
 

 

Första intrycket, SBB i Norden kv4/2022: Bättre 
intjäningsförmåga än väntat  
 
Nu på morgonen offentliggjorde SBB i Norden sin rapport för fjärde kvartalet 
2022. Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultatet 
inklusive avvikelser mot våra prognoser. 
 

• Hyresintäkterna blev 1850 miljoner kronor, vilket översteg vår 
prognos med 4 procent. Driftnettot om 1105 miljoner kronor i kv4 
2022 var däremot 3% lägre än vårt estimat.  

 

• Värdeförändringar på SBB:s fastigheter på minus 3590 miljoner 
kronor var sämre än vår prognos på minus 1300 miljoner kronor. 
SBB skrev också ned goodwill med 590 miljoner kronor i kv4 2022.  

 

• Ett realisationsresultat om minus 3202 miljoner kronor avseende 
avknoppningen Neobo ingår också i kv4 2022-resultat, något som vi 
inte hade räknat med. Även resultat från återköp av lån blev lägre än 
vad bolaget hade flaggat för i tidigare pressmeddelande. 

 

• Det långsiktiga substansvärdet EPRA NRV blev 31,34 kronor per 
stam-aktie per 31 december 2022. Det kan jämföras med 34,70 
kronor i EPRA NRV per stam-aktie per 30 september 2022 justerat 
för avknoppningen av Neobo. 

 

• Koncernens intjäningsförmåga på 2,11 kronor per stam-aktie per 31 
december 2022 är väsentligt bättre än våra tidigare estimat om 1,66 
kronor per aktie.  

 
• SBB överväger att låta notera Sveafastigheter. Innehavet motsvarar 

ca 8 miljarder kr av SBB:s substans eller 5,50 kronor per stam-aktie i 
SBB. Om Sveafastigheter noteras avser SBB att sälja 70% av sitt 
aktieinnehav. Då skulle SBB frigöra kapital och renodla 
verksamheten ytterligare mot samhällsfastigheter.  

 

 
 
Källa: Bolagets finansiella rapporter, Carlsquare (prognoser) 

 



 

 

Läs vår senaste rapportuppföljning här  
 
Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på SBB:s rapport för 
fjärde kvartalet 2022 inom kort. 
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