
 
Resultaträkning (TSEK) 
  

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning 681 16 731 3 780 0 15 000 15 900 16 695 17 530 

Hyresintäkter 0 0 0 0 5 000 7 210 7 426 7 649 

Aktiverat arbete för egen räkning 0 78 418 0 0 0 0 0 0 

Övriga rörelseintäkter 2 1 791 9 386 11 000 3 790 4 867 5 847 21 907 

Andel i intressebolags resultat 0 0 0 1 000 1 050 1 103 1 158 1 216 

Totala intäkter 683 96 940 13 166 12 000 24 840 29 079 31 125 48 301 

Råvaror och förnödenheter mm 0 -86 338 0 0 0 0 0 0 

Produktions- och driftskostnader 0 0 -11 565 -10 836 -14 250 -14 787 -15 276 -15 777 

Driftskostnader fastighet 0 0 0 0 -1 950 -1 989 -2 029 -2 069 

Övriga externa kostnader -6 222 -11 094 0 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -3 052 -5 998 0 0 0 0 0 0 

Av- och nedskrivningar -1 652 -402 -3 921 0 0 0 0 0 

Övriga rörelsekostnader -40 -2 437 -187 -300 -315 -331 -347 -365 

Centrala administrationskostnader 0 0 -4 942 -6 000 -6 420 -6 805 -7 145 -7 431 

Andel i intressebolags resultat 0 0 255 0 0 0 0 0 

Totala rörelsens kostnader -10 966 -106 269 -20 359 -17 136 -22 935 -23 912 -24 797 -25 642 

         
Rörelseresultat före värdeförändringar -10 283 -9 329 -7 193 -5 136 1 905 5 168 6 328 22 659 

         
Värdeförändringar fastigheter 0 0 26 590 250 000 40 000 35 000 36 050 37 132 

                  

Rörelseresultat efter värdeförändringar -10 283 -9 329 19 397 244 864 41 905 40 168 42 378 59 790 

         
Ränteintäkter 110 0 73 625 300 321 343 368 

Räntekostnader -2 020 -239 -67 -2 980 -1 725 -1 725 -1 725 -1 725 

Finansnetto -1 910 -239 6 -2 355 -1 425 -1 404 -1 382 -1 357 

         
Resultat efter finansnetto -12 193 -9 568 19 403 242 509 40 480 38 764 40 996 58 433 

         
Skatt 0 -1089 -5476 -53250 -8240 -7210 -7426 -7649 

         
Resultat efter skatt -12 193 -8 479 24 879 189 259 32 240 31 554 33 570 50 784 

Minoritetens andel av resultatet -20 1 105 -402 -350 0 0 0 0 

Resultat hänförligt till moderbolag -12 173 -9 584 25 281 189 609 32 240 31 554 33 570 50 784 

         
Vinst per aktie 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Genonmsnittligt antal aktier (milj st) 18,2 18,2 20,0 20,0 32,3 33,4 33,4 33,4 

Vinst per aktie neg. neg. 1,26 9,46 1,00 0,94 1,00 1,52 

         
Tillväxt 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoomsättning -32,2% 2357% -77,4% -       1,00  n.m. 6,0% 5,0% 5,0% 

Totala intäkter -32,1% 14093% -86,4% -       0,09  107,0% 17,1% 7,0% 55,2% 

Rörelseresultat före värdeförändringar -44,7% -9,3% -22,9% -28,6% -137% 171,3% 22,5% 258% 

Rörelseresultat efter värdeförändringar -44,7% -9,3% -307,9% 1162% -82,9% -4,1% 5,5% 41,1% 

Resultat efter finansnetto -35,7% -21,5% -302,8% 1150% -83,3% -4,2% 5,8% 42,5% 

Resultat efter skatt -35,7% -30,5% -393,4% 661% -83,0% -2,1% 6,4% 51,3% 

         
Marginaler 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Bruttomarginal 100% 10,9% 12,2% 9,7% 42,6% 49,1% 50,9% 67,3% 

EBIT-marginal före värdeförändringar neg neg neg neg 7,7% 17,8% 20,3% 46,9% 

EBIT-marginal efter värdeförändringar neg neg 147% 2041% 168,7% 138,1% 136,2% 123,8% 

Resultat efter finansnetto-marginal neg neg 147% 2021% 163,0% 133,3% 131,7% 121,0% 

Nettovinstmarginal neg neg 189% 1577% 129,8% 108,5% 107,9% 105,1% 

  
 

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Balansräkning (MSEK) 
  

 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Immateriella Anläggnings-tillgångar 10 0 0 0 0 0 0 0 

Materiella Anläggningstillgångar 0 293 82 654 0 0 0 0 0 

Förvaltningsfastigheter   83 832 458 832 566 382 615 032 666 780 710 190 

Nyttjanderättstillgångar   1 135 2 735 2 735 2 735 2 735 2 735 

Finansiella Anläggningstillgångar 133 3 513 5 991 5 243 4 792 4 351 3 920 3 497 

Uppskjuten skattefordran 0 0 2 140 140 140 140 140 

Summa Anläggningstillgångar 143 3 806 173 615 466 951 574 050 622 259 673 575 716 563 

Omsättningstillgågngar         
Pågående arbeten 43 142 88 771 0 0 0 0 0 0 

Avtalstillgångar   0 0 0 0 0 0 

Övriga fordringar 5 677 20 551 2 619 2 619 2 619 2 619 2 619 2 619 

Likvida medel 4 096 8 783 1 059 16 032 56 253 47 118 37 029 52 821 

Summa Omsättningstillgångar 52 915 118 105 3 678 18 651 58 872 49 737 39 648 55 440 

Summa Tillgångar 53 058 121 911 177 293 485 602 632 922 671 996 713 223 772 004 
Eget Kapital hänförligt till  
moderföretagets ägare 6 576 20 274 95 944 305 553 444 993 476 546 510 116 560 900 

Innehav utan bestämmande inflytande 10 2 162 134 484 -216 -216 -216 -216 

Långfristiga skulder         
Skulder till kreditinstitut 37 000 0  65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 

Leasingskuld   531 531 531 531 531 531 

Uppskjuten skatteskuld 0 568 17 269 50 519 58 759 65 969 73 396 81 045 

Summa långfristiga skulder 37 000 568 17 801 116 051 124 291 131 501 138 927 146 576 

Kortfristiga skulder         
Skatteskulder 83 1 251 152 126 126 126 126 126 

Skulder till kreditinstitut 0 73 000       
Leasingskuld   566 2 296 2 296 2 296 2 296 2 296 

Övriga kortfristiga skulder 8 712 22 859 62 696 61 092 61 432 61 743 61 974 62 321 

Avsättningar 677 1 797       
Summa kortfristiga skulder 9 472 98 907 63 414 63 514 63 854 64 165 64 396 64 743 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 53 058 121 911 177 293 485 602 632 922 671 996 713 223 772 004 

         
Likviditet 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Balanslikviditet 5,6 1,2 0,1 0,3 0,9 0,8 0,6 0,9 

Kassalikviditet 1,0 0,3 0,1 0,3 0,9 0,8 0,6 0,9 

         
Soliditet 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Nettoskuld (-)/Nettokassa (+) -32,90 -64,22 1,06 -48,97 -8,75 -17,88 -27,97 -12,18 

Nettoskuld/EBITDA -0,4% -0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

Nettoskuld/EK 0,5% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Skuld/EK 562,7% 360,1% 0,0% 21,3% 14,6% 13,6% 12,7% 11,6% 

Soliditet 12,4% 16,6% 54,1% 62,9% 70,3% 70,9% 71,5% 72,7% 

         
Lönsamhetsmått 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Avkastning på totalt kapital -19,2% -7,7% 11,0% 50,6% 6,7% 6,0% 6,0% 7,8% 

Avkastning på eget kapital -185,4% -47,2% 20,2% 79,4% 9,1% 8,1% 8,0% 10,4% 

Avkastning på investerat kapital -28,0% -36,9% 21,8% 44,8% 5,7% 5,2% 5,2% 7,2% 

           
 

Källa: Bolagsinformation Carlsquare prognoser 
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Kassaflöde (TSEK) 
  

 2018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde från den löpande verksamheten:         
Rörelseresultat före värdeförändringar -10 283 -9 329 -7 200 -5 136 1 905 5 168 6 328 22 659 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 653 2 380 15 448 0 0 0 0 0 

Betald inkomstskatt -96 0 0 0 0 0 0 0 

Betald ränta och finansiella poster -861 -239 30 -2 355 -1 425 -1 404 -1 382 -1 357 

Kassaflöde från den löpande verksamheten: -9 587 -7 188 8 278 -7 491 480 3 764 4 946 21 301 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital         
Investeringar i pågående projekt -36 142 -45 629 61 315 -125 000 -68 250 -13 650 -15 698 -6 279 

Förändringar av varulager/pågående arbeten 0 0 5 940 -500 500 515 530 546 

Förändringar av kortfristiga fordringar -965 -18 874 0 50 51 51 51 51 

Förändringar leverantörskulder 6 305 5 114 41 093 250 260 270 281 292 

Förändring av kortfristiga skulder 459 11 141 -2 188 -150 80 40 -50 55 

Kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital -39 931 -55 436 114 438 -132 841 -66 880 -9 010 -9 938 15 967 

Investeringsverksamheten         
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 283 -52 734 0 0 0 0 0 

Omklassificering/försäljn. materiella anläggn.tillg. 155 0  82 654 0 0 0 0 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -2 486 -540 -100 -125 -150 

Transaktioner med minoritet 6 711 23 272 2 273 700 0 0 0 0 

Kassaflöde investeringsverksamheten 6 866 23 555 -52 947 82 814 -100 -125 -150 -175 

Finanseringsverksamheten         
Upptagna lån 37 000 36 568  65 000     
Amorterade lån   -73 568      
Nyemission   4 353  107 200    
Periodens kassaflöde 3 935 4 687 -7 724 14 973 40 221 -9 135 -10 088 15 792 

Likvida medel vid periodens början 161 4 096 8 783 1 059 16 032 56 253 47 118 37 029 

Likvida medel vid periodens slut 4 096 8 783 1 059 16 032 56 253 47 118 37 029 52 821 

         
kat 2 018 2019 2020 2021P 2022P 2023P 2024P 2025P 

Kassaflöde löpande verksamhet/nettoomsättning -1407,8% -43,0% 219,0% #DIV/0! 3,2% 23,7% 29,6% 121,5% 

Kassaflöde löpande verksamhet/tillgångar -18,1% -5,9% 4,7% -1,5% 0,1% 0,6% 0,7% 2,8% 

    

Källa: Bolagsinformation och Carlsquare prognoser 
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Friskrivning 
Carlsquare AB, www.carlsquare.se, nedan benämnt Carlsquare, bedriver verksamhet avseende Corporate Finance samt Equity 
Research och publicerar därvid bl.a. information om bolag och däribland analyser. Informationen har sammanställts utifrån 
källor som Carlsquare bedömer som tillförlitliga. Carlsquare kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som 
skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, 
option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. 
 
Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av Carlsquare. 
Carlsquare ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av 
information i denna analys. Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar och vinster. Alla sådana 
investeringar är också förenade med risker. Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och kombinationer 
av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. 
 
Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tol-
kas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte 
heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller med-
föra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. 
 
Analysen är en så kallad Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal Carlsquare för analystäckning. Ana-
lyserna publiceras löpande under avtalsperioden och mot sedvanlig fast ersättning.  
 
Carlsquare kan eller kan inte ha ett ekonomiskt intresse avseende det som är föremål för denna analys. Carlsquare värdesät-
ter säkerställandet av objektivitet och oberoende, och har för detta upprättat rutiner för hantering av intressekonflikter. 
 
Analytikerna Bertil Nilsson och Jonatan Andersson äger inte och får heller inte äga aktier i det analyserade bolaget. 
 


