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Oscar Proper t ies bildades 2004 med visionen 
at t  skapa moderna bostäder som är så unika at t 
människor akt iv t  söker sig t i l l  en Oscar Proper t ies- 
byggnad vid valet  av ny t t  boende. Modern design 
och arkitektur har al l t  sedan dess varit  kärnan i 
bolagets ident itet.

Oscar Propert ies har sedan star ten producerat cirka  
600 lägenheter,  sålt  för omkring 3,5 miljarder 
kronor och lyckats uppvisa lönsamhet även i  sämre 
t ider.  Bolaget for tsät ter at t  förse Stockholms fast ig-
hetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell 
design – t i l l  at t  börja med genom de 1 500 nya 
bostäder som ligger på ritbordet just  nu.
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Chokladfabriken
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ÅRET I KORTHET

•   Nettoomsättningen uppgick till 268,8 mkr (3,3)

•   Rörelseresultatet uppgick till 92,3 mkr (40,1)

•   Resultat efter skatt uppgick till 91,6 mkr (32,8)

•   Resultat per stamaktie uppgick till 3,20 kr (1,37)

•   Antalet sålda bostäder uppgick till 173 (73)

•   Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 
200 (217)

•   Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på 
stam aktier och att 24,00 kronor utdelas per prefe-
rensaktie

FASTIGHETSPORTFÖLJEN 

Förvärv

•   I september förvärvade bolaget fastigheten Riddaren 
5 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten är belägen 
på Nybrogatan med en total yta om cirka 5 000 
kvm kommersiella lokaler och är fullt uthyrd. 

•   I november förvärvade bolaget fastigheten Vega 5 i 
stadsdelen Vasastan med cirka 6 000 kvm uthyrbar 
yta för huvudsakligen kontorsändamål. Planen är att 
genomföra en konvertering till ett sextiotal bostäder. 

Markanvisningar

•   I maj tilldelades Oscar Properties och Veidekkes 
gemensamägda bolag Eriksberg Intressenter AB 
markanvisning från Stockholms Stad för byggande 
av 55 bostäder på delar av fastigheten Norrmalm 
1:131. Platsen, som är belägen vid korsningen Birger 
Jarlsgatan och Regeringsgatan i Stockholm, är mer 
känd som Karl Staafs plats. 

•   Oscar Properties erhöll i juni markanvisning för kv. 
Helix och kv. Innovationen i den nya stadsdelen 
Hagastaden. Planen är att uppföra två 100 meter 
höga byggnader med 195 lägenheter. 

Pågående projekt

•   Intresset för Oscar Properties-gruppens projekt är 
fortsatt stort och antalet sålda bostäder under året 
uppgick till 173 (73). Andelen sålda bostäder i för-
hållande till pågående produktion där försäljning 
pågår uppgick vid årets slut till 76 procent (88). 

•   Projekt som per balansdagen är under försäljning 
är Nybrogatan 57, HG7 samt Biografen som samt-
liga ägs av intresseföretag. Försäljning för projekten 
Chokladfabriken samt Tyresö Trädgårdar påbörja-
des under första kvartalet 2014. 

•   Det totala antalet bostäder i pågående produktion 
uppgick vid årets slut till 360 (198) och det totala 
antalet bedömda bostäder i projektportföljen till 
1 669 (1 388).

Färdigställda projekt

•   Under året färdigställdes projekten Läderfabriken 
och Karlavägen 76.

Avyttringar

•   I december tecknades avtal om försäljning av fastig-
heten Heimdall 30 i Stockholm till ett underliggande 
fastighetsvärde om 88 mkr och med en positiv värde-
förändring om 8 mkr. 

•   Oscar Properties avyttrade i december via intresse-
företag tomträtten Dykärret Mindre 12 på Söder-
malm, med ett underliggande fastighetsvärdet om 
70 mkr, och en positiv resultateffekt för koncernen 
om cirka 15 mkr. 

AFFÄRSUTVECKLING OCH FINANSIERING

•   I februari genomfördes en private placement av 
totalt 625 000 preferensaktier till institutionella och 
privata investerare i Sverige vilket tillförde Bolaget 
cirka 125 mkr. 

•   I maj träffades en överenskommelse om att förvärva 
samtliga aktier i de tidigare delägda bygg- och för-
valtningsbolagen Oscar Properties Bygg Holding AB 
och Oscar Properties Förvaltning AB, från intresse-
bolaget Oscar Properties AB.  

•   I juni noterades Oscar Properties preferensaktie på 
Nasdaq OMX First North  Premier.

•   I december genomfördes en emission av 106 250 
preferensaktier, i syfte att stärka bolagets kapitalbas 
i samband med förvärvet av fastigheten Vega 5. 
Totalt tillfördes bolaget cirka 25 mkr.

•   Efter årets slut, i februari 2014, genomfördes en 
ägarspridning genom en kombinerad nyemission 
och försäljning av stamaktier. Stamaktierna notera-
des på Nasdaq OMX First North Premier den 17 
februari 2014.

2013 i  kor thet
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– NYCKELTAL –

2013 2012

Nettoomsättning, mkr 268,8 3,3

Rörelseresultat, mkr 92,3 40,1

Periodens resultat, mkr 91,6 32,8

Avkastning på eget kapital, % 39,8 27,7

Balansomslutning, mkr 992,9 304,2

Eget kapital, mkr 334,8 124,7

Soliditet, % 34 41

Resultat per stamaktie, kr1) 3,20 1,37

Antal utestående aktier 24 647 900 23 916 650

Antal utestående stamaktier 23 916 650 23 916 650

Antal utestående preferensaktier 731 250 –

Antal produktionsstartade bostäder 200 217

Antal färdigställlda bostäder 118 47

Antal sålda bostäder 173 73

Antal bostäder i pågående produktion 360 197

1)  Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna. 

– FÖRDELNING TOTALA PROJEKTPORTFÖLJEN –

Konvertering
18 252 kvm, 18%

Nybyggnation
53 100 kvm, 52%

Förvaltningsfastigheter
30 806 kvm, 30%

Pågående projekt
35 352 kvm, 29%

Planerade projekt
36 000 kvm, 30%

Markanvisningar
49 000 kvm, 41%

2012

Oscar Main One AB bildas i april 
mellan Oscar Properties Invest 
AB och Niam V Holding AB. Med 
Wallenstam bildas i september 
intresseföretaget Tyrjärn 11 
Holding 2 AB.

2013

Emission av preferensaktier om sammanlagt 
150 mkr och notering av preferensaktien 
på NASDAQ OMX First North Premier. 
Intresseföretaget Eriksbergs Intressenter AB 
bildas mellan Oscar Properties Invest AB 
och Veidekke. Projekten Läderfabriken och 
Karlavägen 76 färdigställs.

2011

Oscar Properties Bygg 
AB bildas. Ateljéhuset 
och Sandhamnsgatan 39 
färdigställs.

2010

Oscar Properties andra 
intresse företag, Projekt-
bolaget Oscarsborg AB, 
bildas med Fabege AB.

2009

Isprinsessan, Mälarhöjden 
färdigställs och avyttras.

2008

Stettin, Gärdet och Luma, 
Hammarby Sjöstad 
färdigställs.

HISTORIK

2007

Oscar Properties Invest 
AB bildar tillsammans 
med Skandrenting AB 
intresseföretaget Oscar 
Properties AB.

2006–2007 

Posthuset 2, Kungsholmen 
och Sturen Större 1, 
Södermalm färdigställs.

2004 

Oscar Properties Invest 
AB grundas av Oscar 
Engelbert.
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Oscar Properties har allt sedan starten 2004 utvecklats 
i snabb takt och under året som gick tog vi ytterligare 
viktiga steg framåt. Vid sidan av vårt dagliga arbete 
med att förse stockholmarna med nya unika bostäder, 
förberedde vi oss för att bli ett börsnoterat bolag. I juni 
noterade vi vår preferensaktie och i början av 2014 
togs även bolagets stamaktie upp till handel på NAS-
DAQ OMX First North Premier. Intresset för att investera 
i Oscar Properties var stort bland såväl välrenomme-
rade svenska institutioner som privata placerare och 
resulterade i att vi kunde välkomna cirka 3 000 nya 

aktieägare. Som noterat bolag ökar våra möjligheter 
att utveckla den befintliga projektportföljen och initiera 
nya lönsamma projekt. 

EN ANNORLUNDA TYP AV BOENDE

Oscar Properties grundades med visionen att skapa 
moderna bostäder som är så unika att människor 
aktivt söker sig till våra projekt. God arkitektur, sam-
tida design och hög kvalitet är grunden i allt vi gör. Vi 
förenar moderna internationella influenser med stadens 
historiska värden och unika lägen vid vatten och sjöar. 

VD har ordet
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Vårt koncept har mottagits väl av stockholmarna och 
projekten har sålt slut oavsett konjunkturläge. När vi 
till exempel lanserade vårt projekt i den gamla Luma- 
fabriken i Hammarby Sjöstad, mitt i finanskrisen, var 
intresset så stort att folk campade utanför byggnaden 
fyra dygn före säljstarten.

Idag är vi en av de största bostadsutvecklarna innan-
för tullarna i Stockholm. Vi erbjuds affärsmöjligheter 
och samarbeten i en utsträckning som vi tidigare aldrig 
har upplevt. Den erfarenhet och kunskap samt de resur-
ser vi har, gör att vi kan agera snabbt på de möjlighe-
ter som vi bedömer som mest intressanta. Vi har goda 
kunskaper om fastighetsbeståndet i centrala Stockholm, 
har inblick i planförutsättningarna, och vi förstår vilka 
projekt som är genomförbara såväl byggnadstekniskt 
som finansiellt. Tillgången på nya lämpliga objekt är 
fortsatt god och vi utvärderar för närvarande ett antal 
intressanta möjligheter att utöka vår projektportfölj. 

EN PROJEKTPORTFÖLJ SOM STÄNDIGT  
FÖRÄDLAS

Under året förvärvade vi två fastigheter i bra lägen och 
med goda förädlingsmöjligheter – Riddaren 5 på Öst-
ermalm och Vega 5 i Vasastan. I skarp konkurrens med 
några av de allra största aktörerna i vår bransch till-
delades vi en markanvisning för byggnation av öppna 
offentliga ytor och 195 lägenheter i två 100 meter höga 
torn i Hagastaden. Dessutom erhöll vi, tillsammans med 
vår partner Veidekke, en markanvisning för 55 lägenhe-
ter vid Karl Staaffs Plats. Detta visar att Stockholms Stad 
värdesätter Oscar Properties unika boendekoncept och 
vår förmåga att driva komplicerade projekt. 

Vi utvärderar löpande varje fastighet för att säker-
ställa bästa möjliga avkastning. Under 2013 valde 
vi att avyttra fastigheten Heimdall 30 och tomträtten 
Dykärret Mindre 12, då den avkastning vi kunde erhålla 
från försäljningarna ligger i nivå med vår kalkylerade 
avkastning vid en konvertering av kommersiella ytor till 
bostäder. 

Stockholms invånarantal fortsätter växa snabbt 
och efterfrågan på bostäder är hög, men utbudet är 
begränsat. I vårt projekt Karlavägen 76, som färdigställ-
des under året, uppnådde vi ett genomsnittligt försälj-
ningspris på drygt 100 000 kronor per kvadratmeter. 
Det är mer än 20 procent högre än snittpriset i området 
– ett tydligt tecken på mervärdet i de boendekoncept 
vi erbjuder.

ORGANISATIONEN ANPASSAS TILL PRODUK-
TIONSTAKTEN

Oscar Properties har genom långsiktigt och målmedve-
tet arbete skapat ett starkt varumärke. Det har resulterat 
i att personer med gedigen erfarenhet från fastighets-
utvecklingsbranschen söker anställning hos oss. Under 

2013 har vi kunnat rekrytera flera nya nyckelmedarbe-
tare för att anpassa vår organisation till de kommande 
årens höga produktionstakt. Bland annat har vi anställt 
en ny VD till vår byggverksamhet, vilken vi driver vi i 
egen regi. På så sätt kontrollerar vi hela byggprocessen 
och säkerställer den rätta Oscar Properties-kvaliteten 
vid både konvertering och nybyggnation, samtidigt som 
vi överför kompetens och erfarenhet från ett projekt till 
ett annat. Vi kunde också välkomna en ny Chief Ope-
rating Officer med lång erfarenhet från branschen till 
bolaget.

FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH TYDLIGA FINAN-
SIELLA MÅL FÖR FRAMTIDEN

Rörelseresultatet ökade under 2013 till 92,3 mkr – ett 
resultat vi är mycket nöjda med. I samband med note-
ringen av stamaktien i februari fastställde vi finansiella 
mål samt en utdelningspolicy där vi anger att den 
genomsnittliga projektmarginalen ska uppgå till lägst 
15 procent och koncernens soliditet till lägst 30 pro-
cent. Sedan 2004 har vi haft en genomsnittlig projekt-
marginal om 17 procent och soliditeten uppgick vid 
årets slut till 34 procent. Vårt mål är också att hålla en 
långsiktigt hög utdelningsnivå till våra aktieägare. För 
2013 föreslås ingen utdelning, men framåt avser bola-
get dela ut 50 procent av vinsten, förutsatt att detta inte 
inskränker vår förmåga att fortsätta växa. 

FORTSATT EXPANSION BASERAT PÅ ÅRETS 
FRAMGÅNGAR

Under 2013 har vi förädlat vår projektportfölj och stärkt 
vår interna kompetens. Dessutom har vi förstärkt vår 
kapitalbas för fortsatt expansion – under året genom-
fördes två framgångsrika emissioner av preferensaktier, 
samt en nyemission under 2014 av stamaktier i sam-
band med noteringen. Vi har skapat ett starkare bolag 
som nu i ännu högre takt kan fortsätta skapa boenden 
som är så unika att stockholmarna vid en flytt söker sig 
till en Oscar Properties-byggnad. När vi blickar framåt 
tror vi på en fortsatt god efterfrågan på Oscar Proper-
ties boenden och vi kommer att arbeta vidare med att 
optimera våra processer inom affärsutveckling, projekt-
ledning och produktion. De exempel jag dagligen ser 
på våra medarbetares hårda och dedikerade arbete 
gör mig övertygad om att vi kommer lyckas med det vi 
föresatt oss.   

Oscar Engelbert
Verkställande Direktör
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Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter 
för bostadsändamål i Stockholm. Genom konvertering 
av byggnader i vilka verksamheter som exempelvis 
industri , kontors-  eller skolverksamhet tidigare bedrivits, 
skapar Oscar Properties moderna och unika bostäder. 
Oscar Properties skapar även bostäder genom nybygg-
nation. Gemensamt för bostäder som skapas genom 
såväl konvertering som nybyggnation är de höga 
kraven på arkitektur, design och nytänkande. Ingen 
Oscar Properties- byggnad är den andra lik, och Oscar 
Properties strävar alltid efter att skapa unika boenden 
utifrån varje byggnads givna förutsättningar. Även 
byggnadens gemensamhetsytor omfattas av designkon-
ceptet, med diverse faciliteter och kringservice för att 
underlätta vardagen för de boende.

Framgångsrik och beprövad affärsmodell

Oscar Properties har producerat och sålt cirka 600 
bostäder med en sammanlagd förädlingsvinst om cirka 
715 mkr, motsvarande en förädlingsmarginal om 21 
procent. Framgångsrika samarbeten genom intressefö-
retag bidrar till effektivt kapitalutnyttjande, begränsar 
risk och ger skalfördelar.

Djup förståelse för människors drömboende

Oscar Properties har genom mångårig erfarenhet av 
fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholmsregionen en 
djup förståelse för hur människor vill leva och bo, vil-
ket gör att bolaget kan utforma unika boenden med 
utgångspunkt i interiöra och exteriöra designkoncept.

Attraktiv och växande projektportfölj

Gruppen har en växande projektportfölj med cirka 1 
700 bostäder, varav cirka 1 000 bostäder har tillkom-
mit under de senaste två åren.

 
Välpositionerad på en stark underliggande marknad

Den underliggande bostadsmarknaden spås fortsätta 
vara stark där en hög befolknings-  och regionalekono-
misk tillväxt driver efterfrågan på bostäder i Stockholm. 
I Stockholm finns det ett omfattande utbud av såväl 
befintliga fastigheter som nybyggnationsprojekt vilket 
kontinuerligt skapar möjligheter för Oscar Properties att 
skapa nya unika boenden i Stockholm.

En värdeskapande af färsidé 

VISION

Visionen är att skapa moderna bostäder som är så 
unika och attraktiva att människor söker sig till en Oscar 
Properties- byggnad vid valet av nytt boende.

AFFÄRSIDÉ

Bolagets affärsidé är att köpa, utveckla och sälja fastig-
heter för bostadsändamål med attraktiva lägen i Stock-
holm

STRATEGI

•   Samtliga boenden utvecklade av Oscar Properties 
ska vara moderna och unika med smarta, och smak-
fulla lösningar. 

•   Oscar Properties ska vara aktivt genom såväl konver-
tering som nybyggnation. 

•   Fastighetsutveckling vad avser konvertering och 
nybyggnation, ska kunna ske både i egen regi och 
genom delägda intresseföretag.

FINANSIELLA MÅL

Genomsnittlig projektmarginal ska uppgå till lägst 15 
procent

Den genomsnittliga projektmarginalen för genomförda 
projekt sedan 2004 har uppgått till 17 procent.

Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent

Oscar Properties kan dock tillåta att soliditeten understi-
ger 30 procent med beaktande av framtidsutsikterna 
på medellång sikt och verksamhetens aktuella riskprofil 
i övrigt. Per 31 december 2013 uppgick soliditeten i 
koncernen till 34 procent.

Effektivt kapitalutnyttjande och riskspridning

Fastighetsutveckling genom intresseföretag bidrar till 
ett effektivt kapitalutnyttjande och affärsflöden samt 
begränsar risk och ger skalfördelar. Ett grundläggande 
mål är att alla projekt ska drivas i separata projektbo-
lag varigenom risken reduceras att eventuella problem 
i individuella projekt sprids till andra projekt.

UTDELNINGSPOLICY

Långsiktigt ska bolaget lämna hälften av nettoresultatet 
i sammanlagd utdelning på stam-  och preferensaktier. 
Eftersom Oscar Properties under de närmaste åren kom-
mer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och likviditet 
kan utdelningen på stamaktien komma att bli låg eller 
helt utebli.
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Ef fekt iv marknadsförings-  
och försäljningsprocess

Försäljningsprocessen är en integre-
rad del av varje projekt, där det tidigt 
färdigställs en referenslägenhet eller 
referensyta för att kunna visa potenti-
ella köpare. Vidare tas en genomarbe-
tad objektsbeskrivning fram där varje 
fastighet, dess historik och dess möj-
ligheter beskrivs. Beskrivningen funge-
rar som stöd för de fastighetsmäklare 
bolaget väljer ut inför försäljning av 
respektive projekt.

– VÄRDESKAPANDE I  OSCAR PROPERT IES –

Oscar Properties koncept för värdeskapande baseras på fyra hörnste-
nar; tillgång till rätt objekt, utveckling av unika och moderna bostäder, 
en effektiv projektprocess samt en genomarbetad marknadsförings- och 
försäljningsprocess.

Ti l lgång t i l l  rät t objekt

Oscar Properties har sedan starten 
2004 bevisat att bolaget framgångs-
rikt kan planera, finansiera och lön-
samt genomföra utvecklingsprojekt. 
Det har gett bolaget en position som 
öppnar möjligheter för nya intressanta 
affärer och spännande samarbeten 
med etablerade aktörer på fastighets-
marknaden.

Utveckling av unika och 
moderna bostäder 

Modern design och arkitektur på att-
raktiva lägen i Stockholmsregionen är 
Oscar Properties signum, med inspira-
tion från bostadsfastigheter, hotell och 
restauranger världen över och med 
fokus även på service i fastigheterna.

Ef fekt iv projektprocess

Oscar Properties har en egen pro-
jektorganisation som genomsyras av 
kostnadskontroll, riskhantering och 
kvalitetssäkring. Genom att själva han-
tera samtliga frågor inför såväl som 
under projekten säkerställs fortsatt kun-
skapsuppbyggnad inom organisatio-
nen – en nyckel för att framgångsrikt 
kunna genomdriva projekt.
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Oscar Properties gör löpande, noggranna analyser 
av fastighetsmarknaden i Stockholm i allmänhet och 
centrala Stockholm i synnerhet. Goda marknadsförut-
sättningar i kombination med Oscar Properties starka 
position på marknaden ger kontinuerligt möjligheter att 
fortsätta skapa nya unika boenden i Stockholm.

KONVERTERING TILL BOSTÄDER

Ändrad användning av befintliga byggnader fyller en 
viktig funktion på fastighetsmarknaden i takt med att 
stadsbilden och verksamhetsutövares preferenser för-
ändras. Äldre kontorslokaler och före detta industrilo-
kaler är exempel på lämpliga byggnader för konverte-
ring. I Stockholm finns ett stort utbud av byggnader med 
intressant arkitektur som lämpar sig väl för konvertering 
till bostäder, vilket gör att det kontinuerligt uppstår nya 
intressanta konverteringsobjekt på marknaden.

NYBYGGNATION AV BOSTÄDER

Nybyggnationen i Stockholm har ökat efter ett antal 
svagare år i samband med de senaste årens finansiella 
oro. Sedan 2005 har bostadsbeståndet i Stockholms 
stad respektive Stockholms län (exklusive Stockholms 
stad) ökat med i genomsnitt cirka 3 900 respek-
tive 4  500 lägenheter per år. Fram till 2021 förvän-
tas bostadsbyggandet i Stockholms stad respektive 
Stockholms län (exklusive Stockholms stad) uppgå till 
i genomsnitt cirka 4 800 respektive 10 600 bostäder 
per år.  Generellt finns det en stor och ökande efterfrå-
gan på bostäder i Stockholm, främst drivet av en ökad 
befolkning, vilket gynnar nybyggnation och skapar möj-
ligheter till intressanta nybyggnadsprojekt.

DRIVKRAFTER

Makroekonomiska faktorer 

Sveriges BNP förväntas under 2013 ha ökat med 1,0 
procent medan prognosen för 2014 är en ökning om 
2,4 procent. Idag bor 22 procent av Sveriges befolk-

Marknad

ning i Stockholmsregionen som väntas bidra med cirka 
40 procent av den ekonomiska tillväxten i Sverige fram 
till 2030. Sysselsättningsgraden i Stockholms stad har 
historiskt varit mindre konjunkturkänslig än i övriga 
Sverige och under tredje kvartalet 2013 uppgick syssel-
sättningsgraden i Stockholms stad till cirka 74 procent, 
jämfört med 67 procent i Sverige. Lönenivån mellan 
2005 till andra kvartalet 2013 har ökat med 55 pro-
cent i Stockholms stad jämfört med 46 procent i Sverige 
under perioden. Den starka utvecklingen i såväl syssel-
sättning som i lönenivå bedöms påverka bostadsmark-
naden positivt.

Befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten i Stockholm har varit högre än i 
resterande Sverige sedan 2001. I november 2013 var 
befolkningen i Stockholms stad cirka 900 000 och för 
2021 är prognosen 1 010 000. Detta är en ökning 
om mer än 100 000, vilket storleksmässigt motsvarar 
omkring ett halvt Uppsala. Befolkningstillväxten i Stock-
holm driver efterfrågan på boende och skapar behov 
av nya bostäder. 

Stockholms stadsutveckling

I Stockholms stad är det främst stadsbyggnadskonto-
ret och exploateringskontoret som ansvarar för plane-
ringen, och utvecklingen av, stadens byggande. För att 
möta den ökade efterfrågan planerar Stockholms stad 
att växa dels genom förtätning, dels genom utbredning 
av staden. För att underlätta förtätning av staden är 
ombyggnation genom konvertering av omoderna kom-
mersiella lokaler till bostäder ett naturligt alternativ. 
Ansökningar om ändrad detaljplan för att möjliggöra 
konvertering till bostäder är således ofta uppskattade. 
Byggnadsbeståndet behöver kontinuerligt rustas upp 
och moderniseras för att möta marknadens förändrade 
krav. Kostnaden för fastighetsägaren att modernisera 
lokalerna för företags nya behov är ofta högre än vad 
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hyresgästen är villig att betala. Vidare föreligger en stor 
diskrepans mellan kontorshyrorna i de mest attraktiva 
lägena i centrala Stockholm och lägen utanför centrala 
Stockholm, vilket gör att konvertering till bostäder blir 
ett naturligt alternativ för att lösa vakanser i byggnader 
med omoderna, ineffektiva och svåruthyrda lokaler. 

Vid nybyggnation bedöms anbuden för markanvis-
ningsförfaranden vanligtvis utifrån ett flertal parametrar 
baserade på stadens långsiktiga mål och den övergri-
pande planen. Enligt stadsbyggnadskontorets strategi 
Arkitektur Stockholm ska arkitektur, nytänkande och 
design premieras i framtida upphandlingar. Stadens mål 
är att främja nyskapande arkitektur av hög kvalitet för att 
stärka Stockholm i rollen som Sveriges huvudstad.

Hushållens betalningsförmåga

Hushållens betalningsförmåga, förutsättningarna att 
erhålla lånefinansiering och bolåneränteutvecklingen 
är viktiga parametrar för prisutvecklingen på bostads-
marknaden. Räntorna har sedan 2009 legat på en 
historiskt låg nivå. Riksbankens reporänta uppgick per 
31 december 2013 till 0,75 procent och den genom-
snittliga bolåneräntan för nya lån fram till november 
2013 uppgick till 3,2 procent. De låga räntorna har 
ökat möjligheten för hushåll att erhålla lånefinansiering 
till fördelaktiga räntekostnader, vilket har haft en positiv 
effekt på hushållens betalningsförmåga för boende.

Låga räntenivåer kan dock innebära en oro för ökad 
skuldsättning hos hushållen. En faktor som kan förklara 
hushållens ökade skuldkvot är, förutom lägre räntor, ett 
ökat privat bostadsägande där bostadsrätter har ökat i 
förhållande till hyresrätter. Samtidigt har hushållens skul-
der i förhållande till finansiella tillgångar, vilket exempel-
vis inkluderar aktier, banktillgodohavanden och privat 
pensionssparande, legat stabilt. Detta kan anses vara en 
indikator på att hushållen har en stabil ekonomi.

Vidare har bolåneinstitut och banker blivit mer res-
triktiva i sin utlåning till hushållen. För att få bolån kräver 

bolåneinstitut och banker vanligtvis att kunden kan klara 
av räntenivåer som är cirka 3–5 procentenheter över 
aktuellt ränteläge. Dessa kreditbedömningar bidrar till 
att skapa en motståndskraft i hushållens betalningsför-
måga för boende vid eventuella räntehöjningar.

Finansinspektionen bedömer i sin rapport över den 
svenska bolånemarknaden 2013 att de svenska bolå-
netagarna generellt har en god återbetalningsförmåga 
och en god motståndskraft för såväl räntehöjningar och 
inkomstbortfall som prisfall på bostäder. 

Prisutveckling

Viljan att betala för bostäder har en avgörande bety-
delse för Oscar Properties lönsamhet. Efterfrågan på 
bostäder i Stockholm har medfört att priserna stigit. I 
centrala Stockholm uppgick genomsnittspriset per kva-
dratmeter i december 2013 till cirka 67 000 kronor, 
vilket nästan är en fördubbling sedan 2005 och motsva-
rar en årlig prisökning om cirka 8,5 procent.

Stadsdelen Östermalm har uppvisat den största 
ökningen i genomsnittligt pris per kvadratmeter sedan 
2005, motsvarande en årlig ökning om cirka 8,9 pro-
cent. Högsta genomsnittliga priset per kvadratmeter åter-
finns i stadsdelen Östermalm följt av stadsdelen Vasas-
tan/Norrmalm där kvadratmeterpriset i december 2013 
uppgick till cirka 73 000 respektive 70 000 kronor.

Lägenheter byggda runt förra sekelskiftet och tidigt 
1900-tal har haft de högsta kvadratmeterpriserna sedan 
2005. Priset per kvadratmeter för dessa boenden i cen-
trala Stockholm uppgick i genomsnitt till cirka 74 000 
kronor under december 2013. Genomsnittspriset för 
nyproducerade bostäder uppgick under samma period 
till cirka 60 000 kronor per kvadratmeter.

Baserat på dessa drivkrafter och redovisad statistik 
i detta avsnitt bedöms hushållens betalningsvilja vara 
fortsatt god.

Källor: SCB, Riksbanken och Konjunkturinstitutet.
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KONKURRENSSITUATION

Konvertering

I Stockholm finns det ett antal aktörer som är verk-
samma inom fastighetsutveckling. På marknaden för 
konvertering till bostäder finns det ett flertal aktörer som 
aktivt söker investeringar. För fastigheter i storleksord-
ningen upp till 100 mkr, i värde före investeringar för 
ombyggnation till bostäder, är det till antalet fler aktiva 
aktörer. Det är i detta storlekssegment som aktörerna 
har finansiell och operationell kapacitet att genomföra 
konverteringsprojekt. För fastigheter över 100 mkr är 
konkurrensen mer begränsad. Exempel på konkurren-
ter inom konverteringsmarknaden till bostäder är Alm 
Equity, Aros Bostad, Lean Equity, Estancia, Trosse och 
Carlyle Group. Stora byggbolag är för närvarande inte 
aktiva på konverteringsmarknaden då denna form av 
projektutveckling inte utgör en del av deras kärnverk-
samhet. Detta gör att stora byggbolag i de allra flesta 
fallen inte utgör någon konkurrens.

Nybyggnation

På marknaden för nybyggnation av bostäder är kon-
kurrensen mer utbredd då ett flertal fastighetsutveck-
lare aktivt söker byggbar mark i Stockholm. Exempel 
på konkurrenter inom nybyggnation av bostäder är 
bland annat de stora byggbolagen med god förvärv-
skapacitet som exempelvis JM, Peab, NCC, Skanska, 
Besqab, Veidekke samt Einar Mattson med flera. Bola-
gen representerar en betydande del av den nypro-
duktion som sker i Stockholm avseende bostäder. De 
flesta konkurrenterna bygger även hyresrätter, medan 
framförallt JM, Veidekke och Besqab är mer renodlade 
mot bostadsrätter. Exempel på övriga konkurrenter är 
IKANO Fastigheter och HSB.

– BEFOLKNINGSUTVECKL ING ( INDEX=100) – – PR IS PER KVARDATMETER CENTRALA –
STOCKHOLM, PER STADSDEL
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Tyresö Trädgårdar
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Läderfabriken, Järla Sjö
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Oscar Properties har hittills producerat och sålt cirka 
600 bostäder med en sammanlagd bostadsyta om 
totalt cirka 55 000 kvm och bolaget har vuxit till att 
idag vara en av Stockholms största bostadsutvecklare 
innanför tullarna.

Alla Oscar Properties projekt är unika, men pro-
cessen för att utveckla en fastighet är alltid densamma. 
Organisationen är specialiserad på att konvertera äldre 
byggnader samt att nyproducera bostäder. I koncernen 
finns omfattande erfarenhet av arkitektur, design, bygg-
ledning, konstruktion, byggnation, fastighetsjuridik, eko-
nomi, finans och marknadsföring för effektiv styrning 
och kontroll av alla delar i projektutvecklings-processen. 
Oscar Properties har också en väldefinierad metodik för 
byggande som utvecklats och finjusterats över de senaste 
tio åren vilket möjliggör att koncernen kan producera ett 

stort antal bostäder i komplexa projekt med god kostnads  
och tidskontroll och med den rätta kvaliteten och helhets-
känslan som karakteriserar en Oscar Properties-byggnad.

Projektprocessen har sin startpunkt i en bebyggd 
fastighet, eller en obebyggd med möjlighet att uppföra 
en ny byggnad som kan erbjuda en ny typ av boende. 
Oscar Properties söker aktivt efter nya projekt och när 
rätt möjlighet uppkommer upprättas noggranna investe-
ringskalkyler och projektplaner, en granskning genomförs 
av såväl fastighet som bolag och finansiering säkerställs. 
Samtidigt påbörjas utvecklingen av ett specifikt boende-
koncept för den aktuella fastigheten.

Läs mer om de olika stegen i Oscar Properties projekt-
process på efterföljande sidor, illustrerat med bilder från 
projektet Läderfabriken. 

Oscar Proper t ies projektprocess  
– vägen t i l l  et t  unikt  boende
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Oscar Properties har sedan verksamheten startade 
aktivt sökt efter unika och attraktivt belägna fastighe-
ter och byggbar mark i Stockholm, med potential att 
omvandlas till en typ av boende som inte tidigare erbju-
dits på den svenska bostadsmarknaden. Ofta har det 
handlat om gamla industrilokaler, före detta postkontor 
eller skolor. Bolaget har förvärvat såväl bebyggda som 
obebyggda fastigheter, men har även anvisats mark 
från Stockholms stad för nybyggnation.

Framgångsrika affärer kräver tålamod och långsik-
tiga relationer. Alla intressanta objekt är inte alltid till 
salu, men befintliga fastighetsägares preferenser kan 
förändras. Bolaget har en omfattande lista med iden-
tifierade objekt i kombination med konceptidéer, kän-
nedom om detaljplaner och ekonomiska kalkyler och 

när väl ett förvärvstillfälle uppkommer är bolaget väl 
förberett och kan agera snabbt, ibland innan objektet 
kommit ut på den öppna marknaden.

Oscar Properties medarbetare har en blick och 
ett intresse för design och arkitektur. Inspiration till hur 
byggnader kan omvandlas och nya boendekoncept 
skapas, inhämtas ofta under resor runtom i världen. 
Influenser från New York, London, Paris, Miami, Los 
Angeles och Tokyo tar sig uttryck i nya sätt att utforma 
boendemiljöer i Stockholmsområdet.

Oscar Properties verksamhet är helt Stockholmsba-
serad och regionens fastighetsbestånd erbjuder många 
möjligheter att skapa nya, unika boenden signerade 
Oscar Properties.

Hit ta rät t  objekt1
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Läderfabriken, Järla Sjö
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Fastighetsförvärv och utveckling av Bostäder är en 
kapitalintensiv verksamhet och upprättandet av inves-
teringskalkyler och projektplaner kräver erfarenhet och 
noggrannhet.

Oscar Properties bedriver en stor del av verksam-
heten genom intresseföretag som bidrar till ett effektivt 
kapitalutnyttjande, begränsar risk och ger skalfördelar. 
Intresseföretagen samägs med stora välkända bolag 
som Fabege, Wallenstam, Skandrenting, Veidekke och 
Niam, vilket ger ökad riskspridning och förbättrar finan-
sieringsförutsättningarna.

Alla projekt placeras i separata projektbolag. På så 
sätt minskar risken att eventuella problem i ett projekt 
sprids till andra projekt. I normalfallet delfinansieras 
de enskilda projektbolagen genom banklån från såväl 
svenska som utländska kreditinstitut.

Koncernens samlade kunnande inom fastighetsför-
värv, fastighetsutveckling, finansiering, inköp, mark-
nadsföring och byggnation är ovärderlig i arbetet med 
att ta fram hållbara investeringskalkyler och projektpla-
ner för de enskilda projekten. 

Förvärva och f inansiera 2
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Läderfabriken, Järla Sjö
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Alla Oscar Properties boenden är unika. Inför varje nytt 
projekt initieras en omsorgsfull konceptutvecklingspro-
cess för att fastställa interiör och exteriör design, ofta 
med utgångspunkt i byggnadens ursprung och funktion.

Oscar Properties har en god uppfattning om vad 
som utmärker attraktiva boendemiljöer. Allt från detalj-
utformning av ljuskällor till valet av exempelvis gar-
derobsbeslagens läderlindning är noga genomtänkt. 
Tanken är att de boende inte ska behöva välja mellan 
flera olika köksluckor eller kakel i badrummen. Målet är 
att allt ska passa ihop redan från början. Materialval 
och design ska ge boendet en alldeles speciell prägel, 
medan bakgrundspaletten – i form av golv, väggar och 
snickerier – ska fungera oavsett i vilken stil den boende 
väljer att möblera. Oscar Properties designkoncept 
avgränsas dock inte av lägenhetens ytterväggar. Även 
byggnadens gemensamma ytor omfattas av det genom-
gående designkonceptet.

Oscar Properties har egna arkitekter anställda men 
samarbetar även med fristående svenska och interna-
tionella arkitektbyråer. Dessa väljs till stor del baserat 
på förmåga till nytänkande. Ambitionen är att utveckla 
boendemiljöer i Stockholm som uppskattas av Stock-
holms stad. De goda relationerna med Stockholm Stads 
olika enheter har skapat ett förtroendefullt samarbete 
och en öppenhet för nya idéer.

Oscar Properties framgångar bygger på förståel-
sen för hur människor vill leva och förmågan att skapa 
ett boende att vara stolt över. Planlösning och totalyta 
kan vara avgörande för om en barnfamilj, ett äldre par 
eller en ensamstående förvärvar en specifik bostad. I 
grunden är dock de gemensamma nämnarna för Oscar 
Properties kunder ett uttalat intresse för design och arki-
tektur samt önskemålet att bo i ett attraktivt läge med 
tillgång till service som förenklar vardagen.

Konceptut veckla3
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Detaljer från Läderfabriken, Järla Sjö



22 OSCAR PROPERT IES HOLD ING AB (PUBL )   –  ÅRSREDOVISNING 2013 

Försäljningsprocessen startar i god tid före planerad 
inflyttning. I konverteringsprojekt byggs och inreds en 
visningslägenhet så tidigt som möjligt, medan Oscar 
Properties i nyproduktioner använder sig av ett spe-
ciellt utformat showroom. Vepor sätts upp på fastig-
hetens fasad. Hemsidor, filmer och lättillgängliga 
planritningar produceras. Tredimensionella modeller 
konstrueras och informationspaket distribueras till 
media. Personer som anmält intresse för Oscar Proper-
ties projekt kontaktas och informationskvällar anord-
nas. Alla försäljnings- och marknadsaktiviteter samt 
allt material är noga avstämt och koordinerat för att 
spegla det individuella objektets unika identitet. Stor 
omsorg läggs på att säkerställa att kvaliteten och 
utformningen av informationsmaterialet tydligt speglar 
hur det framtida boendet kommer att gestalta sig. Före 
säljstart inleds ett samarbete med en lämplig fastighets-

mäklare, som tar hand om alla praktikaliteter i sam-
band med visningar och kontraktsskrivning. 

Intresset för Oscar Properties projekt har hittills 
varit mycket stort. Mitt under den brinnande finanskri-
sen 2008 köade människor i dagar för att vara på 
plats till den första visningen av projektet Luma i Ham-
marby Sjöstad. Under några kylslagna dygn inför den 
första visningen av Läderfabriken i Järla Sjö i Nacka, 
valde Oscar Properties att öppna fastigheten för att de 
köande skulle slippa övernatta utomhus. 49 av totalt 56 
lägenheter bokades under den första visningsdagen.

En Oscar Properties-fastighet är unik in i minsta 
detalj och bolaget lägger stor vikt vid att det nya boen-
det skall uppfattas just så från dag ett. Slutbesiktningen 
sker i god tid före inflyttning, så att alla eventuella bris-
ter ska hinna åtgärdas. 

Marknadsföra och sälja4
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Läderfabriken, Järla Sjö
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Att varsamt konvertera en äldre byggnad till ett modernt 
boende är oftast byggtekniskt mer komplext än att upp-
föra en helt ny byggnad. Det är svårt att förutse vad 
som döljer sig bakom väggar som byggdes för kan-
ske hundra år sedan. Design, form och bevarande av 
arkitektoniska värden är inte alltid lätt att förena med 
rationellt byggande. Alla beslut får bäring på såväl 
investeringskalkylen som på hur bostaden i slutändan 
kommer att upplevas av kunden.

Byggorganisationen involveras redan i projekte-
ringsfasen, vilken inleds ett till två år före byggstart och 
är engagerad i olika omfattning ända fram till dess att 
eventuella noteringar från slutbesiktningarna är åtgär-
dade och de boende har flyttat in.

De fastigheter som förvärvas har ofta befintliga 
hyresgäster. Det innebär att Oscar Properties i god 
tid före byggstart måste bistå hyresgästerna med att 
finna ersättningslokaler och under tiden fram till dess 
bedriva fastighetsförvaltningsverksamhet på sedvan-
ligt sätt. Parallellt med förberedelserna för omflyttning 
av befintliga hyresgäster pågår stadsbyggnadskonto-

rets process med ändring av detaljplan och bygglov, 
projektering, konceptutformning samt upphandling av 
entreprenörer och andra inköp.

För att fullt ut kunna följa det fastslagna designkon-
ceptet för respektive projekt gör sig Oscar Properties 
inte beroende av standardlösningar vad gäller mate-
rialval och byggteknik. Därför är det viktigt att alla 
inblandade entreprenörer har förståelse för bolagets 
syn på design och kvalitet och är kapabla att finna spe-
cialanpassade lösningar på de problem som ofrånkom-
ligen uppkommer vid konvertering av äldre byggnader 
och byggnader som tidigare varit föremål för annan 
användning än boende. Inom byggverksamheten finns 
kvalificerade yrkesmän – med specifik erfarenhet från 
liknande konverteringsprojekt – till hands under hela 
byggnationen för att bistå entreprenörerna.

Även Oscar Properties nybyggnadsprojekt hanteras 
av den egna byggverksamheten. Målen för byggverk-
samheten är: byggnationen ska hålla rätt kvalitetsnivå, 
till rätt kostnad och inom fastställda tidsramar.

 

Bygga5
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Läderfabriken under produktion 2012
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Aurora Stjernströmer-Uggla bor med sin man Claes i 
en tvårummare med uteplats på Karlavägen 76. Aurora 
är affärsansvarig för en nysatsning inom mode- och 
skönhetsområdet på en kvällstidning och Claes arbetar 
inom musikindustrin. Paret bodde tidigare i Gamla Stan 
i en lägenhet som de ägnade lång tid åt att renovera, 
men när projektet var klart kände de sig ändå inte rik-
tigt hemma. Då började de leta efter ett boende med en 
känsla som passade dem bättre. 

Vilka krav ställde ni när ni letade efter ett nytt boende?
– Vi letade väldigt brett efter en lägenhet med rätt 
känsla – det var inget krav att vi skulle bo på Öster-
malm. De enda specifika önskemål vi hade var att 
lägenheten skulle ha en stor balkong eller en uteplats 
och närhet till bra service och kommunikationer.

ETT BOENDE  
SIGNERAT  
OSCAR  
PROPERTIES

Vad uppskattar ni mest med ert nya boende?
– Vi tycker det är skönt att inte behöva sätta igång med 
ett nytt renoveringsprojekt, allt är redan fräscht, snyggt 
och precis som vi vill ha det. Men samtidigt finns det en 
genuin känsla i lägenheten och man upplever ett lugn 
när man kommer hem. Det är inte bara lägenheten som 
tilltalar oss, utan hela huset. Trevliga grannar och ett 
fantastiskt bra läge. 

Hur kom ni i kontakt med Oscar Properties?
– Min mamma har följt Oscar Properties länge och jag 
har två systrar som båda bor i Stråhattsfabriken, så det 
var ingen slump att jag besökte den första visningen 
av Karlavägen 76. När vi fick se lägenheten slog vi till 
direkt. Claes var bortrest och hade knappt hunnit titta 
på den, berättar Aurora.  
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POSTEN NYBROGATAN

LOGOTYPE

Siv Blomqvist och Bo Leijon lever tillsammans men bor 
inte ihop. Paret letade länge förgäves efter ett hus med 
två attraktiva och lagom stora lägenheter. I det före 
detta posthuset på Nybrogatan 57 – ett stenkast från 
Östermalmstorg – fann de vad de sökte.  

Vilka krav ställde ni när ni letade efter ett nytt boende?
-– Vi letade båda efter något lite mindre, men hade 
svårt att hitta två bra lägenheter i samma hus. Sen blev 
vi tipsade om Oscar Properties och det här projektet och 
på den vägen är det. Vi är verkligen förtjusta i det här 
huset och hela konceptet med att bygga om och bevara 
det som är bra i stället för att riva och bygga nytt.

ETT BOENDE  
SIGNERAT  
OSCAR  
PROPERTIES

Vad uppskattar ni mest med ert nya boende?
– Det är elegant, påkostat och väldigt väl genomtänkt. 
Eftersom vi valt att inte bo så stort, vilket till exempel 
innebär att köket är en del av vardagsrummet, så är 
det viktigt att det är vackert. Vi har marmor i köket, en 
fantastiskt fin ekparkett och genomgående fina färger. 
Hela lägenheten är smakfull och mycket bra planerad.

Vad är speciellt med ett Oscar Properties-boende?
– Vi har upplevt stor omsorg från Oscar Properties 
sida och fått mycket tips och hjälp, bland annat när vi 
behövde hitta duktiga hantverkare. Det är något vi inte 
har varit med om på samma sätt tidigare. Vi trivs väldigt 
bra i våra nya boenden och har verkligen uppskattat 
relationerna med Oscar Properties. 
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Aktuella projekt fast igheter
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PÅGÅENDE KONVERTERING

NYBROGATAN 57 S. 32

BIOGRAFEN S. 34

CHOKLADFABRIKEN S. 36

PÅGÅENDE NYBYGGNATION

HG7 S. 38

TYRESÖ TRÄDGÅRDAR S. 40
 

PLANERAD NYBYGGNATION

KULLEN S. 42

GASKLOCKAN S. 42

RUDDAMMEN S. 43

BROFÄSTET S. 43

KARL STAAF S. 44

HELIX OCH INNOVATIONEN S. 44
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POSTEN NYBROGATAN

LOGOTYPE

Nybrogatan 57 ägs tillsammans med Fabege genom 
intresseföretaget Projektbolaget Oscarsborg AB. Det 
tidigare posthuset, med byggherren Kungl. Byggnads-
styrelsen och arkitekten Erik Lallerstedt, uppfördes 
1935–1936. Nybrogatan 57 innehåller 43 bostäder, 

där de boende även kommer att erbjudas servicetjäns-
ter från det närliggande hotellet Mornington. Försälj-
ningsprocessen startade under första kvartalet 2013. 
Av projektets totalt 43 bostäder var 38 sålda per den 
31 december 2013.

PÅGÅENDE KONVERTERING
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Biografen ägs tillsammans med Skandrenting genom 
intresseföretaget Oscar Properties AB. Biografen lig-
ger på Östermalm, med cykel och promenadavstånd 
till Djurgården, Hagaparken och Brunnsviken. Förutom 
egen biograf i huset finns det gym, hund spa, kemtvätts-
leveranser, cyklar och kylrum i entrén som gör det 

möjligt att ta emot matleveranser. Fastigheten förvärva-
des i november 2012 för utveckling av 77 bostäder. 
Ombyggnation av byggnaden startade under första 
kvartalet 2013. Försäljningsprocessen påbörjades 
under andra kvartalet 2013. Per den 31 december 
2013 var 72 av 77 bostäder sålda. 

PÅGÅENDE KONVERTERING
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Projektet Chokladfabriken ägs tillsammans med Skan-
drenting genom intresseföretaget Oscar Properties AB. 
Den tidigare Chokladfabriken på Kungsholmen bygg-
des under 1920 -talet då Konfektyrföretaget Choklad-
Thule bedrev sin verksamhet i byggnaden. Huset kom 

sedan att byggas om till kontor när fastigheten såldes 
på 1970- talet. Fastigheten ligger på Fridhemsgatan 
53 och kommer att bestå av 83 bostäder. Produktions-  
och försäljningsstart påbörjades under första kvartalet 
2014. 

PÅGÅENDE KONVERTERING
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HG7 ägs tillsammans med Skandrenting genom intres-
seföretaget Oscar Properties AB. I Hammarby Sjöstads 
centrala delar skapas 180 lägenheter i ett modernt 
storstadsboende med stor variation. Sju arkitekter har 
tillsammans med en prisbelönt landskapsarkitekt fått 
uppdraget att rita projektet. De boende kommer att 

erbjudas en spa  och relaxavdelning, gym, privat bio-
graf, garage och innergård. Inflyttning i första etappen 
är planerad under tredje kvartalet 2014 med slutgiltiga 
tillträden under 2015. Försäljningsstart av bostäderna 
påbörjades under andra kvartalet 2013. Per 31 decem-
ber 2013 var 43 av 78 bostäder i första etappen sålda. 

PÅGÅENDE NYBYGGNATION
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Tyresö Trädgårdar ägs tillsammans med Wallenstam 
genom intresseföretaget Tyrjärn 11 Holding 2. Tyresö 
Trädgårdar är ett bostadsprojekt som förutom arkitekt-
ritade lägenheter, även har placerats med anslutning till 
centrum och Tyresö Golfklubb. Det kommer att skapas 
bostäder med mellan 1–5 rum och kök med tillhörande 

garage i huset och samtliga bostäder har balkong. 
Totalt 275 bostäder planeras och inflyttning i första 
etappen är planerad till andra kvartalet 2015. Försälj-
ningsstart av bostäderna påbörjades under första kvar-
talet 2014.

PÅGÅENDE NYBYGGNATION
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Kullen ägs tillsammans med Skandrenting genom intresse-
företaget Oscar Properties AB. På Sandhamnsgatan 79 
skapas i samarbete med arkitektbyrån BIG (Bjarke Ing-
els Group) 140 bostäder, samtliga med terrasser och 

Gasklockan ägs tillsammans med Skandrenting genom 
intresseföretaget Oscar Properties AB. Oscar Properties 
har tillsammans med prisbelönta arkitekterna Herzog 
& de Meuron inlett ett samarbete för att skapa ett arki-
tektoniskt landmärke i världsklass i Norra Djurgårdssta-
den. Gasklockan är ett 140 meter högt cylinderformat 
bostadshus med utskjutande olikformade balustrader 
som kommer att inrymma cirka 300 bostäder. Bostä-

PLANERAD NYBYGGNATION

Kullen

Gasklockan

utsikt över Gärdet. I entréplan finns kommersiella ytor 
som bjuder in allmänheten – ambitionen är att även de 
som inte bor i huset ska kunna ta del av arkitekturen. 
Planerad byggstart är 2014 med färdigställande 2017. 

derna erbjuder en utsikt över Stockholm och den inre 
skärgården. Även integrerade kommersiella ytor kom-
mer att finnas, vilket exempelvis kan vara en deli, bok-
handel, förskola och konsthall, för att skapa en dyna-
misk byggnad som lever under dygnets alla timmar. 
Planering och projektering pågår tillsammans med arki-
tekterna och Stockholms stad. Byggstart är planerad till 
2016. 
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Ruddammen ägs tillsammans med Skandrenting genom 
intresseföretaget Oscar Properties AB. Oscar Properties 
AB har ansökt om ändring av detaljplan för fastighe-
ten Ruddammen 29, för att möjliggöra påbyggnad av 
befintlig byggnad, samt nybyggnad av bostäder på 

Brofästet ägs till 100 procent av Oscar Properties. Bro-
fästet i Norra Djurgårdsstaden består av tre hus med 
egna karaktärer, interiört såväl som exteriört. Byggna-
derna knyts samman med en gemensam grön gård. 

Ruddammen

Brofästet

fastigheten. Den befintliga byggnaden Biografen, ska 
utökas med 54 bostäder. I entréplan planeras lokaler 
som ska bidra till stadsmiljön och det lokala serviceut-
budet. Byggstart är planerad till 2015. 

Samtliga 44 bostäder har egna vinterträdgårdar, bal-
konger och öppna planlösningar. Byggstart är plane-
rad till 2016. 
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Projektet ägs tillsammans med Veidekke genom intresse-
företaget Eriksbergs Intressenter AB. Veidekke och 
Oscar Properties har föreslagit, i överrensstämmelse 
med Stockholms Stads inventeringsprogram för bygg-
bara platser från 1996, att en ny innovativ byggnad 
med hög attraktion och ett nyskapande uttryck ska 

Helix och Innovationen ägs till 100 procent av Oscar 
Properties. Oscar Properties vill med Helix och Innova-
tionen skapa två levande hus på en hög arkitektonisk 
nivå i Hagastaden på Torsplan. Två torn skapas, med 

PLANERAD NYBYGGNATION

Karl Staaf

Helix och Innovationen

byggas. Förutom 55 Bostäder planeras även skapande 
av kommersiella ytor. Lokalerna i bottenvåningen ska-
par möjligheter att förlänga Birger Jarlsgatans han-
delsstråk mot Tegnérgatan och Jarlaplan. Byggstart är 
planerad till 2016. 

öppna offentliga ytor på de lägre våningsplanen samt 
195 bostäder högre upp i husen. I projektet ingår loka-
ler som även allmänheten får ta del av. Byggstart är 
planerad till 2015. 
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Oscar Properties projektportfölj utgörs av fastigheter 
belägna i Stockholm med befintliga byggnader som 
förvärvats med potential att konverteras från kommer-
siella lokaler till bostäder, samt av mark eller fastighet 
med befintliga byggrätter eller där byggrätter planeras 
att skapas.

Fastigheter med befintliga byggnader klassificeras 
i koncernens balansräkning som förvaltningsfastigheter 
till dess att de tomställts och ombyggnation påbörjas 
varvid fastigheterna omklassificeras till projektfastig-
heter. Fram till tidpunkten som dessa fastigheter eventuellt 
tomställs bedrivs sedvanlig fastighetsförvaltning som 
genererar hyresintäkter.

Under 2013 färdigställde gruppen 118 bostäder 
och förvärvade samt erhöll markanvisningar för ytter-
ligare 345 bostäder. Projektportföljen uppgick vid 
årets slut till 1 710 bostäder. Oscar Properties andel av 
projektportföljen, mätt i antal bostäder, är 56 procent, 
där bolagets andel är 48 procent av pågående kon-
vertering och nybyggnation, 65 procent av planerad 
nybyggnation och 47 procent av förvaltningsfastigheter 
med potential för konvertering. 

Pågående projekt, inklusive konvertering och nybygg-
nation, uppgick vid årets slut till 658 bostäder, motsva-
rande 38 procent av den totala projektportföljen. Pla-
nerade projekt respektive potentiella projekt uppgick till 
46 respektive 15 procent av bolagets projektportfölj. 

Av den planerade nyproduktionen är 79 procent 
markanvisning och 21 procent förvärvad ej tillträdd 
mark/fastighet.

KONVERTERING

Konvertering, i termer av antalet planerade bostäder, 
omfattar totalt 27 procent av gruppens projektportfölj 
per 31 december 2013, fördelat på 10 procent pågå-
ende konvertering och 17 procent förvaltningsfastighe-
ter med potential för konvertering.

Pågående konvertering

Gruppen hade vid årets slut tre projekt motsvarande 
203 bostäder under pågående konvertering. Totalt 
har 110 bostäder av dessa sålts. Återstående bedömd 
investering för samtliga pågående konverteringsprojekt 
uppgår till cirka 334 mkr.

Projekt-  och förvaltningsfast igheter

– FÖRDELNING TOTALA PORTFÖLJEN (YTA) – – PLANERAD NYPRODUKTIONSFÖRDELNING (YTA) –

10%  Pågående konvertering

21%  Pågående nybyggnation

52%  Planerad nybyggnation

17%  Förvaltningsfastigheter  

79%  Markanvisning

21%  Förvärvad ej tillträdd mark/fastighet

– PORTFÖLJEN PER 31 DECEMBER 2013 (ANTAL BOSTÄDER) –
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PÅGÅENDE KONVERTERING

OP:s  
kapitalandel

Antal 
bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan Sålda bostäder

Försäljnings- 
grad (%)

Startade bostäder

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt
Under  

kvartalet Totalt
Under  

kvartalet Totalt

Nybrogatan 57 Guldfisken 18 Projektbolaget Oscarsborg AB (Fabege) 50% 43 Östermalm 4 378 970 461 20 Q1 (12) Q1 (13) Q2 (14) 3 38 80% 2 43

Biografen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 77 Östermalm 4 890 – 296 60 Q1 (13) Q2 (13) Q3 (14) 2 72 89% – 77

Chokladfabriken Bojen 3 Oscar Properties AB (Skandrenting) 35% 83 Kungsholmen 6 858 661 529 254 Q1 (14) Q1 (14) Q3 (15) – – – – –

PÅGÅENDE NYBYGGNATION

OP:s  
kapitalandel

Antal 
bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan Sålda bostäder

Försäljnings- 
grad (%)

Startade bostäder

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt
Under  

kvartalet Totalt
Under  

kvartalet Totalt

HG7 Linjefarten 1 & 
Båtturen 2

Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 180 Hammarby Sjöstad 15 297 1 498 946 447 – – – – 78

Etapp 1 78 6 716 530 379 80 Q4 (12) Q3 (13) Q4 (14) 43 43 – – 78

Etapp 21) 102 8 581 968 567 367 Q2 (14) Q1 (14) Q3 (15) – – – – –

Tyresö Trädgårdar Tyrjärn 11 Tyrjärn 11 Holding 2 AB (Wallenstam) 50% 275 Tyresö 18 659 – 655 555 – – – – –

Etapp 1 120 8 630 – 290 246 Q4 (13) Q1 (14) Q2 (15) – – – 120 120

Etapp 21) 155 10 029 – 365 309 Q4 (14) Q3 (14) Q2 (17) – – – – –

1) Etapp ej produktionstartad

PLANERAD NYBYGGNATION
OP:s  

kapitalandel
Antal 

bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt

Kullen Stettin 7 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 140 Gärdet 13 028 1 983 870 870 2014 2014 2017

Ruddammen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 54 Östermalm 3 800 – 133 133 2015 2016 2016

Gasklockan2) Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 300 N:a Djurgårdsstaden 36 000 – E/T E/T 2016 2016 2019

Brofästet2) E/T 100% 44 N:a Djurgårdsstaden 4 500 – E/T E/T 2016 2016 2018

Helix & Innovationen2) Helix & Innova-
tionen

E/T 100% 195 Hagastaden 20 944 3 700 E/T E/T

Etapp Innovationen 110 12 654 1 317 E/T E/T 2015 2014 2017

Etapp Helix 85 8 290 2 383 E/T E/T 2016 2015 2018

Karl Staaff2) Del av Norrmalm 
1:131

Eriksberg Intressenter (Veidekke) 50% 55 Östermalm 5 000 500 E/T E/T 2016 2016 2018

1) Efter slutfört projekt

2) Markanvisning

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER5 
OP:s  

kapitalandel
Antal 

bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr)
Hyresvärde2)

(Mkr)

Fastighets-
kostnader  

(Mkr)3)
Uthyrnings-

grad (%)4)

Tidplan

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Färdigt

Vega Vega 5 100% 60 Vasastaden – 6 000 355 170 5 2 60% 2014 2016

Riddaren Riddaren 5 100% 35 Östermalm – 5 000 420 200 8 1 100% 2015 2017

Bryggeriet Isbrytaren 50 Oscar maiN One AB (NIAM) 15% 165 Kungsholmen – 19 000 1 038 517 E/T E/T 60% 2014 2016

Grönland Grönland 18 100% 4 Djurgården 375 – 23 – 1 1 100% E/T E/T

1)  Enligt nuvarande användning

2)  Kontrakterade hyresintäkter, med tillägg för eventuella rabatter och ekonomiska vakanser på 12 månaders basis per senaste kvartalsskifte

3)  Fastighetskostnader senaste 12 månaderna med utgångspunkt i senaste kvartalsskifte

4)  Ekonomisk uthyrningsgrad

5)  Förvaltningsfastigheter med potential till konvertering. Fastigheten Heimdall 30 är avyttrad med frånträde i mitten av januari 2014.

Förvaltningsfastigheter med potential för konvertering

Alla fastigheter som Oscar Properties förvärvar bedöms 
ha potential och förutsättningar för konvertering till 
bostäder. Bolaget utvärderar löpande huruvida respek-
tive fastighet ska utvecklas, behållas som förvaltningsfast-

ighet eller avyttras. Inför ett planerat bostadsprojekt sker 
en successiv utflyttning av hyresgästerna. Sammantaget 
äger gruppen fyra fastigheter som utgör förvaltningsfast-
igheter med potential för konvertering till bostäder mot-
svarande 264 bostäder om totalt 28 875 kvm.

Informationen om respektive projekt i tabellen nedan är i allt väsentligt bolagets aktuella bedömning av respektive projekt i sin helhet. Dessa bedömningar 
och det slutliga utfallet av respektive projekt kan komma att förändras på grund av faktorer såväl inom som utom bolagets kontroll på grund av till exempel 
utformning av detaljplaner, myndighetsbeslut och marknadsutvecklingen samt att flera av projekten är i planeringsfas och där planen för respektive projekt kan 
komma att förändras.

– PORTFÖLJEN PER 31 DECEMBER 2013 –
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PÅGÅENDE KONVERTERING

OP:s  
kapitalandel

Antal 
bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan Sålda bostäder

Försäljnings- 
grad (%)

Startade bostäder

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt
Under  

kvartalet Totalt
Under  

kvartalet Totalt

Nybrogatan 57 Guldfisken 18 Projektbolaget Oscarsborg AB (Fabege) 50% 43 Östermalm 4 378 970 461 20 Q1 (12) Q1 (13) Q2 (14) 3 38 80% 2 43

Biografen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 77 Östermalm 4 890 – 296 60 Q1 (13) Q2 (13) Q3 (14) 2 72 89% – 77

Chokladfabriken Bojen 3 Oscar Properties AB (Skandrenting) 35% 83 Kungsholmen 6 858 661 529 254 Q1 (14) Q1 (14) Q3 (15) – – – – –

PÅGÅENDE NYBYGGNATION

OP:s  
kapitalandel

Antal 
bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan Sålda bostäder

Försäljnings- 
grad (%)

Startade bostäder

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt
Under  

kvartalet Totalt
Under  

kvartalet Totalt

HG7 Linjefarten 1 & 
Båtturen 2

Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 180 Hammarby Sjöstad 15 297 1 498 946 447 – – – – 78

Etapp 1 78 6 716 530 379 80 Q4 (12) Q3 (13) Q4 (14) 43 43 – – 78

Etapp 21) 102 8 581 968 567 367 Q2 (14) Q1 (14) Q3 (15) – – – – –

Tyresö Trädgårdar Tyrjärn 11 Tyrjärn 11 Holding 2 AB (Wallenstam) 50% 275 Tyresö 18 659 – 655 555 – – – – –

Etapp 1 120 8 630 – 290 246 Q4 (13) Q1 (14) Q2 (15) – – – 120 120

Etapp 21) 155 10 029 – 365 309 Q4 (14) Q3 (14) Q2 (17) – – – – –

1) Etapp ej produktionstartad

PLANERAD NYBYGGNATION
OP:s  

kapitalandel
Antal 

bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr) Tidplan

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Säljstart Färdigt

Kullen Stettin 7 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 140 Gärdet 13 028 1 983 870 870 2014 2014 2017

Ruddammen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 54 Östermalm 3 800 – 133 133 2015 2016 2016

Gasklockan2) Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 300 N:a Djurgårdsstaden 36 000 – E/T E/T 2016 2016 2019

Brofästet2) E/T 100% 44 N:a Djurgårdsstaden 4 500 – E/T E/T 2016 2016 2018

Helix & Innovationen2) Helix & Innova-
tionen

E/T 100% 195 Hagastaden 20 944 3 700 E/T E/T

Etapp Innovationen 110 12 654 1 317 E/T E/T 2015 2014 2017

Etapp Helix 85 8 290 2 383 E/T E/T 2016 2015 2018

Karl Staaff2) Del av Norrmalm 
1:131

Eriksberg Intressenter (Veidekke) 50% 55 Östermalm 5 000 500 E/T E/T 2016 2016 2018

1) Efter slutfört projekt

2) Markanvisning

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER5 
OP:s  

kapitalandel
Antal 

bostäder Område

Yta (kvm)1) Investering (Mkr)
Hyresvärde2)

(Mkr)

Fastighets-
kostnader  

(Mkr)3)
Uthyrnings-

grad (%)4)

Tidplan

Fastighet Intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Total Återstående Byggstart Färdigt

Vega Vega 5 100% 60 Vasastaden – 6 000 355 170 5 2 60% 2014 2016

Riddaren Riddaren 5 100% 35 Östermalm – 5 000 420 200 8 1 100% 2015 2017

Bryggeriet Isbrytaren 50 Oscar maiN One AB (NIAM) 15% 165 Kungsholmen – 19 000 1 038 517 E/T E/T 60% 2014 2016

Grönland Grönland 18 100% 4 Djurgården 375 – 23 – 1 1 100% E/T E/T

1)  Enligt nuvarande användning

2)  Kontrakterade hyresintäkter, med tillägg för eventuella rabatter och ekonomiska vakanser på 12 månaders basis per senaste kvartalsskifte

3)  Fastighetskostnader senaste 12 månaderna med utgångspunkt i senaste kvartalsskifte

4)  Ekonomisk uthyrningsgrad

5)  Förvaltningsfastigheter med potential till konvertering. Fastigheten Heimdall 30 är avyttrad med frånträde i mitten av januari 2014.

NYBYGGNATION

Nybyggnation, i termer av antalet planerade bostä-
der, omfattade vid årets slut totalt 73 procent av grup-
pens projektportfölj, fördelat på 21 procent pågående 
nybyggnation och 52 procent planerad nybyggnation.

Pågående nybyggnation

Gruppen hade per 31 december 2013 två projekt om 
totalt 35 454 kvm motsvarande 455 bostäder under 
pågående nybyggnation. Totalt har 198 av dessa 

bostäder påbörjats. Återstående investering i samtliga 
projekt uppgår till 1 002 mkr.

Planerad nybyggnation

Gruppen hade per 31 december 2013 sex projekt om 
totalt 89 455 kvm motsvarande 788 bostäder i pla-
nerad nybyggnation. Bygg - och försäljningsstart för 
projekten är planerade till 2014–2016 och projekten 
beräknas vara färdigställda 2016–2019.
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HÄNDELSER UNDER ÅRET

Förvärv

I september förvärvade bolaget fastigheten Riddaren 
5, Östermalm i Stockholm. Fastigheten är belägen på 
Nybrogatan med en total yta om cirka 5 000 kvm och 
är fullt uthyrd. I november förvärvade bolaget fastig-
heten Vega 5, belägen i stadsdelen Vasastan, hörnet 
Kungstensgatan/Teknologgatan. Fastigheten omfattar 
totalt cirka 6 000 kvm uthyrbar yta för huvudsakligen 
kontorsändamål och planen är att genomföra en kon-
vertering till ett sextiotal bostäder. 

Markanvisningar

I maj tilldelades Oscar Properties och Veidekkes 
gemensamägda bolag Eriksberg Intressenter AB mark-
anvisning från Stockholms Stad för byggande av 55 
lägenheter på delar av fastigheten Norrmalm 1:131. 
Platsen, som är belägen vid korsningen Birger Jarlsga-
tan och Regeringsgatan i Stockholm, är mer känd som 
Karl Staafs plats. 

Oscar Properties erhöll i juni markanvisning för kv. 
Helix och kv. Innovationen i den nya stadsdelen Hagas-
taden. Bolaget planerar att uppföra två 100 meter 
höga byggnader med 195 lägenheter. 

Pågående projekt

Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och 
antalet sålda bostäder under året uppgick till 173 (73). 
Andelen sålda bostäder i förhållande till pågående 
produktion där försäljning pågår uppgick vid årets slut 
till 76 procent (88). Projekt som är under försäljning är 
Nybrogatan 57, HG7 samt Biografen. Försäljningsstar-
ter för projekten Chokladfabriken samt Tyresö Trädgår-
dar påbörjades under första kvartalet 2014. Det totala 
antalet bostäder i pågående produktion uppgick vid 
årets slut till 360 (197) och det totala antalet bedömda 
bostäder i projektportföljen till 1 708 (1 388).

Färdigställda projekt

Under året färdigställdes projekten Läderfabriken och 
Karlavägen 76. 

Avyttringar

I december tecknades avtal om försäljning av fastigheten 
Heimdall 30 i Stockholm till ett underliggande fastighets-
värde om 88 mkr och med en positiv värdeförändring 
om 8 mkr.  

Sandhamnsgatan 39
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Oscar Properties äger fastigheter och genomför projekt 
inom konvertering och nybyggnation tillsammans med 
delägare i intresseföretag. Per 31 december 2013 var 
bolaget delägare i fem intresseföretag. Oscar Proper-
ties bidrar framförallt med affärsgenerering och pro-
jektledning, medan delägarna framförallt bidrar med 
finansiering och nya projekt.

Oscar Properties bedömer att strukturen med delat 
ägande i olika konstellationer ger en diversifierad risk-
spridning, bidrar till ett effektivt kapitalutnyttjande och 
ger skalfördelar. Den nära relationen med delägarna, 
där flertalet äger och förvaltar stora fastighetsbestånd, 
ger också Oscar Properties bättre förutsättningar att 
identifiera nya intressanta projektmöjligheter.

Fast ighetsägande intresseföretag 

Oscar Properties AB – delägt med Skandrenting AB

Skandrenting har en fastighetsportfölj med ett totalt bokfört fastighetsvärde om 
cirka 3,5 mdkr. Skandrenting ägs till 100 procent av Erik Selin Fastigheter AB, som 
också är huvudägare i Fastighets AB Balder med en fastighetsportfölj om cirka 25 
mdkr och ett börsvärde om cirka 14 mdkr.

Oscar maiN One AB – delägt med Niam V Holding

Niam är ett av norra Europas ledande private equity företag inom fastigheter och 
förvaltar fastigheter till ett värde av cirka 21 mdkr.

Eriksbergs Intressenter AB – delägt med Veidekke Bostad AB

Veidekke Bostad AB ingår i den norska byggkoncernen Veidekke ASA som är ett 
av Nordens största byggföretag, med ett börsvärde om cirka 6,5 miljarder norska 
kronor.

Projekbolaget Oscarsborg AB – delägt med Fabege AB

Fabege är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med en fastighetsport-
följ om knappt 33 mdkr och ett börsvärde på cirka 13 mdkr.

Tyrjärn 11 Holding 2 AB – delägt med Wallenstam Fastighets AB

Wallenstam är ett av Sveriges största noterade fastighetsbolag med cirka 28 mdkr 
i fastighetsvärde och ett börsvärde om cirka 17 mdkr.
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Intresseföretag Delägare Kapitalandel
Bokfört värde
andelar, Mkr

Bolagets vinstan-
del för kvartalet

Bolagets vinstan-
del för perioden

Oscar Properties AB Skandrenting 50% 129,0 25,4 53,6

Projektbolaget Oscarsborg AB Fabege 50% 29,7 2,2 23,6

Oscar maiN One AB Niam 15%1) 28,3 – 2,2

Tyrjärn 11 Holding 2 AB Wallenstam 50% 2,5 0,6 1,3

Eriksberg Intressenter AB Veidekke 50% 0,2 – –

Summa 189,7 28,2 80,7

Intresseföretag Delägare Kapitalandel Antal objekt
Bedömt antal

bostäder
Bedömd total 

yta kvm

Oscar Properties AB Skandrenting 50% 6 834 84 015

Projektbolaget Oscarsborg AB Fabege 50% 1 43 5 348

Oscar maiN One AB Niam 15%1) 1 165 17 500

Tyrjärn 11 Holding 2 AB Wallenstam 50% 1 275 18 659

Eriksberg Intressenter AB Veidekke 50% 1 55 5 500

Summa 10 1 372 131 022

1)  Vinstdelning med NIAM avviker från angiven kapitalandel.

– FÖRDELNING AV BEDÖMT ANTAL BOSTÄDER – – FÖRDELNING AV BOKFÖRT VÄRDE – KAPITALANDELAR –

61% Oscar Properties AB

3% Projektbolaget Oscarsborg AB

12% Oscar maiN One AB

20% Tyrjärn 11 Holding 2 AB

4% Eriksberg Intressenter AB

68% Oscar Properties AB

16% Projektbolaget Oscarsborg AB

15% Oscar maiN One AB

1% Tyrjärn 11 Holding 2 AB

0% Eriksberg Intressenter AB

– INTRESSEFÖRETAG –
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Chokladfabriken
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FINANSIERING

Oscar Properties bedriver en kapitalintensiv verksamhet 
och tillgång till kapital är en grundläggande förut-
sättning för att vidareutveckla bolaget. Verksamheten 
finansieras med en kombination av eget kapital, ränte-
bärande skulder samt övriga skulder. Det egna kapitalet 
och de räntebärande skulderna utgör de två viktigaste 
kapitalkällorna.

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent. Oscar 
Properties kan dock tillåta att soliditeten understiger 30 
procent med beaktande av framtidsutsikterna på medell-
ång sikt och verksamhetens aktuella riskprofil i övrigt.

Övergripande mål för finansieringsverksamheten i 
Oscar Properties är att minimera ränte- och upplånings-
risker. Oscar Properties ekonomiavdelning ansvarar för 
bolagets finansieringsverksamhet på uppdrag av VD och 
styrelse. Ekonomiavdelningen fastställer ramar för hur 
såväl koncernens kort- respektive långfristiga kapitalför-
sörjning ska säkerställas och vilka risker som ska tillåtas.

Oscar Properties utgår från målet att alla utveck-
lingsprojekt ska drivas i separata projektbolag, vilka 
finansieras individuellt i respektive projektbolag. Målet 
innebär vidare att inga lån ska göras och ingen säker-
het ställas, mellan och för, olika individuella projekt-
bolag och intresseföretag. Härigenom minimeras risken  
att eventuella problem i ett specifikt projektbolag 
påverkar övriga bolag i koncernen negativt. Oscar 
 Properties intresseföretag finansieras genom kapitaltill-
skott eller inlåning från respektive ägare enligt avtal, 
samt genom extern finansiering från kreditinstitut.

I normalfallet möjliggör Oscar Properties nuvarande 
bankfinansieringsmarknad förvärv av projektfastigheter 
och mark med säkerställd bankfinansiering. Vidare ska 
längden på den externa kapitalförsörjningen, kapital-
bindningstiden, för varje enskilt projekt överstiga den 
bedömda tiden för att färdigställa ett projekt med minst 
sex månader, företrädesvis med möjlighet till ytterligare 
förlängning om sex till tolv månader.

Oscar Properties har som mål att gruppens låne-
finansiering ska ske med hjälp av minst tre banker.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernens egna kapital uppgick per 31 december 
2013 till 334,8 mkr (124,7) och soliditeten till 34 pro-
cent (41).

Den genomsnittliga belåningsgraden i koncernens 
och intresseföretagens befintliga fastigheter och projekt, 
omfattande såväl förvärvslån som utnyttjade byggnads-
kreditiv från kreditinstitut, uppgick till cirka 62 procent.

Finansiering

KREDITAVTAL

Koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut upp-
gick per 31 december 2013 till 213 mkr och hänför sig 
till fastigheterna Heimdall 30, Grönland 18, Riddaren 5 
samt Vega 5. Bolaget har avyttrat fastigheten Heimdall 
30 med frånträde 17 januari 2014 och i samband med 
det kommer amortering ske av samtliga utestående lån 
hänförliga till fastigheten.

Koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut 
uppgick per 31 december 2013 till 213,0 mkr, varav 
samtliga var förvärvslån. Beviljade, icke utnyttjade för-
värvskrediter samt byggnadskreditiv uppgick per 31 
december 2013 till 259,5 mkr.

Per 31 december 2013 uppgick den genomsnittliga 
räntan för samtliga lån från kreditinstitut i Koncernen 
och intresseföretagen till 3,9 procent. Huvuddelen av 
de räntebärande skulderna löper med rörlig ränta (Sti-
bor 3 mån) och resterande del via räntederivat i form 
av swappar och räntetak.

Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgick till 
1,7 år på samtliga av koncernens och intresseföreta-
gens beviljade krediter inklusive såväl nyttjade som out-
nyttjade byggnadskreditiv.

Koncernen tillämpar kapitalandelsmetoden som 
redovisningsmetod vilket innebär att de räntebärande 
skulderna i respektive intresseföretag inte konsolideras 
i koncernens balansräkning. De totala räntebärande 
skulderna i gruppen uppgick per den 31 december 
2013 till 1 297 mkr, vilket motsvarar en genomsnittlig 
belåningsgrad på fastigheterna om cirka 62 procent.

Borgensåtaganden

Per 31 december 2013 förelåg ett borgensåtagande för 
intressebolags skulder till kreditinstitut om 170,0 mkr. 
Därutöver förelåg per samma datum borgensåtaganden 
från moderbolaget för dotterbolags skulder till kredit-
institut om 167,5 mkr. Bolaget har en medveten strategi 
att reducera omfattningen av borgensåtaganden och 
har sedan 1 januari 2013 reducerat omfattningen av 
borgensåtaganden från 488 mkr till 337,5 mkr.

Pant

Samtliga av koncernens räntebärande skulder till kredit-
institut, om totalt 213,0 mkr per 31 december 2013, är 
säkerställda mot pant i fastighetsinteckningar och aktier 
i dotterbolag.

LIKVIDITET

Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per 31 
december 2013 till 43,0 mkr (1,0).
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Gruppens räntebärande skulder till kreditinstitut Räntebärande skulder till kreditinstitut

Löptiderna på bankkrediterna följer generellt projektens planerade löptid, 
med möjlighet till förlängning.

Belåningsgrad vad avser förvaltningsfastigheter som redovisas till verkligt 
värde, beräknas som räntebärande skulder i förhållande till bokförda värdet. 
Vad avser belåningsgrad i projektfastigheter beräknas denna utifrån respek-
tive fastighets bokförda värde som tar sin utgångspunkt i anskaffningsvärde 
plus gjorda investeringar. 

0

200

400

600

800

1000
Mkr

2013 2014 2015 2016
0

10
20
30
40
50
60
70
80
%

Helägda fastigheter Intressebolag Total

– FÖRFALLOSTRUKTUR (MKR) – – BELÅNINGSGRAD (%) –

FINANSIELL RISKHANTERING

Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för 
olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker 
avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde 
till följd av förändringar i räntenivåer, likviditets- och 
kreditrisker. Hanteringen av Koncernens finansiella ris-
ker utförs, på uppdrag av VD och styrelse, av ekonomi-
avdelningen vars uppgift är att identifiera och i största 
möjliga utsträckning minimera dessa riskers resultatpå-
verkan. All finansiell risk ska rapporteras och analyse-
ras av Oscar Properties ekonomiavdelning. Detta ska 
ske enligt bolagets gällande rutiner, vilka verkar för att 
begränsa bolagets finansiella risker.

Marknadsrisk

Marknadsrisk är att risken för att verkligt värde på, 
eller framtida kassaflöden från, ett finansiellt instrument 
varierar på grund av förändringar i marknadspriser. 
Enligt IFRS indelas marknadsrisker i tre slag: valutarisk, 
ränterisk och andra prisrisker. Den marknadsrisk som 
främst påverkar bolaget är ränterisk. Bolagets målsätt-
ning är att identifiera, hantera och minimera marknads-
riskerna. Detta görs av Oscar Properties ekonomiavdel-
ning enligt gällande rutiner.

Likviditetsrisk

Likviditetsrisk är risken för att bolaget inte ska kunna 
infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten 
utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar 
avsevärt. Enligt bolagets gällande rutiner är likviditets-

hanteringen centraliserad till Oscar Properties ekonomi-
avdelning för att därigenom optimera utnyttjandet av 
likvida medel och minimera finansieringsbehovet. För 
att minimera likviditetsrisken görs löpande likviditets-
prognoser för att säkerställa likviditet på såväl kort som 
lång sikt.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken att förändringar i ränteläget 
påverkar ett bolags räntekostnader. Ränterisk kan leda 
till förändring i verkliga värden, förändringar i kassa-
flöden samt fluktuation i bolagets resultat. Bolaget är 
utsatt för ränterisker till följd av låneskulder. Bolagets 
hantering av ränterisk sker enligt gällande rutiner och 
är centraliserad till ekonomiavdelningen som har till 
uppgift att identifiera, hantera och minimera eventuella 
ränterisker för koncernen. Detta rapporteras löpande 
till VD och styrelse.

Kreditrisk

Kreditrisk förknippas främst med sannolikheten för 
finansiell förlust som beror på motparters oförmåga att 
uppfylla de avtalsmässiga förpliktelserna förknippade 
med finansiella transaktioner eller instrument. De finan-
siella motparternas risk värderas och övervakas med 
målet att minska motpartsrisken. Koncernen hanterar 
kreditrisken genom att begränsa sina motparter till ett 
antal större välkända banker och finansiella institutio-
ner samt övervaka deras ställning.
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MEDARBETARE

Oscar Properties består av medarbetare med bred bak-
grund och erfarenhet inom arkitektur, byggnation och 
konstruktion, bostadsförsäljning, ekonomi och finans 
samt fastighetsjuridik. För att säkerställa hög kvalitet, 
ett tidseffektivt projektgenomförande med tydlig kost-
nadskontroll och kontinuerlig erfarenhetsöverföring har 
Oscar Properties egen byggledning, inköp, kalkylering 
och specialiserade hantverkare. 

Antalet anställda ökade med tre personer under 
2013 och gruppen hade vid årets slut totalt 47 medarbe-
tare, varav 14 kvinnor. Tabellen nedan visar antal heltids-
tjänster fördelade på olika funktioner.

– ANSTÄLLDA I  OSCAR PROPERT IES –

2013

Projektutveckling 3

Bygg 26

Marknadsföring och försäljning 6

Design- och konceptutveckling 4

Centrala stödfunktioner 8

Totalt antal anställda 47
 
Oscar Properties har genom långsiktigt och målmedve-
tet arbete skapat ett starkt varumärke och personer med 
gedigen erfarenhet från fastighetsutvecklingsbranschen 
söker anställning hos Bolaget. Framöver kommer fokus 
att vara nyrekryteringar för att förstärka organisationen 

Organisat ion och medarbetare

i allmänhet och byggverksamheten i synnerhet. Vidare 
arbetar Oscar Properties aktivt med kunskaps-  och erfa-
renhetsåterföring för att utveckla organisationen.

ORGANISATION

Projektutveckling

Funktionen Projektutveckling arbetar aktivt med att 
identifiera och utvärdera nya projekt och transaktions-
möjligheter och tar tillsammans med övriga funktioner 
inom bolaget fram utvärderings-  och beslutsunderlag 
för de affärsmöjligheter som uppkommer. När så 
erfordras anlitas extern kompetens.

Design- och konceptutveckling

Inom funktionen Design  och konceptutveckling arbetar 
Oscar Properties egna arkitekter med att ta fram interiöra 
och exteriöra designkoncept. Tillsammans med projekt-
utvecklingsgruppen ansvarar funktionen för underlag 
till ansökan om bygglov och ändringar av detaljplaner. 
I en del projekt samarbetar bolaget med externa arki-
tekter där förmåga till nytänkande är en viktig förutsätt-
ning vid valet av samarbetspartner.

Bygg

För att säkerställa hög kvalitet, öka kontrollen och få en 
bättre kostnadskontroll över byggprocessen, etablerade 
bolaget under 2011 ett eget byggbolag med funktioner 

– ORGANISAT ION –

COO

VD

Projekt- 
utveckling

Bygg Design och 
konceptutveckling  

Marknad och 
Försäl jning

Ekonomi  
och Finans

Förvaltning
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inom framförallt byggledning, projektering, inköp, kal-
kylering och samordning av leverantörer. Bolaget har 
väl upparbetade kontakter med ett antal leverantörer 
där individuell upphandling sker inför respektive pro-
jekt. Byggbolaget har inga externa kunder utan utför 
endast tjänster i projekten som hel  eller delägs av kon-
cernen. Genom den egna byggverksamheten säkerställs 
en hög kvalitet med den rätta Oscar Properties- känslan 
samtidigt som kompetens och erfarenhet överförs från 
ett projekt till ett annat. Rekryteringar av nyckelpersoner 
inom funktionen Bygg har gjorts från etablerade bygg-
bolag där såväl ansvariga för byggverksamheten som 
bygg  och projektledare har lång erfarenhet att driva 
och genomföra stora projekt.

Under året träffades en överenskommelse om att 
förvärva samtliga aktier i de tidigare delägda bygg- 

och förvaltningsbolagen Oscar Properties Bygg Hol-
ding AB och Oscar Properties Förvaltning AB, med 
totalt 43 anställda. Detta innebär en organisationsstruk-
tur som är bättre anpassad till gruppens verksamhet 
och omfattning.

Marknad och försäljning

Funktionen Marknad och försäljning ansvarar för pla-
nering och koordinering av säljaktiviteter samt fram-
tagande av marknads föringsmaterial. Vidare ansva-
rar funktionen för löpande kontakt med kunder inför 
tillträde och eftermarknad. Marknad och försäljning 
samarbetar även med olika reklam  och PR- byråer samt 
fastighetsmäklare.

HG7
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Styrelsen och verkställande direktören för Oscar Proper-
ties Holding AB (publ), organisationsnummer 556870-
4521, avger härmed redovisning för koncernen och 
moderbolaget för räkenskapsåret 2013. 

Oscar Properties Holding AB (publ) benämns även 
bolaget eller moderbolaget. Oscar Properties Holding 
AB (publ) tillsammans med dess helägda dotterföretag 
benämns även Oscar Properties eller koncernen. Oscar 
Properties Holding AB (publ) tillsammans med dess 
helägda dotterföretag samt intresseföretag benämns 
även gruppen. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN 

Oscar Properties Holding AB (publ) ägdes per boksluts-
dagen till 96,7 procent av Oscar Properties Värdepap-
per AB vilket kontrolleras av Oscar Engelbert via bolag.

VERKSAMHETEN 

Oscar Properties köper, utvecklar och säljer fastigheter 
med attraktiva lägen i Stockholm med den långsiktiga 
strategin att vara aktiv inom både konvertering och 
nyproduktion. Koncernen driver projekten i egen regi 
eller genom delägda intresseföretag. Koncernen äger 
även förvaltningsfastigheter. Konvertering och nybygg-
nation omfattar fastigheter där byggnation har påbör-
jats samt fastigheter där beslut att påbörja byggnation 
har fattats. Förvaltningsfastigheter är kommersiella 
lokaler eller hyresbostäder med löpande kassaflöde. 
Förvaltningsfastigheter som förvärvas av koncernen ska 
ha potential att bli projektfastigheter. 

ORGANISATION OCH MEDARBETARE 

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 
perioden till 47 varav 14 är kvinnor. Medarbetarna 
har relevant och bred erfarenhet inom projektledning, 
ekonomi, juridik, arkitektur, byggnation och bostadsför-
säljning. Koncernen driver ett eget byggbolag, Oscar 
Properties Bygg AB, i syfte att stärka kontrollen, upprätt-
hålla kompetensen inom organisationen och säkerställa 
hög kvalitet i projekten.

Under kvartalet har Oscar Properties förstärkt orga-
nisationen inom bygg och projektutveckling med rekry-
teringar av dels Magnus Andersson, med ett förflutet 
från Skanska, i befattningen som COO och dels Rikard 
Wiss med ett förflutet från Jernhusen, i befattningen som 
VD för byggbolaget. Båda ingår i koncernledningen.

 

Förvaltningsberät telse

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET 

Förvärv

I september förvärvades fastigheten Riddaren 5 på 
Östermalm i Stockholm. Fastigheten är belägen på 
Nybrogatan med en total yta om cirka 5 000 kvm kom-
mersiella lokaler och är fullt uthyrd. I november förvär-
vades fastigheten Vega 5 i stadsdelen Vasastan med 
cirka 6 000 kvm uthyrbar yta för huvudsakligen kon-
torsändamål. Fastigheten är belägen av hörnet Kung-
stensgatan/Teknologgatan. Planen är att genomföra en 
konvertering till ett sextiotal bostäder. 

Markanvisningar

I maj tilldelades Oscar Properties och Veidekkes 
gemensamägda bolag Eriksberg Intressenter AB mark-
anvisning från Stockholms Stad för byggande av 55 
bostäder på delar av fastigheten Norrmalm 1:131. Plat-
sen, som är belägen vid korsningen Birger Jarlsgatan 
och Regeringsgatan i Stockholm, är mer känd som Karl 
Staafs plats. 

Oscar Properties erhöll i juni markanvisning för kv. 
Helix och kv. Innovationen i den nya stadsdelen Haga-
staden. Planen är att uppföra två 100 meter höga 
byggnader med 195 lägenheter. 

Pågående projekt

Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och 
antalet sålda bostäder under året uppgick till 173 (73). 
Andelen sålda bostäder i förhållande till pågående 
produktion där försäljning pågår uppgick vid årets slut 
till 76 procent (88). Projekt som är under försäljning är 
Nybrogatan 57, HG7 samt Biografen. Försäljning för 
projekten Chokladfabriken samt Tyresö Trädgårdar 
påbörjades under första kvartalet 2014. Det totala 
antalet bostäder i pågående produktion uppgick vid 
årets slut till 360 (197) och det totala antalet bedömda 
bostäder i projektportföljen till 1 708 (1 388).

Färdigställda projekt

Under året färdigställdes projekten Läderfabriken och 
Karlavägen 76. 



58 OSCAR PROPERT IES HOLD ING AB (PUBL )   –  ÅRSREDOVISNING 2013 

Avyttringar

I december tecknades avtal om försäljning av fastig-
heten Heimdall 30 i Stockholm till ett underliggande 
fastighetsvärde om 88 mkr och med en positiv värdeför-
ändring om 8 mkr. Oscar Properties avyttrade i decem-
ber via intresseföretag tomträtten Dykärret Mindre 12 
på Södermalm, med ett underliggande fastighetsvärde 
om 70 mkr, och en positiv resultateffekt för koncernen 
om cirka 15 mkr. 

Finansiering

I februari genomfördes en private placement av totalt 
625 000 preferensaktier till institutionella och privata 
investerare i Sverige vilket tillförde bolaget cirka 125 mkr.

I juni noterades Oscar Properties preferensaktie på 
Nasdaq OMX First North Premier. 

I december genomfördes en emission av 106 250 
preferensaktier, i syfte att stärka bolagets kapitalbas i 
samband med förvärvet av fastigheten Vega 5. Totalt 
tillfördes bolaget cirka 25 mkr. 

Rörelseförvärv

I maj genomfördes en omstrukturering där koncernen 
förvärvade samtliga aktier i Oscar Properties Bygg Hol-
ding AB-koncernen samt Oscar Properties Förvaltning 
AB med totalt 43 anställda. De förvärvade enheterna 
har tidigare ingått i kapitalandelen för intresseföreta-
get Oscar Properties AB. Dessa konsolideras från och 
med 1 april 2013. Förvärvet genomfördes under andra 
kvartalet 2013 till en köpeskilling om 2,2 mkr vilket 
motsvarade eget kapital i Oscar Properties Bygg Hol-
ding AB-koncernen samt Oscar Properties Förvaltning 
AB. Utöver denna köpeskilling har parterna enats om 
en tilläggsköpeskilling som kommer fastställas senast 
2016. De förvärvade enheterna omsatte under räken-
skapsåret 2012 tillsammans närmare 238 mkr med ett 
rörelseresultat om cirka 1,5 mkr. Eget kapital i Oscar 
Properties Bygg Holding AB-koncernen uppgick per 
den 31 december 2012 till 2,1 mkr och i Oscar Proper-
ties Förvaltning AB till 0,1 mkr.  

FASTIGHETSPORTFÖLJEN 

Per bokslutsdagen har koncernen engagemang, helt 
eller delvis, i totalt 16 fastigheter och projekt varav sex 
är helägda. Fastigheten Heimdall 30 är avyttrad med 
frånträde i mitten av januari 2014. De helägda för-
valtningsfastigheterna redovisas som förvaltningsfast-

igheter i balansräkningen. Fastigheter och projekt där 
koncernen är delägare redogörs för ytterligare under 
avsnittet intresseföretag, sid 49. 

Alla fastigheter som Oscar Properties förvärvar 
bedöms av bolaget som potentiella framtida projekt 
för utveckling av nya bostäder. De fastigheter som 
inte direkt övergår till bostadsprojekt förvaltas inom 
affärsområdet Förvaltningsfastigheter. Bolaget gör en 
löpande utvärdering av utvecklingsmöjligheten för res-
pektive fastighet alternativt om fastigheten ska behållas 
som förvaltningsfastighet eller avyttras. Inför ett pla-
nerat bostadsprojekt sker en successiv avveckling av 
hyresgästerna. 

Oscar Properties är per bokslutsdagen ensam 
ägare till fyra förvaltningsfastigheter – Vega 5 i Vasas-
tan, Riddaren 5 på Östermalm, Heimdall 30 och 
Grönland 18 på Djurgården – med ett bokfört fastig-
hetsvärde om totalt cirka 514 mkr. Via intresseföretag 
förvaltas ytterligare en förvaltningsfastighet – Isbryta-
ren 50 på Kungsholmen. Hyresgäststrukturen fördelar 
sig olika mellan de olika förvaltningsfastigheterna. Idag 
består fastighetsytorna av bostäder och kommersiella 
lokaler. I tabellen på sid 46 redovisas samtliga fastighe-
ter där koncernen är ägare eller delägare per den 31 
december 2013 samt pågående och planerade projekt 
i koncernen och intresseföretagen vid samma tidpunkt. 

INTRESSEFÖRETAG 

Oscar Properties äger fastigheter och bedriver om och 
nybyggnadsprojekt delvis genom intresseföretag med 
olika delägare, där Oscar Properties framförallt bidrar 
med affärsgenerering och projektledning, medan del-
ägarna framför allt bidrar med finansiering och nya 
projekt. Oscar Properties hade vid periodens utgång 
fem fastighetsägande intresseföretag, fyra med en kapi-
talandel om 50 procent och ett intresseföretag med en 
kapitalandel om 15 procent1).  I koncernredovisningen 
redovisas samtliga intresseföretag enligt kapitalandels-
metoden vilket innebär att andelarna i intresseföretaget 
initialt redovisas till anskaffningsvärdet för att sedan 
justeras för att avspegla koncernens andel av intresse 
företagets resultat. 

Intresseföretagen hade per 31 december 2013 
engagemang i totalt 10 objekt med en total bedömd 
yta om cirka 131 000 kvm och 1 372 bostäder. Det 
totala bokförda värdet på andelar i intresseföretag 
uppgick till 189,7 mkr. 

1) Vinstdelning med NIAM avviker från angiven kapitalandel.  
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* Vinstdelning med Niam avviker från angiven kapitalandel.

PÅGÅENDE OCH FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT 

Pågående utvecklingsprojekt och färdigställda projekt 
beskrivs nedan under respektive intresseföretag. 

Intresseföretaget Oscar Properties AB 

Oscar Properties AB ägs tillsammans med Skandrenting 
AB. Bokfört värde på andelarna i intresseföretaget upp-
går till 129, 0 mkr (75,0) per bokslutsdagen. I intresse-
företaget ingår projekten Ruddammen 29 (Biografen) 
och Bojen 3 (Chokladfabriken), Hammarby gård 7 
(pågående nybyggnation), samt Stettin 7 (Kullen), Rud-
dammen 29 (Ruddammen) och Gasklockan (planerad 
nybyggnation). Oscar Properties AB har den 31 decem-
ber avyttrat och frånträtt tomträtten Dykärret Mindre 12 
på Södermalm i Stockholm till ett underliggande fast-
ighetsvärde om 70 mkr. Försäljningen ger ett resultat 
efter skatt om cirka 15 mkr i koncernen som redovisas 
under fjärde kvartalet 2013. Under året färdigställdes 
projektet Karlavägen 76.

Intresseföretaget Projektbolaget Oscarsborg AB 

Projektbolaget Oscarsborg AB ägs tillsammans med 
Fabege AB. Bokfört värde på andelarna uppgår till 
29,7 mkr (6,1) per bokslutsdagen. Intresseföretaget har 
under året bedrivit två projekt, Guldfisken 18 (Nybro-
gatan 57) med en totalyta om 5 348 kvm och Sicklaön 
145:17 (Läderfabriken) med en totalyta om 4 886 kvm. 
Under året färdigställdes projektet Läderfabriken.

Intresseföretaget Oscar maiN One AB 

Oscar maiN One AB ägs tillsammans med fastighets-
fonden Niam. Oscar Properties ägande uppgår till 15 
procent*. Bokfört värde på andelarna uppgår till 28,3 
mkr (26,2) per bokslutsdagen. Oscar maiN One AB 
äger genom bolag förvaltningsfastigheten Isbrytaren 
50 på Kungsholmen i Stockholm. 

  
Intresseföretaget Tyrjärn 11 Holding 2 AB 

Tyrjärn 11 Holding 2 AB ägs tillsammans med Wal-
lenstam AB. Oscar Properties ägande uppgår till 50 
procent. Bokfört värde på andelarna uppgår till 2,5 
mkr (0,0) per bokslutsdagen. Intresseföretaget bedriver 
projektet Tyresö Trädgårdar på fastigheten Tyrjärn 11. 
Nybyggnation av cirka 275 bostadsrätter med en total 
bostadsyta om 18 659 kvm startade under året.  

Eriksberg Intressenter AB

Eriksberg Intressenter AB ägs tillsammans med Veid-
ekke. Oscar Properties ägande uppgår till 50 procent. 
Bokfört värde på andelarna uppgår till 0,2 mkr per 
bokslutsdagen. I intresseföretaget ingår projektet Karl 
Staaf, där markanvisning erhållits för fastigheten Del av 
Norrmalm 1:131 (planerad nybyggnation).  

RISKER OCH RISKHANTERING

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Att göra väl avvägda riskbedömningar är mycket vik-
tigt för ett projektutvecklingsbolag, då riskhantering 
och värdeskapande har en stark koppling. Målet för en 
projektutvecklare är att tidigt identifiera och förvärva 
utvecklingsbara objekt för att sedan producera och 
sälja bostäder på ett sätt som optimerar värdet för kun-
den och projektresultaten. Genom hela denna process 
ställs projektutvecklaren inför ett flertal risker som rätt 
hanterade bidrar till förbättrad lönsamhet. 

Finansiella risker 

Oscar Properties största risker är hänförliga till tillgång 
på krediter och likviditet. Försvårad eller fördyrad 
upplåning skulle ha en negativ påverkan på bolagets 
resultat och kassaflöde. Oscar Properties har varit fram-
gångsrikt gällande finansiering av projekt och bolaget 
bedömer att det med en god historik och en stabil 
finansiell ställning har fortsatt goda förutsättningar för 
tillgång till finansiering. Risken att inte kunna fullgöra 
betalningsåtaganden hanteras genom en strikt likvidi-
tetskontroll och en effektiv projektmodell. 

Operationella risker 

Riskhantering är en integrerad del av beslutsfattan-
det på alla nivåer inom bolaget. Samtliga väsentliga 
affärs- och projektbeslut analyseras med avseende på 
såväl risk som möjlighet. Rutiner för styrning, bevakning 
och uppföljning av projekt är utformade för att minska 
affärs- och genomföranderiskerna. 

En väsentlig risk är om strukturen på projektportföl-
jen inte är optimerad, vilket då kan leda till förlorade 
möjligheter eller ökade kostnader. Genomföranderis-
kerna har som en konsekvens av de senaste årens foku-
serade arbete med styrning och kontroll minskat. 
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I övrigt har Oscar Properties att hantera andra mer 
generella risker förknippade med en relativt liten orga-
nisation, såsom beroende av nyckelpersoner på viktiga 
positioner i bolaget. Till möjliga risker räknas även för-
ändrade skattevillkor och lagstiftning. 

Omvärldsrisker 

Andra risker som kan försvåra en framgångsrik försälj-
ning av nybyggda och omvandlade bostäder är rela-
terade till omvärldsförändringar såsom kraftigt ökade 
bolåne räntor, global konjunkturförsvagning, ökad arbets-
löshet på Oscar Properties hemmamarknad och ökad 
konkurrens. Dessa faktorer utgör risker för intäktsnivån i 
bolagets projekt. För mer information om finansiella risker 
se sidan 53.

AKTIEN 

Per bokslutsdagen uppgick antalet aktier till 24 647 900 
varav 23 916 650 utgörs av stamaktier och 731 250 
utgörs av preferensaktier. För mer information om bola-
gets preferensaktie hänvisas till moderbolagets bolags-
ordning. Efter nyemission och ägarspridning i samband 
med notering av stamaktien efter årets slut, uppgick 
det totala antalet stamaktier i bolaget per den 31 mars 
2014 till 28 069 983 och det totala antalet preferens-
aktier till 731 250. Stamaktiens kvotvärde uppgår till 
2 kronor per aktie. För mer information om aktien se 
sidan 92.

UTDELNINGSPOLICY 

Långsiktigt ska bolaget lämna hälften av bolagets netto-
resultat i sammanlagd utdelning på stam- och preferens-
aktier. Eftersom Oscar Properties under de närmaste 
åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och 
likviditet kan utdelningen på stamaktierna komma att 
bli låg eller helt utebli. Preferensaktierna medför före-
trädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 
24,00 kronor per aktie med halvårsvis utbetalning om 
12,00 kronor per aktie.

RESULTAT FÖR PERIODEN  
JANUARI–DECEMBER 2013

Koncernens intäkter uppgick under helåret 2013 till 
268,8 mkr (3,3) och är främst hänförliga till försäljning 
av tjänster inom byggverksamheten till intresseföretag 
om totalt 261,8 mkr (–), framför allt till projekten HG7, 
Karlavägen 76, Nybrogatan 57, Biografen och Läder-
fabriken. Koncernen har ingen försäljning av tjänster 
till externa parter. Ökningen vad gäller försäljning av 
tjänster är främst hänförlig till förvärvet av byggverk-
samheten under andra kvartalet 2013. 

Hyresintäkterna under helåret 2013 uppgick till 7,0 
mkr (3,3) och ökningen är framförallt hänförligt till för-
värven av fastigheterna Riddaren 5 och Vega 5 som 
tillträddes i september respektive november. 

Koncernens kostnader uppgick under helåret 2013 till 
–276,2 mkr (–1,5) och är främst hänförliga till produk-
tionskostnader i projekten HG7, Karlavägen 76, Nybro-
gatan 57, Biografen samt Läderfabriken. 

Fastighetskostnader uppgår till –3,6 mkr (–1,0) där 
ökningen framför allt är hänförlig till förvärv av fastig-
heterna Riddaren 5 och Vega 5 samt övriga kostnader 
om –20,9 mkr (–0,5) där ökningen framför allt förklaras 
av förvärvet av byggverksamheten. 

Koncernens rörelseresultat uppgick under helåret 
2013 till 92,3 mkr (40,1). I rörelseresultatet inkluderas 
resultat från andelar i intresseföretag, vilket uppgick till 
80,7 mkr (29,8). Resultatet hänför sig till projekten HG7, 
Karlavägen 76, Nybrogatan 57, Biografen och Läderfa-
briken. I rörelseresultat ingår även värdeförändringar på 
förvaltningsfastigheter som under helåret 2013 uppgår till 
10,0 mkr (8,5). Värdeförändringarna beror framför allt 
på försäljningen av Heimdall 30 i Vasastan för 88 mkr. 

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till 45,7 mkr (40,7), samtidigt som kassaflödet från 
investeringsverksamheten påverkade kassaflödet med 
–498,4 mkr (–147,0) och hänför sig framför allt till 
förvärv av fastigheterna Riddaren 5 och Vega 5 samt 
utdelning/återbetalning från intresseföretag. Kassaflö-
det från finansieringsverksamheten uppgick till 494,7 
mkr (107,3) och avser främst ny upplåning i samband 
förvärven av fastigheterna Riddaren 5 och Vega 5 samt 
de nyemissioner av preferensaktier som genomfördes 
under året. Totalt uppgick periodens kassaflöde till 42,0 
mkr (0,9). Sammantaget har likvida medel förändrats 
från 1,0 mkr till 43,0 mkr. 

FINANSIERING 

Oscar Properties bedriver en kapitalintensiv verksamhet 
och tillgång till kapital är grundläggande förutsättning 
för att vidareutveckla Oscar Properties. Verksamheten 
finansieras med en kombination av eget kapital, ränte-
bärande skulder samt övriga skulder. Det egna kapita-
let och de räntebärande skulderna utgör de två vikti-
gaste kapitalkällorna. 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 
334,8 mkr (124,7). Utvecklingen av det egna kapitalet 
under året beror på genererad vinst, emission av prefe-
rensaktier samt utdelning till aktieägare. Soliditeten var 
vid periodens slut cirka 34 procent (41). Den genom-
snittliga belåningsgraden i koncernens och intressefö-
retagens befintliga fastigheter och projekt, omfattande 
såväl förvärvslån som utnyttjade byggnadskreditiv från 
kreditinstitut, uppgick till 62 procent. 
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Räntebärande skulder 

Koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut upp-
går till 213 mkr och hänför sig till fastigheterna Heim-
dall 30, Grönland 18, Riddaren 5 samt Vega 5. Under 
fjärde kvartalet har nya krediter utbetalats för förvärv 
av Riddaren 5 på Östermalm samt fastigheten Vega 5 
i Vasastan. Under kvartalet har koncernen avyttrat fast-
igheten Heimdall 30 med frånträde under januari 2014 
och i samband med det kommer amortering ske av 
samtliga utestående lån hänförliga till den fastigheten. 

Per bokslutsdagen uppgick den genomsnittliga rän-
tan för samtliga lån från kreditinstitut i koncernen och 
i intresseföretagen, till 3,9 procent. Merparten av de 
räntebärande skulderna löper med rörlig ränta (Stibor 
3 mån). Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår 
till 1,7 år på samtliga av gruppens beviljade krediter 
inkluderat byggnadskreditiv. Oscar Properties tillämpar 
kapitalandelsmetoden som redovisningsmetod vilket 
innebär att de räntebärande skulderna i respektive 
intresseföretag inte konsolideras. 

De totala räntebärande skulderna i koncernen, 
intresseföretagen och projekten uppgick sammanlagt 
per 31 december 2013 till 1 297 mkr (1 497), vilket 
motsvarar en genomsnittlig belåningsgrad på fastighe-
terna om 62 procent (63). 

Likviditet 

Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per den 31 
december 2013 till 43,0 mkr (1,0). 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets resultat för räkenskapsåret uppgår till 
2,9 (1,0) mkr och består framförallt av ränteintäkter. Per 
bokslutsdagen uppgår eget kapital till 268,8 (147,5) 
mkr vilket innebär att bolagets soliditet är 100 procent. 

STYRELSENS ARBETE 

Oscar Properties styrs enligt de regler för bolagsstyrning 
som anges i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Sty-
relsen fastställer årligen en arbetsordning för styrelsen 
och en instruktion för verkställande direktören. Arbets-
ordningen anger bland annat styrelsens åliggande, 
ansvarsfördelning, mötesplan och vilka ärenden som 
skall föreläggas styrelsen. Bolaget har under året avhållit  
sju styrelsemöten. Därutöver har styrelseledamöterna 
haft löpande kontakter med verkställande direktören. 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Koncernen och gruppen förväntas även fortsättningsvis 
utveckla de fastigheter som ingår i gruppen samt efter-
söka nya möjliga projekt. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Ägarspridning och notering av stamaktien

Efter årets slut beslutade bolagets styrelse om en 
ägarspridning och nyemission av totalt 11 000 000 
stamaktier, varav högst 4 153 333 avsåg nyemitte-
rade stamaktier erbjudna av bolaget. I februari 2014, 
genomfördes en ägarspridning i enlighet med beslutet 
genom en kombinerad nyemission och försäljning av 
stamaktier. Stamaktien noterades på Nasdaq OMX 
First North Premier den 17 februari 2014. I samband 
med notering av stamaktien tillfördes bolaget cirka 125 
mkr före transaktionskostnader.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande finns följande medel:
219 499 699

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Delas ut till aktieägarna

0 kr per stamaktie, totalt 0

24 kr per preferensaktie, totalt 17 550 000 

Summa 17 550 000

Balanseras i ny räkning 201 949 699 

Totalt disponerat 219 499 699

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN  
FÖRESLAGNA UTDELNINGEN 

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar 
koncernens soliditet till 32 procent, moderbolagets soli-
ditet är 100 procent  efter utdelningen. Soliditeten är, 
med hänsyn till den bransch som bolaget och koncer-
nen verkar inom samt mot bakgrund av att bolagets och 
koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, 
betryggande. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdel-
ningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingå-
ende bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort 
och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investe-
ringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försva-
ras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 
2–3 st (försiktighetsregeln). 
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Ateljéhuset
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Koncernens rapport  över totalresultat

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Hyresintäkter 7,0 3,3

Försäljning av varor och tjänster 261,8 –

Aktiverat arbete balanserade utvecklingsutgifter 8,3 –

Övriga rörelseintäkter 0,6 0,1

Summa rörelsens intäkter 277,7 3,4

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader –251,7 –

Fastighetskostnader –3,6 –1,0

Övriga rörelsekostnader –20,9 –0,5

Värdeförändring fastigheter 8 10,0 8,5

Resultat från andelar i intressebolag 80,7 29,8

Summa 3,4,5,6 –185,4 36,8

Rörelseresultat 92,3 40,1

Finansiella intäkter 9,1 3,4

Finansiella kostnader –10,6 –8,7

Resultat från finansiella poster –1,5 –5,4

Resultat före skatt 90,8 34,7

Inkomstskatt 7 0,8 –2,0

Årets resultat 91,6 32,8

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – –

Summa totalresultat för året 91,6 32,8

Årets resultat hänförligt:

Moderföretagets aktieägare 91,6 32,8

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretages aktieägare 91,6 32,8

Resultat per stamaktie, kr1) 3,20 1,37

Antal aktier 24 647 900 23 916 650

Genomsnittligt antal stamaktier 23 916 650 23 916 650

Genomsnittligt antal preferensaktier 425 521 –

1) Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 11

Immateriella tillgångar 1,4 –

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 8 513,9 99,8

Övriga materiella anläggningstillgångar 33,9 –

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 23,0 20,5

Andelar i intresseföretag 9 189,7 107,4

Fordringar hos intresseföretag 97,2 60,5

Övriga finansiella anläggningstillgångar 13,1 –

Summa anläggningstillgångar 872,2 288,2

Omsättningstillgångar 11

Upparbetad ej fakturerad projektering 12,8 –

Kundfordringar 12 39,2 –

Övriga fordringar 7,8 0,3

Fordringar hos koncernföretag 2,4 13,0

Fordringar hos intresseföretag 4,0 0,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 11,2 0,9

Likvida medel 14 43,0 1,0

Summa omsättningstillgångar 120,4 16,1

SUMMA TILLGÅNGAR 992,9 304,2
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Belopp i miljontal kronor (mkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets ägare

Aktiekapital 49,3 47,8

Övrigt tillskjutet kapital 137,1 –

Upparbetat resultat inklusive årets resultat 148,4 76,9

Summa eget kapital 334,8 124,7

SKULDER

Långfristiga skulder 15,16

Upplåning från kreditinstitut 213,0 15,0

Övriga långfristiga skulder 194,1 159,9

Uppskjutna skatteskulder 7 0,9 1,9

Summa långfristiga skulder 408,0 176,8

Kortfristiga skulder 16

Leverantörsskulder 27,8 0,7

Aktuella skatteskulder 0,2 0,2

Övriga skulder 172,4 0,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 49,7 1,8

Summa kortfristiga skulder 250,1 2,7

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 992,9 304,2

Ställda säkerheter 18 337,5 65,0

Ansvarsförbindelser 19 170,0 487,9
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Hänförligt till moderföretagets aktieägare Summa eget 
kapital Belopp i miljontal kronor (mkr) Not Aktiekapital Övrigt eget kapital 

Ingående balans 2012-01-01 – 111,5 111,5

Totalresultat

Årets resultat 32,8 32,8

Summa Totalresultat 32,8 32,8

Transaktioner med aktieägare

Moderbolagets bildande 0,5 0,5

Nyemission 47,3 –47,3 –

Utdelning till aktieägare – –20,0 –20,0

Summa Transaktioner med aktieägare 47,8 –67,3 –19,5

Utgående balans 2012-12-31 47,8 77,0 124,8

Ingående balans 2013-01-01 47,8 77,0 124,8

Totalresultat

Årets resultat – 91,6 91,6

Summa Totalresultat – 91,6 91,6

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 1,5 148,5 149,9

Kostnader för nyemission – –11,4 –11,4

Utdelning till aktieägare – –20,0 –20,0

Summa Transaktioner med aktieägare 1,5 117,0 118,5

Utgående balans per 2013-12-31 49,3 285,6 334,8
 

För mer information om aktien och aktiekapitalets utveckling se sidan 92.
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Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 92,3 40,1

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –90,7 –38,3

Erhållen ränta 9,1 3,4

Erlagd ränta –10,6 –8,7

Betald skatt –0,2 –0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital –0,1 –3,6

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar –39,2 0,0

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar –24,9 42,8

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 68,3 1,7

Ökning/minskning leverantörsskulder 27,1 –0,2

Summa förändringar i rörelsekapital 31,3 44,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,2 40,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i förvaltningsfastigheter –404,1 –71,2

Försäljning av förvaltningsfastigheter 8,0 –

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar – 0,1

Investeringar i övriga anläggningstillgångar –49,5 –

Återbetalning från intresseföretag 35,9 –

Investeringar i och utlåning till intresseföretag –74,2 –75,9

Kassaflöde från investeringsverksamheten –483,9 –147,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission preferensaktier 138,5 –

Upptagna lån 419,4 127,3

Amortering av lån –43,2 –

Utdelning till moderföretagets aktieägare –20,0 –20,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 494,7 107,3

Periodens kassaflöde 42,0 0,9

Likvida medel vid periodens början 1,0 0,1

Likvida medel vid periodens slut 43,0 1,0
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Moderbolagets resultaträkning

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not
2013-01-01
2013-12-31

2012-07-01
2012-12-31

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –2,1 –

Summa rörelsens kostnader –2,1 –

Rörelseresultat –2,1 –

Resultat från andelar i koncernföretag – 5,0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5,0 –

Resultat från finansiella poster 5,0 5,0

Resultat före skatt 2,9 5,0

Årets resultat 2,9 5,0
 

Moderbolagets rapport  över övrigt  totalresultat

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not
2013-01-01
2013-12-31

2012-07-01
2012-12-31

Årets resultat 2,9 5,0

Summa totalresultat 2,9 5,0
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 142,2 142,0

Fordringar hos koncernföretag 89,1 –

Summa finansiella anläggningstillgångar 231,3 142,0

Summa anläggningstillgångar 231,3 142,0

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 19,2 5,5

19,2 5,5

Kassa och bank 20,1 –

Summa omsättningstillgångar 39,3 5,5

SUMMA TILLGÅNGAR 270,6 147,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 49,3 47,8

Summa bundet eget kapital 49,3 47,8

Fritt eget kapital

Överkursfond 211,7 94,7

Balanserat resultat 5,0 –

Årets resultat 2,9 5,0

Summa fritt eget kapital 219,6 99,7

Summa eget kapital 268,8 147,5

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,2 –

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,6 –

Summa kortfristiga skulder 1,8 –

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 270,6 147,5

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 155,0 Inga
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Moderbolagets rapport över förändringar  
i eget kapital

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not Aktiekapital Överkursfond

Balanserat 
resultat inkl 

årets resultat

Ingående balans per 2012-07-01 0,5 – – 0,5

Totalresultat:

Årets resultat 5,0 5,0

Nyemission 47,3 94,7 142,0

Utgående eget kapital 2012-12-31 47,8 94,7 5,0 147,5

Ingående balans per 2013-01-01 47,8 94,7 5,0 147,5

Periodens resultat 2,9 2,9

Nyemission 1,5 148,5 149,9

Kostnader för nyemission –11,4 –11,4

Utdelning till aktieägare –20,0 –20,0

Utgående balans per 2013-12-31 49,3 211,7 7,9 268,8
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Moderbolagets rapport  över kassaflöden

Belopp i miljontal kronor (mkr) Not
2013-01-01
2013-12-31

2012-07-01
2012-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat –2,1 –

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet – –

Erhållen ränta 5,0 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändring av rörelsekapital 2,9 –

Förändringar i rörelsekapital

Ökning övriga kortfristiga skulder 0,2 –

Ökning leverantörsskulder 1,6 –

Summa förändringar i rörelsekapital 1,8 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4,7 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Utlåning till dotterföretag –102,8 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –102,8 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Utdelning till moderföretagets aktieägare –20,0 –

Nyemission preferensaktier 138,2 –

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 118,2

Förändring likvida medel 20,1 –

Likvida medel vid periodens början – –

Likvida medel vid periodens slut 20,1 –
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– NOT 1 –

ALLMÄN INFORMATION

Redovisningsprinciper samt noter 

Samtliga belopp redovisas i miljontals kronor (mkr) om 
inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser 
föregående år.

Den 8 april 2014 har denna koncernredovisning 
och årsredovisning godkänts av styrelsen för offentlig-
görande. 

Oscar Properties Holding AB (publ) med dess dotter-
företag nedan benämnt ’Oscar Properties’ eller ’kon-
cernen’, bedriver verksamhet inom fastighetsförvaltning 
samt produktion av bostadsrätter. 

Moderföretaget är ett aktiebolag som är registrerat 
i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen 
till huvudkontoret är Linnégatan 2, Box 5123, 102 43 
Stockholm.

– NOT 2 –

SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE

Koncernredovisningen för Oscar Properties har upp-
rättats i enlighet med International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
Årsredovisningslagen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaff-
ningsvärdemetoden förutom beträffande förvaltnings-
fastigheter, vilka värderas till verkligt värde via resulta-
träkningen. De viktigaste redovisningsprinciperna som 
tillämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan. Dessa principer har tillämpats konse-
kvent för alla presenterade år, om inte annat anges. 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlig-
het med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tilläm-
par andra redovisningsprinciper än koncernen anges 
detta separat i slutet av denna not.

Nedan anges de standarder som koncernen tillämpar 
för första gången för räkenskapsår som börjar 1 janu-
ari 2013 och som har väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter:

IAS 12 ”Inkomstskatter”, ändring rörande uppskjuten 
skatt 

För närvarande kräver IAS 12 att uppskjuten skatt hän-
förlig till en tillgång värderas olika beroende på om 
tillgångens redovisade värde kommer att återvinnas 
genom att den används i verksamheten eller genom 
försäljning. Detta medför betydande svårigheter när 
tillgången värderas till verkligt värde enligt IAS 40 
”Förvaltningsfastigheter”. Därför införs ett undantag i 

den nuvarande principen för värdering av uppskjutna 
skattefordringar eller -skulder som uppstår vid redo-
visning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 
Det presumeras nu att det är skattesatsen vid försälj-
ning som ska användas. Ändringen medför att SIC 21 
”Redovisning av uppskjuten skatt vid omvärdering av 
icke-avskrivningsbara tillgångar” inte längre är tillämp-
lig för förvaltningsfastigheter som värderas till verkligt 
värde. Återstående delar av SIC 21 förs över till IAS 12 
och SIC 21 dras därmed tillbaka. Ikraftträdandedatum 
för användning inom EU är 1 januari 2013. Ändringen 
har inte inneburit några omedelbara effekter på Oscar 
Properties redovisning.

IAS 1 ”Utformning av finansiella rapporter”, ändring 
rörande övrigt totalresultat 

Den mest väsentliga förändringen i den ändrade 
IAS 1 är kravet att de poster som redovisas i ”övrigt 
totalresultat” ska presenteras fördelat på två grupper. 
Fördelningen baseras på om posterna kan komma att 
omklassificeras till resultaträkningen (omklassificerings-
justeringar) eller ej. Ändringen behandlar inte frågan 
om vilka poster som ska ingå i ”övrigt totalresultat”. 
Trädde ikraft för räkenskapsår som inledes 1 juli 2012 
eller senare. Ändringen har inte haft någon effekt på 
koncernens redovisning, då inga transaktioner redovi-
sats inom övrigt totalresultat.

IFRS 11 ”Samarbetsarrangemang”

IFRS 11 ger en mer realistisk bild av samarbetsarrang-
emang genom att fokusera på rättigheter och skyldig-
heter snarare än på den juridiska formen av ett arrang-
emang. Det finns två typer av samarbetsarrangemang: 
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gemensam verksamhet och joint ventures. En gemen-
sam verksamhet uppkommer då en part i en gemensam 
verksamhet har direkt rätt till tillgångarna och åtagande 
för skulderna i ett samarbetsarrangemang. I ett sådant 
arrangemang ska tillgångar, skulder, intäkter och kost-
nader redovisas utifrån innehavarens andel av dessa. 
Ett joint venture är ett samarbetsarrangemang genom 
vilket parterna som har gemensamt bestämmande infly-
tande över arrangemanget har rätt till nettotillgångarna 
i arrangemanget. I ett sådant arrangemang ska inneha-
varen redovisa sin andel enligt kapitalandelsmetoden. 
Klyvningsmetoden är inte längre tillåten.

IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde”

IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde” syftar till att värde-
ringar till verkligt värde ska bli mer konsekventa och min-
dre komplexa genom att standarden tillhandahåller en 
exakt definition och en gemensam källa i IFRS till verkligt 
värdevärderingar och tillhörande upplysningar. Stan-
darden ger vägledning till verkligt värdevärderingar 
för alla slag av tillgångar och skulder, finansiella som 
icke-finansiella. Kraven, som i stort är desamma mellan 
IFRS och US GAAP, utökar inte tillämpningsområdet för 
när verkligt värde ska tillämpas men tillhandahåller väg-
ledning kring hur det ska tillämpas där andra IFRS redan 
kräver eller tillåter värdering till verkligt värde. Trädde 
ikraft 1 januari 2013 för tillämpning inom EU.

Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som ännu inte har trätt i kraft och som inte 
har tillämpats i förtid av koncernen
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 
december 2013 har ett flertal standarder och tolkningar 
publicerats vilka ännu inte trätt ikraft och vilka är till-
lämpliga för Oscar Properties. Nedan följer en preli-
minär bedömning av den påverkan som införandet av 
dessa standarder och uttalanden kan få på koncernens 
finansiella rapporter:

Ändringar i övergångsreglerna för IFRS 10, 11 och 
12

Ändringarna innehåller kompletterande lättnader 
i övergångsreglerna i IFRS 10, 11 och 12 genom att 
begränsa kravet på jämförelseinformation till bara den 
närmast föregående jämförelseperioden. För icke-kon-
soliderade strukturerade företag innebär ändringen att 
upplysningskraven inte omfattar jämförelseinformation 
för perioder innan IFRS 12 tillämpas för första gången. 
Träder i kraft den 1 januari 2014 för tillämpning inom 
EU. 

IFRS 10 ”Koncernredovisning”

Syftet med IFRS 10 är att fastställa principer för upp-
rättande och presentation av koncernredovisningen 
då ett företag kontrollerar ett eller flera andra företag. 

Standarden definierar begreppet kontroll och fastställer 
kontroll som grund för konsolidering. Standarden ger 
vägledning för att fastställa om ett företag kontrollerar 
ett annat och därmed ska konsolidera in detta företag 
i koncernredovisningen. Standarden anger också hur 
koncernredovisningen ska upprättas.

Träder i kraft den 1 januari 2014 för tillämpning 
inom EU.

IFRS 12, “Upplysningar om andelar i andra företag”

IFRS 12 omfattar upplysningskrav för dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konso-
liderade strukturerade företag.

Träder i kraft den 1 januari 2014 för tillämpning 
inom EU.

IAS 28 (omarbetad 2011), “Innehav i intresseföretag 
och joint ventures”

IAS 28 (omarbetad 2011) innehåller krav på att redo-
visa ”joint ventures” och intressebolag enligt kapitalan-
dels-metoden.

Träder i kraft den 1 januari 2014 för tillämpning 
inom EU.

Ändringar i IAS 36 ”Nedskrivningar” avseende upp-
lysningar om återvinningsvärde

Ändringen anger att information ska lämnas om grun-
den för beräkning av återvinningsvärde för nedskrivna 
tillgångar om återvinningsvärdet har baserats på verk-
ligt värde efter avdrag för försäljningskostnader. Stan-
darden är ej antagen av EU vid tidpunkten för upprät-
tandet av denna beskrivning.

IFRIC 21 ”Levies” 

Detta är en tolkning av IAS 37 “Avsättningar, eventu-
alförpliktelser och eventualtillgångar”. IAS 37 klargör 
kriterierna för att redovisa en skuld, varav ett kriterium 
är att bolaget har en befintlig förpliktelse till följd av 
en inträffad händelse (även benämnt förpliktande hän-
delse). Tolkningen klargör att den förpliktande händel-
sen som utlöser skyldigheten att redovisa en skuld för 
att betala en skatt eller avgift är den aktivitet som i den 
aktuella lagstiftningen beskrivs vara den som utlöser 
skyldigheten att betala avgiften.

IFRS 9 ”Financial instruments”

IFRS 9 är den första utgivna standarden i det större 
projektet att ersätta IAS 39. IFRS 9 bibehåller men för-
enklar modellen med flera värderingsgrunder baserat 
på två primära värderingskategorier: upplupet anskaff-
ningsvärde och verkligt värde. Klassificering sker utifrån 
företagets affärsmodell samt karaktäristiska egenskaper 
i de avtalsenliga kassaflödena. Vägledningen i IAS 39 
avseende nedskrivningstest på finansiella tillgångar 
och säkringsredovisning fortsätter att gälla.



74 OSCAR PROPERT IES HOLD ING AB (PUBL )   –  ÅRSREDOVISNING 2013 

IASB har i samband med publiceringen av regelverket 
för säkringsredovisning beslutat att lämna tidpunkten 
för obligatorisk tillämpning av IFRS 9 öppen till dess 
att samtliga tre delar (Klassificering och värdering, 
Nedskrivningar och Säkringsredovisning) färdigställts. 
Eftersom standarden ännu inte är antagen av EU – och 
inte väntas bli antagen inom den närmaste tiden – är 
det inte möjligt för svenska företag att välja förtida till-
lämpning 2013.

2.2 KONCERNREDOVISNING

Dotterföretag

Dotterföretag är alla de företag där Koncernen har 
rätten att utforma finansiella och operativa strategier 
på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav som 
överstiger 50 procent av aktiernas eller andelarnas rös-
tvärde eller där koncernen genom avtal ensam utövar 
ett bestämmande inflytande. Dotterföretag inkluderas i 
koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbo-
lag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, 
men eventuella förluster betraktas som en indikation på 
att ett nedskrivningsbehov kan föreligga. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
Koncernens principer.

Rörelseförvärv mellan parter under samma bestäm-
mande inflytande (’Common control transactions’)

Oscar Properties Holding AB bildades 2012, varpå 
dess moderbolag Oscar Properties VP AB, genom 
apportemission sålt ner sitt innehav i Oscar Properties 
Invest AB. Då detta är en transaktion mellan parter 
som står under samma bestämmande inflytande har 
denna transaktion redovisats enligt den s.k. historiska 
värdemetoden (’predecessor basis’). Rörelseförvärv 
mellan parter under samma bestämmande inflytande 
är undantagna från IFRS 3 Rörelseförvärv varför väg-
ledning hämtats från IAS 8 Redovisningsprinciper, änd-
ringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. IAS 
8 ger som vägledning att näraliggande normgivares 
regelverk i en sådan situation kan användas som prin-
cipiell grund för redovisningen av den specifika trans-
aktionen. 

Innebörden är att historiska koncernmässiga bok-
förda värden redovisats i det nybildade moderbolagets 
koncernredovisning. För jämförelseändamål har även 
jämförelsetal inkluderats i resultaträkningen, balansräk-
ningen och kassaflödesanalysen.

Rörelseförvärv

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncer-
nens förvärv av dotterföretag. Överförd ersättning för 
ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som 
lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstru-
ment och uppkomna eller övertagna skulder per över-
låtelsedagen. 

Utgifter som är direkt hänförbara till rörelseförvärv 
kostnadsförs i den period de uppkommer. I det fall det 
är ett tillgångsförvärv redovisas utgifter direkt hänför-
bara förvärvet som en del av anskaffningsutgiften.

Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna 
skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv 
värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvs-
dagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsin-
tresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan 
överförd ersättning och det verkliga värdet på Koncer-
nens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skul-
der och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. 
Om överförd ersättning understiger verkligt värde för 
det förvärvade dotterbolagets tillgångar, skulder och 
eventualförpliktelser redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen.

Då förvärv av dotterföretag ej avser förvärv av 
rörelse, utan förvärv av nettotillgångar i form av förvalt-
ningsfastigheter, fördelas anskaffningsutgiften istället 
på de förvärvade nettotillgångarna i förvärvsanaly-
sen. Ett förvärv av förvaltningsfastigheter klassificeras 
som förvärv av nettotillgångar om förvärvet avser fast-
igheter, med eller utan hyreskontrakt, men inte inne-
fattar den personal och de processer som krävs för att 
bedriva förvaltningsverksamheten.

Transaktioner med minoritetsaktieägare (aktieägare 
utan bestämmande inflytande)

Koncernen redovisar transaktioner med aktieägare 
utan bestämmande inflytande som transaktioner med 
koncernens aktieägare. Vid förvärv från aktieägare 
utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden 
mellan erlagd köpeskilling och den faktiska förvärvade 
andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets 
nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på 
avyttringar till innehavare utan bestämmande infly-
tande redovisas också i eget kapital.

Joint ventures och intresseföretag

Med joint ventures avses företag där Oscar Properties 
genom samarbetsavtal, med en eller flera parter, har 
ett gemensamt bestämmande inflytande över kontrollen 
och styrningen i företaget. Med intresseföretag avses 
företag där koncernen innehar minst 20 och högst 50 
procent av rösterna eller där koncernen i övrigt har ett 
betydande inflytande. 
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Innehav i joint ventures och i intresseföretag redovi-
sas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att det 
koncernmässigt bokförda värdet av innehavet justeras 
med, dels Oscar Properties andel av årets resultat netto 
efter skatt, dels eventuell erhållen utdelning. Därmed 
ingår i ägarföretagets resultaträkning dess andel av 
intresseföretagets respektive Joint Ventures årsresultat.

Redovisningsprinciperna i respektive ägt joint ven-
ture och/eller intresseföretag justeras för att motsvara 
koncernens redovisningsprinciper.

Om förlusten i intresseföretag eller joint venture 
överstiger koncernens bokförda värde på andelen, 
redovisar koncernen inte ytterligare förluster såvida 
inte koncernen påtagit sig förpliktelser eller gjort betal-
ningar för intresseföretagets räkning.

Orealiserade vinster på transaktioner med dessa 
företag elimineras i förhållande till koncernens innehav. 
Även orealiserade förluster elimineras, om inte trans-
aktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov 
föreligger för den överlåtna tillgången.

 
2.3 SEGMENTRAPPORTERING

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överens-
stämmer med den interna rapportering som lämnas 
till den högste verkställande beslutsfattaren. Den hög-
ste verkställande beslutsfattaren är den funktion som 
ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning 
av rörelsesegmentens resultat. Oscar Properties har 
identifierat ett rörelsesegment vilket är koncernen i sin 
helhet. Bedömningen baseras på att koncernens led-
ningsgrupp utgör ”högsta verkställande beslutsfattare” 
och följer upp koncernen som helhet, då någon form 
av geografisk uppdelning eller uppdelning på affärs-
område/produktkategori etc. ej är tillämplig. Den finan-
siella rapporteringen utgår från en koncerngemensam 
funktionell organisations- och ledningsstruktur.

 
2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Transaktioner och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och 
vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i 
utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resul-
taträkningen. 

Koncernens inköp och försäljning sker huvudsakli-
gen i svenska kronor, varför några omräkningsdifferen-
ser i princip inte förekommer.

2.5 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

Goodwill

Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvär-
det överstiger det verkliga värdet på koncernens andel 
av det förvärvade dotterföretagets identifierbara netto-

tillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av 
dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar. 

Goodwill som redovisas separat testas årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade ned-
skrivningar. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. 

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar består av balanserade 
utgifter avseende ekonomisystem, hemsida och lik-
nande. Dessa skrivs av över dess bedömda nyttjande-
period, vilket är 5 år.

2.6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänfö-
ras till förvärvet av tillgången. 

Avskrivningar för att fördela deras anskaffnings-
värde ner till det beräknade restvärdet över den beräk-
nade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas 
varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs 
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvin-
ningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger 
dess bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom 
en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redo-
visade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter 
respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

2.7 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, 
exempelvis goodwill, skrivs inte av utan prövas årli-
gen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Materi-
ella anläggningstillgångar och sådana immateriella 
tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i 
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske 
inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det 
belopp varmed tillgångens redovisade värde översti-
ger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försälj-
ningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedöm-
ning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara 
kassaflöden (kassagenererande enheter). För materiella 
och immateriella anläggningstillgångar, som tidigare 
har skrivits ner, görs per varje balansdag en prövning 
av om återföring bör göras.
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2.8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera 
hyresintäkter och värdestegringar. I det fall en fastig-
het förvärvas med flera möjliga användningsområden 
och där alternativen är att generera hyresintäkter och 
värdestegringar eller användas för exploatering av 
bostadsrätter, klassificeras innehavet initialt som för-
valtningsfastighet. Se beskrivning av redovisning av 
exploateringsfastigheter under stycke 2.18 Intäktsredo-
visning.

Förvaltningsfastigheter redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde, inkluderat direkt hänförliga transaktions-
kostnader.

Efter den initiala redovisningen redovisas förvalt-
ningsfastigheter till verkligt värde. Verkligt värde base-
rar sig i första hand på priser på en aktiv marknad 
och är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna 
överlåtas mellan initierade parter som är oberoende 
av varandra och som har ett intresse av att transak-
tionen genomförs. För att fastställa fastigheternas verk-
liga värde vid varje enskilt bokslutstillfälle görs mark-
nadsvärdering av samtliga fastigheter. Förändringar i 
verkligt värde av förvaltningsfastigheter redovisas som 
värdeförändring i resultaträkningen. Vid försäljning av 
fastighet redovisas skillnaden mellan erhållet försälj-
ningspris och redovisat värde enligt senast upprättad 
delårsrapport, med avdrag för försäljningsomkostnader 
och tillägg för aktiveringar sedan senaste delårsrappor-
ten som värdeförändring i resultaträkningen.

Tillkommande utgifter aktiveras enbart när det är 
troligt att framtida ekonomiska fördelar förknippade 
med fastigheten kommer att erhållas av koncernen och 
utgiften kan fastställas med tillförlitlighet samt att åtgär-
den avser utbyte av en befintlig eller införandet av en 
ny identifierad komponent. Övriga reparations- och 
underhållsutgifter resultatförs löpande i den period de 
uppstår. Vid större ny-, till- och ombyggnad aktiveras 
även räntekostnad under produktionstiden.

2.9 FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar bland tillgångarna likvida medel, kundford-
ringar och övriga fordringar. Bland skulderna ingår 
leverantörsskulder, låneskulder och övriga skulder. 
Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde med tillägg för transaktionskostnader, med 
undantag för kategorierna finansiell tillgång eller skuld 
värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Redo-
visningen sker därefter olika beroende på hur de finan-
siella instrumenten har klassificerats enligt nedan.  

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verk-
ligt värde via resultaträkningen

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen är finansiella instrument 

som innehas för handel. En finansiell tillgång eller en 
finansiell skuld klassificeras i denna kategori om den 
förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. 

Lånefordringar och kundfordringar

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella till-
gångar som inte är derivat, som har fastställda eller 
fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundford-
ringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar 
respektive andra långfristiga fordringar i balansräk-
ningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. En 
nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträk-
ningen i funktionen försäljningskostnader. 

Övriga finansiella skulder

Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning 
från kreditinstitut samt övriga långfristig upplåning i 
balansräkningen) och leverantörsskulder klassificeras 
som övriga finansiella skulder, se beskrivning av redo-
visningsprinciper i avsnitt 2.13 och 2.14 nedan.

Allmänna principer

Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och skul-
der redovisas på affärsdagen – det datum då Koncer-
nen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller 
skulden. Finansiella tillgångar och skulder redovisas för-
sta gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, 
vilket gäller alla finansiella tillgångar och skulder som 
inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen redovisas första gången till 
verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader 
redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassa-
flöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmå-
ner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i 
avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen och finansiella till-
gångar som kan säljas redovisas efter anskaffningstid-
punkten till verkligt värde. Lånefordringar och kundford-
ringar, finansiella tillgångar som hålles till förfall och 
övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffnings-
tidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. 

Verkligt värde för börsnoterade värdepapper base-
ras på aktuella köpkurser. 
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Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns 
objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för 
en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella till-
gångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller 
att det inte är troligt att gäldenären kan uppfylla sina 
åtagande. 

2.10 KUNDFORDRINGAR

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med even-
tuell reservering för värdeminskning. En reservering för 
värdeminskning av kundfordringar görs när det finns 
objektiva bevis för att Koncernen inte kommer att kunna 
erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringar-
nas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella svårig-
heter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 
kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekon-
struktion och uteblivna eller försenade betalningar 
betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov 
av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens stor-
lek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, 
diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. 
Såväl förluster avseende kundfordringar som återvunna 
tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas i posen 
försäljningskostnader i resultaträkningen.

Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella 
nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde, 
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.

2.11 LIKVIDA MEDEL

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, 
övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom 
tre månader från anskaffningstidpunkten samt spärrade 
banktillgodohavanden som förväntas bli reglerade 
inom 12 månader efter balansdagen. Checkräknings-
kredit redovisas som upplåning bland kortfristiga skul-
der.

2.12 AKTIEKAPITAL OCH BERÄKNING RESULTAT 
PER AKTIE

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktions-
kostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett 
avdrag från emissionslikviden.

I moderföretaget finns också preferensaktier emitte-
rade. Vid beräkning av resultat per aktie reduceras net-
toresultatet med eventuell utdelning på preferensaktier 
och i nämnaren inkluderas endast stamaktier.

2.13 LEVERANTÖRSSKULDER

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde 
för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga 

värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

2.14 UPPLÅNING

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, 
netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas 
därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transak-
tionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i 
resultaträkningen fördelat över låneperioden, med till-
lämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder 
om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp 
betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
balansdagen. Lånekostnader redovisas i resultaträk-
ningen i den period till vilken de hänför sig.

2.15 AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT 

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de 
skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretagets 
dotterföretag är verksamma och genererar skatteplikt-
iga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de 
yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situ-
ationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolk-
ning och gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för 
belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt 
balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader 
som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden 
i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redo-
visas emellertid inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och 
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påver-
kar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balans-
dagen och som förväntas gälla när den berörda upp-
skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfatt-
ning det är troligt att framtida skattemässiga överskott 
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära 
skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skatt beräknas 
på temporära skillnader som uppkommer på andelar 
i dotterföretag, förutom där tidpunkten för återföring 
av den temporära skillnaden kan styras av Koncernen 
och det är sannolikt att den temporära skillnaden inte 
kommer att återföras inom överskådlig framtid.

2.16 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser

Koncernföretagen har enbart avgiftsbestämda pen-
sionsplaner. 
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För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncer-
nen avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betal-
ningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgif-
terna redovisas som personalkostnader när de förfaller 
till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en 
tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma 
koncernen tillgodo.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds 
anställning sagts upp av Oscar Properties före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig 
avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen 
redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen 
är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en 
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, 
eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat 
av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivil-
lig avgång. Förmåner som förfaller mer än 12 månader 
efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

2.17 AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det 
är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera åtagandet, och beloppet har beräknats 
på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för fram-
tida rörelseförluster.

 
2.18 INTÄKTSREDOVISNING

Resultat av fastighetsförsäljning

Avyttring av fastigheter som inte är föremål för utveck-
ling redovisas i resultaträkningen i den period då fastig-
heten frånträds. Resultat av markförsäljning i samband 
med byggnation av bostadsrätter medtas i redovis-
ningen av hela bostadsprojektet.

Intäkter och resultat från projektutveckling av bostads-
rätter

Oscar Properties utveckling av bostäder i Stockholmsre-
gionen genomförs huvudsakligen i form av att ett entre-
prenadavtal ingås med en bostadsrättsförening som 
beställare. Koncernen redovisar intäkten successivt från 
och med den dag bindande avtal ingåtts med bostads-
rättsföreningen om uppförande av bostadsrätter. 

Redovisade intäkter baserar sig på färdigställande-
grad och på en försäljningsgrad, där försäljningsgrad 
utgörs av antalet sålda lägenheter i förhållande till 
totalt antal lägenheter som ska produceras. Med sålda 
lägenheter menas att det ska finnas ett bindande avtal 
med bostadsrättsinnehavare och där en handpenning 
erlagts. Omvärderingar av projektens förväntade slutre-

sultat medför korrigering av tidigare upparbetat resultat 
i berörda projekt. Denna prognosändring ingår i peri-
odens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar 
i sin helhet direkt periodens resultat. Färdigställandgra-
den fastställs utifrån nedlagda kostnader i förhållande 
till totalt beräknade projektkostnader.

Vid byggstart överförs fastigheten med redovisat 
värde till entreprenadprojektet och inräknas i projektets 
övriga produktionskostnader. Räntekostnader inräknas 
bland produktionskostnaderna från byggstart.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden 
med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.19 LEASING

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna 
med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som 
operationell leasing. Betalningar som görs under lea-
singperioden (efter avdrag för eventuella incitament 
från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen lin-
järt över leasingperioden. Oscar Properties innehar 
endast operationella leasingkontrakt.

2.20 UTDELNINGAR

Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som 
skuld i Koncernens finansiella rapporter i den period då 
utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare.

 
2.21 MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRIN-
CIPER 

Oscar Properties Holding AB (publ) tillämpar i sin redo-
visning RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Inne-
börden är att samma redovisningsprinciper ska tilläm-
pas i moderföretaget som i koncernen, så långt detta är 
möjligt inom ramen för sambandet mellan redovisning 
och beskattning. RFR 2 anger de undantag och tillägg 
som ska tillämpas i moderföretagets redovisning.

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinci-
per än koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsform för resultat- och balansräkning

Moderföretaget använder de uppställningsformer som 
anges i årsredovisningslagen, vilket bland annat med-
för att en annan presentation av eget kapital tillämpas 
och att avsättningar redovisas under en egen rubrik i 
balansräkningen.

Aktier i dotterbolag

Aktier i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna 
utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning 
de härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 
Utdelningar som överstiger dessa vinstmedel betraktas 
som en återbetalning av investeringen och reducerar 
andelens redovisade värde.
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När det finns en indikation på att aktier och andelar i 
dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av åter-
vinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet 
görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i pos-
ten Resultat från andelar i koncernbolag.

Koncernbidrag och aktieägartillskott

Moderföretaget redovisas erhållna och lämnade kon-
cernbidrag enligt deras ekonomiska innebörd, vilket 

– NOT 3 –

KOSTNADER FÖRDELADE PÅ RÖRELSESEGMENT

medför att koncernbidrag som lämnas för att reducera 
koncernens totala skatt redovisas i balanserade vinst-
medel efter avdrag för aktuell skatt. Koncernbidrag som 
är att jämställa med utdelning redovisas som en utdel-
ningsintäkt eller reducering av eget kapital. Lämnade 
koncernbidrag som är att anse som aktieägartillskott 
redovisas som en ökning av aktier i dotterbolag och 
erhållna koncernbidrag redovisas som en ökning av 
balanserade vinstmedel. 

Koncernledningens bedömning är att man endast har 
ett rörelsesegment, rapportering uppdelad på segment 
ingår därför inte i koncernens finansiella rapporter. 
Denna bedömning baseras på den rapportering kon-
cernledning inhämtar för att följa och analysera verk-

samheten samt den information som inhämtas för att 
fatta strategiska beslut.

 Koncernen har fem kunder som står för mer än 10 
procent av dess omsättning. Dessa kunders andel av 
den totala omsättning utgör 79 procent.

– NOT 4 –

KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG

2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Koncernen

Råvaror och förnödenheter 230,7 –

Övriga externa kostnader 16,8 –1,5

Personalkostnader 27,0 –

Av- och nedskrivningar 1,7 –

276,2 –1,5

Moderföretaget

Övriga externa kostnader –2,1 –

–2,1 –

– NOT 5 –

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernen
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Löner och ersättningar 18,0 –

Sociala kostnader 5,2 –

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 1,5 –

Summa 24,7 –
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LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER

2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Löner och andra  
ersättningar  

(varav tantiem) 
Pensions - 
kostnader Antal

Löner och andra  
ersättningar  

(varav tantiem) 
Pensions - 
kostnader Antal

Koncernen

Styrelseledamöter, verkställande 
direktörer och andra ledande 
befattningshavare 6,5 0,3 12 – – 5

(varav tantiem) –

Övriga anställda 11,5 1,2 35 – – 0

(varav tantiem) –

Summa 18,0 1,5 47 – – 5

Moderföretaget

Styrelseledamöter, verkställande 
direktörer och andra ledande 
befattningshavare 0,5 – 5 – – 5

Övriga anställda – – –

Summa 0,5 – 5 – – 5

Samtliga är anställda i Sverige.

KÖNSFÖRDELNING FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

2013-01-01–2013-12-31 2012-01-01–2012-12-31

Antal på  
balansdagen Varav män

Antal på  
balansdagen Varav män

Koncernen 

Styrelseledamöter 5 4 5 4

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 7 6 1 1

Koncernen totalt 12 10 6 5

Moderföretaget

Styrelseledamöter 5 4 5 4

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare 1 1 1 1

Moderföretaget totalt 6 5 6 5

– NOT 6 –

ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

(tkr)
Arvode/lön Förmåner Pension Summa

Jakob Grinbaum, ordförande 1501 – – 150

Jeanette Bonnier, styrelseledamot 100 – – 100

Oscar Engelbert, styrelseledamot och VD – – – –

Lennart Låftman, styrelseledamot 100 – – 100

Johan Thorell, styrelseledamot 100 – – 100

1) Har fakturerats via bolag.
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LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

Bolagets ledande befattningshavare, med undantag 
för den verkställande direktören, uppbar under 2013 
sammanlagt 6,0 mkr i lön och förmåner. Bolagets 
verkställande direktör var under 2013 anställd i ett 
bolag utanför Oscar Properties Holding-koncernen, 
detta bolag har fakturerat Oscar Properties-koncernen 
en management fee med ett belopp om 120 tkr per 
månad. Bolagets verkställande direktör har ingått ett 
nytt anställningsavtal och uppbär från och med janu-

ari 2014 en lön om 150 tkr i månaden samt har rätt 
till en tjänstebil. Ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna har något avtal som berät-
tigar till ersättning vid upphörande av uppdraget.

PENSIONER

För 2013 gjordes pensionsavsättningar till ledande 
befattningshavare med 447 tkr. 

– NOT 7 –

INKOMSTSKATT

Koncernen
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Aktuell skatt för året –0,3 –0,2

Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader – –1,9

Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 1,1 –

Summa inkomstskatt 0,8 –2,0

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad  
skattekostnad baserad på gällande skattesats är följande:

Koncernen
2013-01-01
2013-12-31

2012-01-01
2012-12-31

Resultat före skatt 90,8 34,8

Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats –20,0 –9,1

Ej skattepliktiga intäkter 20,0 7,8

Ej avdragsgilla kostnader –0,2 –

Skattemässiga avskrivningar 0,2 0,2

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats 0,9 –1,2

Justering aktuell skatt avseende tidigare år – 0,2

Övrigt – 0,1

Inkomstskatt 0,8 –2,0

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är: 0,9% –5,81%

Moderföretaget
2013-01-01
2013-12-31

2012-07-01
2012-12-31

Resultat före skatt 2,9 5,0

Inkomstskatt beräknad enligt gällande skattesats –0,6 –1,3

Ej skattepliktiga intäkter (utdelning från dotterföretag) – 1,3

Övrigt 0,6 –

Skatt på årets resultat 0,0 –
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– NOT 8 –

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Oscar Properties redovisar förvaltningsfastigheter till 
ett bedömt marknadsvärde. Värderingen görs enligt en 
avkastningsvärdering. Förvaltningsfastigheterna värderas 
externt av värderingsinstitut en gång per räkenskapsår, 
för innevarande räkenskapsår gjordes den externa vär-
deringen vid kvartal tres utgång av Nordier. Vid övriga 
kvartal utförs en intern värdering. Som huvudmetod vid 
värdebedömningar används kassaflödeskalkyler i vilka 
driftnetton, investeringar och restvärden nuvärdesberäk-
nas. Kalkylperioden uppgår som regel till tio år. Huvud-
delen av fastighetsbeståndet har besiktigats och besikt-
ningen omfattar allmänna utrymmen samt ett urval av 
lokaler, där särskild vikt lagts vid större hyresgäster samt 
vakanta lokaler. Syftet med besiktningen är att bedöma 
fastighetens allmänna standard och skick, underhållsbe-
hov, marknadsposition och lokalernas attraktivitet, som 
underlag för att för bedömning av marknadshyra, uthyr-
ningsmöjligheter och långsiktig vakansgrad.

Kassaflödeskalkylerna baserades under 2013 på 
ett inflationsantagande om 2 procent (2) per år under 
kalkylperioden. Som grund för beräknade framtida drift-
netton ligger analys av gällande hyresavtal samt analys 
av den aktuella hyresmarknaden. Normalt har de gäl-
lande hyresavtalen antagits gälla fram till hyresavtalens 
slut. För de fall hyresvillkoren bedömts som marknads-
mässiga har de sedan antagits möjliga att förlänga 

på oförändrade villkor alternativt möjliga att nyuthyra 
på liknande villkor. Kassaflödesanalysen medger möj-
ligheten att beakta marknadsläge, hyresnivå, framtida 
utveckling av marknadshyra och långsiktig vakansgrad.
Kalkylräntan och direktavkastningskravet baseras på 
analyser av genomförda transaktioner samt på indivi-
duella bedömningar avseende risknivå och respektive 
fastighets marknadsposition. Kalkylräntan utgör ett 
nominellt avkastningskrav på totalt kapital och utgångs-
punkten för kalkylräntan är den nominella räntan på 
statsobligationer med fem års löptid med dels ett gene-
rellt tillägg för fastigheter. Det valda direktavkastnings-
kravet har hämtats från marknadsinformation från den 
aktuella delmarknaden och har därefter anpassats med 
hänsyn till fastighetens status vid kalkylperiodens slut. 

Samtliga verkligt värde-värderingar för förvaltnings-
fastigheter har genomförts med hjälp av betydande 
icke observerbara data (nivå 3 i verkligt värde hierar-
kin). Den icke observerbara data som påverkar vär-
deringarna är diskonteringsräntan. För att säkerställa 
en korrekt nivå på diskonteringsräntan anlitas externa 
företag med auktoriserade fastighetsvärderare. Det har 
inte skett någon förändring av värderingsmetod mellan 
perioderna och därmed ingen överföring mellan verk-
ligt värde-nivåerna.

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Verkligt värde vid årets början 99,8 20,1

Förvärvade fastighter 402,5 71,2

Investeringar i befintliga fastigheter 1,6 –

Värdeförändring 10,0 8,5

Redovisade fastighetsvärden 513,9 99,8

Koncernens fyra fastigheter består av en bostadsfastig-
het, två skolfastigheter och en fastighet med kommer-
siella lokaler, samtliga fastigheter ligger i Stockholms 
innerstad. Direktavkastningskraven varierar från 1,0 
procent till 5,3 procent. Vid en minskning av direktav-
kastningskraven om 0,25 procent skulle värdet uppgå till 
559 mkr, vid en ökning av direktavkastningskravet med 
0,25 procent skulle marknadsvärdet uppgå till 476 mkr.

Koncernen har tecknat avtal om försäljning av fastighe-
ten Heimdall 30, i bokslutet redovisas fastigheten till ett 
värde som motsvarar det underliggande fastighetsvär-
det i transaktionen vilket inneburit en positiv värdeför-
ändring om 8 mkr.

Fastigheterna Riddaren 5 och Vega 5 har förvärvats 
under andra halvåret 2013. Koncernens bedömning är 
att marknadsvärdet för dessa fastigheter överensstäm-
mer med förvärvspriset. 
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– NOT 9 –

ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärde 107,4 61,7

Investering 1,7 15,9

Utdelning – –

Andel av intresseföretagets resultat 80,6 29,8

Utgående redovisat värde 189,7 107,4

2013-12-31 Organisations-
nummer Säte

Kapital-
andel

Antal 
andelar

Redovisat värde 

Namn 2013-12-31 2012-12-31

Oscar Properties AB 556734-7777 Stockholm 50% 500 129,0 75,0

Projektbolaget Oscarsborg AB 556786-3419 Stockholm 50% 50 000 29,7 6,1

Fab Kåkenheim 556643-8692 Stockholm 25% 250 0,0 0,0

Bostadsrätter i Hökarängen AB 556758-2456 Stockholm 40% 400 0,0 0,0

Oscar maiN One AB 556887-9372 Stockholm 15% 650 28,3 26,2

Tyrjärn 11 Holding 2 AB 556901-6958 Göteborg 50% 250 2,5 0,0

Eriksberg Intressenter AB 556854-1048 Stockholm 50% 1 000 0,2 0,0

189,7 107,3

Koncernens andel av tillgångar och skulder i väsentliga intresseföretag är:

2013-12-31

Namn Tillgångar Skulder Ägarandel

Oscar Properties AB 500,2 361,2 50%

Projektbolaget Oscarsborg AB 65,3 43,1 50%

Oscar maiN One AB 92,7 66,9 15%

Tyrjärn 11 Holding 2 AB 81,0 76,7 50%

739,1 547,8

2012-12-31

Namn Tillgångar Skulder Ägarandel

Oscar Properties AB 475,1 379,3 50%

Projektbolaget Oscarsborg AB 216,5 210,4 50%

Oscar maiN One AB 90,5 64,2 15%

Tyrjärn 11 Holding 2 AB 53,9 50,9 50%

836,0 704,8

Tillgångar och skulder har räknats om i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. 
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– NOT 10 –

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderföretaget 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 142,0

Investeringar 0,2

Försäljningar 0,0

Utgående redovisat värde 142,2

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn Organisationsnummer Säte Kapitalandel
Redovisat värde 

2013-12-31

Oscar Properties Invest AB 556702-1612 Stockholm 100% 142,0

  KB Grönland 969678-0643 Stockholm 100% –

  Oscar Properties Kungsholmen AB 556870-5486 Stockholm 100% –

    Oscar Properties Heimd AB 556870-5981 Stockholm 100% –

  Riddarop Holding 2 AB 556923-9576 Stockholm 100% –

    Riddarop Holding 1 AB 556923-9584 Stockholm 100% –

      Fastighets AB Riddaren 5 556890-0525 Stockholm 100% –

  Oscar P Management AB 556900-9250 Stockholm 100% –

  Oscar Properties Bygg Holding AB 556825-9250 Stockholm 100% –

    Oscar Properties Bygg AB 556824-7984 Stockholm 100% –

  Oscar Properties Förvaltning AB 556769-1117 Stockholm 100% –

Hagasta Holding AB 556936-0455 Stockholm 100% 0,2

    Fastighets AB Hagasta 556936-0422 Stockholm 100% –

Gasklockor 3 AB 556955-9700 Stockholm 100% 0,0

Observatoriet Holding AB 556942-9722 Stockholm 100% 0,0

    Fastighets AB Observatoriet 556804-3961 Stockholm 100% –

      Fastighets AB Vegalotten 556930-2663 Stockholm 100% –

– NOT 11 –

FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

Koncernens samtliga tillgångar ingår i kategorin ”Låne-
fordringar och kundfordringar” och samtliga skulder 
ingår i kategorin ”Övriga finansiella skulder”. Koncer-

nen har varken finansiella tillgångar eller finansiella 
skulder värderade till verkligt värde via resultaträk-
ningen.
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– NOT 12 –

KUNDFORDRINGAR

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Kundfordringar 39,2 –

Kundfordringar - netto 39,2 –

Kundfordringar fördelade per valuta

SEK 39,2 –

39,2 –

Förändring i reserv kundfordringar

Ingående värde – –

Utgående värde – –

Analys av kreditriskexponering i kundfordringar

Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna 39,2 –

Redovisat värde på kundfordringar 39,2 –

– NOT 13 –

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetald hyra 0,3 –

Förutbetalda kostnader 1,6 –

Upplupna intäkter 6,8 0,7

Övriga poster 2,5 0,2

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,2 0,9

– NOT 14 –

LIKVIDA MEDEL

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Balansräkningen

Kassa och bank 43,0 1,0

Summa likvida medel i balansräkningen 43,0 1,0

 

Kassaflödesanalysen

Kassa och bank 43,0 1,0

Summa likvida medel i kassaflödesanalysen 43,0 1,0
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– NOT 15 –

UPPLÅNING

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Långfristig

Banklån 213,0 15,0

Övriga långfristiga skulder 194,1 159,9

407,1 174,9

Summa upplåning 407,1 174,9

Koncernens löptider för upplåning är vid rapportperiodens slut följande:

2013-12-31 2012-12-31

6 månader eller mindre 50,0

6–12 månader 58,1 –

1–5 år 349,0 124,9

Mer än 5 år – –

407,1 174,9

Koncernen har ej utnyttjade kreditfaciliteter i form av byggnadskreditiv om totalt 135,0 mkr (0).

– NOT 16 –

LÖPTIDSANALYS FINANSIELLA SKULDER

I tabellen nedan återfinns de odiskonterade kassaflöden 
som kommer av koncernens skulder i form av finansiella 
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakte-

rade återstående löptiderna. De belopp som förfaller 
inom 12 månader överensstämmer med bokförda 
belopp, eftersom diskonteringseffekten är oväsentlig.

Koncernen

Per 31 december 2013 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 3 år

Upplåning 310,9 197,5 61,8

Leverantörsskulder 27,8 – –

Totalt 338,7 197,5 61,8

Koncernen

Per 31 december 2012 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 3 år

Upplåning 50,0 15,0 109,9

Leverantörsskulder 0,7 – –

Totalt 50,7 15,0 109,9
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– NOT 17 –

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna räntekostnader 1,1 –

Förutbetald hyra – 1,1

Förutbetalda intäkter 43,9 0,5

Övrigt 4,6 0,2

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 49,6 1,8

– NOT 18 –

STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen 2013-12-31 2012-12-31

För egna skulder och avsättningar:

Fastighetsinteckningar 337,5 65,0

337,5 65,0

– NOT 19 –

ANSVARSFÖRBINDELSER

2013-12-31 2012-12-31

Koncernen

Garantiåtagande för intressebolags räkning 170,0 487,9

170,0 487,9

Moderföretaget

Garantiåtaganden för dotterbolags räkning 155,0 –

155,0 –

Ett av koncernens bolag har gått i borgen för intres-
sebolags lån hos kreditinstitut, borgensåtagandet upp-
går till 170 MSEK. Lånen är i första hand säkerställda 
genom fastighetsinteckningar och pantsatta aktier i 
dotterföretag. Belåningsgraden för de fastighetslån där 

koncernen gått i borgen uppgår till 58 procent vilket 
innebär attt det måste till en stor värdenedgång innan 
borgensåtagandet kan komma att utnyttjas av kredit-
givaren.
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– NOT 21 –

RÖRELSEFÖRVÄRV

– NOT 20 –

UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER

Inom koncernen har följande närstående parter identi-
fierats:

•   Oscar Properties Värdepapper AB vilket äger samt-
liga aktier i Oscar Properties Holding 

•   Styrelseledamöter i Oscar Properties Holding och 
bolag där dessa har ett bestämmande eller bety-
dande inflytande

•   Styrelseledamöter i bolag som klassificeras som  
koncernbolag 

•   Intresseföretag 

Under perioden januari–december 2013 har följande 
transaktioner med närstående identifierats: 

•   Transaktion med närstående avser framförallt bygg-
tjänster utförda av Oscar Properties Bygg AB och för-
valtningstjänster utförda av Oscar Properties Förvalt-
nings AB fakturerade andra intressebolag och joint 
venture-bolag. 

Under andra kvartalet förvärvade koncernen samtliga 
aktier i bolagen Oscar Properties Förvaltning AB samt 
Oscar Properties Bygg Holding AB från intresseföre-
taget Oscar Properties AB.

Den första april 2013 förvärvade koncernen 100 pro-
cent av aktierna i Oscar Properties Förvaltning AB och 
Oscar Properties Bygg Holding AB. Bolagen ägdes 
tidigare av intresseföretaget Oscar Properties AB vilket 
innebär att de ingick i koncernredovisningen till 50 pro-
cent redovisade som en del av Andelar i intresseföretag. 
Köpeskillingen uppgick till totalt 2,2 mkr och baserades 
på eget kapital. Redovisade belopp på identifierbara till-
gångar och övertagna skulder ger identifierbara netto-
tillgångar som överensstämmer med erlagd köpeskilling 

varför rörelseförvärvet inte föranleder någon goodwill. 
Enligt överenskommelse ska koncernen erlägga en till-
läggsköpeskilling baserad på utvecklingen av bolagens 
egna kapital. Ledningens bedömning vid förvärvet är att 
tilläggsköpeskilling inte kommer behöva erläggas varför 
skuld avseende tilläggsköpeskilling inte har bokats. 

Nedan redovisas erlagd köpeskilling samt förvär-
vade identifierbara tillgångar och skulder vid förvärv-
stidpunkten.

Oscar Properties
Förvaltning AB

Oscar Properties Bygg 
Holding AB 

Köpeskilling

 - kontant betalt 0,1 2,1

 - Förvärvsskuld – –

 - direkta kostnader i samband med förvärvet – –

Sammanlagd köpeskilling 0,1 2,1

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 0,1 2,1

Goodwill – –
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Identifierbara förvärvade tillgångar och skulder är följande:

Oscar Properties
Förvaltning AB

Oscar Properties Bygg 
Holding AB 

Likvida medel – 0,1

Övriga immateriella tillgångar 5,4 0,1

Materiella anläggningstillgångar 2,0 –

Kundfordringar och andra fordringar 17,4 73,3

Upplåning – –

Uppskjutna skatteskulder, netto – –0,2

Leverantörsskulder och andra skulder –24,7 –71,2

Verkligt värde på nettotillgångar 0,1 2,1

Goodwill – –

Sammanlagd köpeskilling 0,1 2,1

Kontant reglerad köpeskilling –0,1 –2,1

Likvida medel i dotterföretag – 0,1

Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv –0,1 –2,1

Total goodwill efter rörelseförvärvet – –

Stockholm den 8 april 2014

Jakob Grinbaum Jeanette Bonnier 

Styrelseordförande Styrelseledamot

Johan Thorell Lennart Låftman 

Styrelseledamot Styrelseledamot

Oscar Engelbert 

Styrelseledamot och VD



90 OSCAR PROPERT IES HOLD ING AB (PUBL )   –  ÅRSREDOVISNING 2013 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KON-
CERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Oscar Properties Holding AB 
(publ) för år 2013. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 57–89.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och en 
koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direk-
tören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre-
dovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan-
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt plane-
rar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan infor-
mation i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

Revisionsberät telse

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av 
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk-
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighe-
ten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbola-
gets finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av kon-
cernens finansiella ställning per den 31 december 2013 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt International Financial Reporting Standards, 
såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen.

TILL ÅRSSTÄMMAN I OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL), ORG.NR 556870-4521
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Oscar Properties Holding AB (publ) för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed 
i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt 
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktö-
ren på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagsla-
gen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för våra utta-
landen.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Stockholm den 8 april 2014
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Ola Salemyr
Auktoriserad  revisor
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Oscar Properties preferensaktie är sedan den 18 juni 
2013 noterad på NASDAQ OMX First North Premier 
under kortnamnet OP PREF. Bolagets stamaktie note-
rades på samma lista efter årets slut, den 17 februari 
2014, under kortnamnet OP. 

PREFERENSAKTIEN

För preferensaktien uppgick sista betalkurs den 30 
december 2013 till 250 kronor och den 31 mars 2014 
till 263,50 kronor. Sedan noteringen fram till den 31 
mars har preferensaktien varit föremål för i genomsnitt 
11 transaktioner per handelsdag och den genomsnittliga 
handelsvolymen uppgick till 74 814 kronor per dag. 

STAMAKTIEN

För stamaktien uppgick sista betalkurs den 31 mars 
2014 till 31,80 kronor, vilket gav ett börsvärde för stam-
aktien om 893 mkr. Sedan noteringen fram till den 31 
mars har stamaktien varit föremål för i genomsnitt 109 
transaktioner per handelsdag och under samma period 
uppgick den genomsnittliga handelsvolymen till 4,2 mil-
joner kronor per dag.

AKTIEÄGARE

Den 31 december 2013 uppgick antalet aktieägare till 
384. Efter nyemission och ägarspridning i samband med 
noteringen av stamaktien uppgick antalet aktieägare 
per den 7 mars 2014 till 2 836, enligt Euroclear. Oscar 
 Properties tolv största ägare innehade vid samma 

Aktien och ägarna

 tidpunkt aktier motsvarande 84 procent av röster och 
kapital i bolaget.  

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet i Oscar Properties uppgick den 31 
december 2013 till 49 295 800 kronor fördelat på 
24  647  900 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor 
per aktie. Varje stamaktie berättigar till en röst. Pre-
ferensaktier har ett röstvärde om en tiondels röst per 
aktie. Per den 31 mars 2014 uppgick aktiekapitalet i 
Oscar  Properties till 57 602 466 kronor fördelat på 
28 801 233 aktier. 

EMISSIONER

Under 2013 emitterades totalt 731 250 preferensaktier 
genom två nyemissioner. Efter årets slut beslutade bola-
gets styrelse om en ägarspridning och nyemission av 
totalt 11 000 000 stamaktier, varav högst 4 153 333 
avsåg nyemitterade stamaktier erbjudna av bolaget. 
Det totala antalet stamaktier i bolaget efter ägarsprid-
ning och nyemission, uppgick per den 31 mars 2014 
till 28 069 983 och det totala antalet preferensaktier 
till 731 250.

UTDELNINGSPOLICY

Långsiktigt ska bolaget lämna hälften av bolagets netto-
resultat i sammanlagd utdelning på stam- och preferens-
aktier. Eftersom Oscar Properties under de närmaste 
åren kommer att prioritera tillväxt, kapitalstruktur och 

– STAMAKTIENS KURSUTVECKL ING – – PREFERENSAKT IENS KURSUTVECKL ING –
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likviditet kan utdelningen på stamaktierna komma att 
bli låg eller helt utebli. Preferensaktierna medför före-
trädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning om 
24,00 kronor per aktie med halvårsvis utbetalning om 
12,00 kronor per aktie.

UTDELNINGSFÖRSLAG

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas på stam-
aktier och att 24,00 kronor utdelas per preferensaktie. 

– STÖRSTA AKT IEÄGARE PER 7 MARS 2014 –

Antal aktier Andel av antal

Ägare Stam Preferens Stamaktier Röster

Oscar Engelbert gm bolag 16 352 482 0 58,3% 58,1%

Fjärde AP-Fonden 2 100 000 0 7,5% 7,5%

Staffan Persson gm bolag 1 359 249 0 4,8% 4,8%

Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 032 663 0 3,7% 3,7%

AMF 635 000 0 2,3% 2,3%

Swedbank Robur 498 258 6 895 1,8% 1,8%

Ernström Finans AB 350 000 25 000 1,2% 1,3%

Nordea Fonder 293 100 0 1,0% 1,0%

Handelsbanken Fonder 250 000 0 0,9% 0,9%

Michael Moschewitz gm bolag 239 167 2 000 0,9% 0,9%

Anders von Scheéle privat och gm bolag 239 167 500 0,9% 0,9%

Ulrika Arph gm bolag 239 167 0 0,9% 0,8%

Övriga 4 481 730 696 855 16,0% 16,2%

Totalt 28 069 983 731 250 100,0% 100,0%

Totalt antal röster 28 143 108

– AKTIEKAPITALETS UTVECKLING –

Nedanstående tabell visar förändringen av aktiekapitalet och antalet aktier i Oscar Properties sedan bolaget  
grundades 2011.

Tidpunkt Transaktion
Ökning av  

antalet aktier Totalt antal aktier

Ökning av  
aktiekapitalet,  

kronor

Totalt 
aktiekapital,  

kronor

Kvot- 
värde, 
kronor

Nov 2011 Bolaget bildas 5 000 5 000 stamaktier 500 000 500 000 100

Dec 2012 Apportemission  
av stam aktier och 
uppdelning av  
stamaktier (50:1)

473 333  
(emission)

23 438 317  
(uppdelning)

23 916 650 stamaktier 47 333 300 47 833 300 2

Feb 2013 Emission av  
preferensaktier

625 000 23 916 650 stamaktier
625 000 preferensaktier

1 250 000 49 083 300 2

Dec 2013 Emission av  
preferensaktier

106 250 23 916 650 stamaktier
731 250 preferensaktier

212 500 49 295 800 2

Feb 2014 Emission av  
stamaktier

4 153 333 28 069 983 stamaktier
731 250 preferensaktier

8 306 666 57 602 466 2



94 OSCAR PROPERT IES HOLD ING AB (PUBL )   –  ÅRSREDOVISNING 2013 

Styrelse, ledning och kontroll av Oscar Properties Hol-
ding AB (publ) fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, 
den verkställande direktören och övriga personer i 
ledningen. Styrningen utgår från aktiebolagslagen, 
bolagsordningen, NASDAQ OMX First North Premiers 
regelverk samt interna regler och föreskrifter. 

BOLAGSSTÄMMA

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. 
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räken-
skapsårets utgång. På årsstämman läggs balans  och 
resultaträkning samt koncernbalans  och koncernresul-
taträkning fram och beslut fattas om bland annat dis-
position av bolagets resultat, fastställande av balans  
och resultaträkningarna respektive koncernbalans  och 
koncernresultaträkningarna, val av och arvode till sty-
relseledamöter och revisor samt övriga ärenden som 
ankommer på årsstämman enligt lag. Kallelse till års-
stämma och extra bolagsstämma ska ske i enlighet med 
bolagsordningen. Bolaget förvärvades som ett så kall-
lat lagerbolag i oktober 2012. Efter förvärvet hölls tre 
extra bolagsstämmor under 2012, för att bland annat 
besluta om ny firma, styrelse, revisor och bolagsord-
ning, apportemission (varigenom bolaget blev moder-
bolag i koncernen) och anpassning av bolagets aktie-
kapitalstruktur.

Valberedning och kommittéer

Styrelsen föreslår årsstämman 2014 att en valbered-
ning inrättas, enligt följande principer. Styrelsens ordfö-
rande kontaktar de tre största aktieägarna baserat på 
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade 
aktieägare per den sista bankdagen i augusti 2014. 
De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att 
utse varsin representant, att jämte ordföranden utgöra 
valberedningen för tiden tills dess ny valberedning har 
utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå 
från sin rätt att utse en representant övergår rätten till 
den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det 
största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, 

Bolagsst yrning

om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot 
som röstmässigt representerar den största aktieägaren. 
Styrelsens ordförande ska dock inte vara valberedning-
ens ordförande. Ändringar i valberedningens samman-
sättning kan komma att ske på grund av att aktieägare 
som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela 
eller delar av sitt aktieinnehav i bolaget. Avsikten är 
att valberedningen inför nästkommande årsstämma ska 
föreslå principer för att utse valberedning.

Bolaget har bedömt att det för närvarande inte finns 
behov av ersättnings- eller revisionskommittéer inom sty-
relsen. 

STYRELSEN OCH STYRELSENS ARBETE

Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räk-
ning förvalta bolagets angelägenheter och att ansvara 
för bolagets organisation. Styrelsens arbete leds av 
styrelseordföranden. Styrelsen ska årligen hålla kon-
stituerande sammanträde efter årsstämman. Därutöver 
ska styrelsen sammanträda minst fyra gånger årligen. 
Vid det konstituerande styrelsemötet ska bland annat 
styrelsens ordförande utses, bolagets firmatecknare 
fastställas samt styrelsens arbetsordning, instruktionen 
för verkställande direktören och instruktionen för den 
ekonomiska rapporteringen gås igenom och fastställas. 
På bolagets styrelsemöten behandlas bland annat bola-
gets finansiella situation samt framsteg i förhandlingar 
och frågeställningar i intresseföretag. Bolagets revisor 
närvarar och rapporterar vid styrelsemöten vid behov. 
Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamö-
terna är närvarande. För närvarande består Oscar 
 Properties styrelse av fem ledamöter, se avsnitt ”Sty-
relse och ledning”. Under 2013 hölls sju styrelsemöten.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Oscar Properties verkställande direktör ansvarar för 
bolagets löpande förvaltning i enlighet med reglerna i 
aktiebolagslagen samt de instruktioner för verkställande 
direktören och för den ekonomiska rapporteringen som 
styrelsen har fastställt. Verkställande direktören har 
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enligt instruktionen ansvar för bolagets bokföring och 
medelsförvaltning. Vidare ska den verkställande direk-
tören upprätta delegationsföreskrifter för olika befatt-
ningshavare i bolaget samt anställa, entlediga och fast-
ställa villkor för bolagets personal. Samtliga beslut om 
ersättningar och anställningsvillkor för bolagets övriga 
personal fastställs av verkställande direktören.

REVISION

Revisorn ska granska Oscar Properties årsredovisning 
och räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning. Revisor i Oscar Properties är 
sedan den extra bolagsstämman i september 2012 det 
registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB. Huvudansvarig revisor är Ola Salemyr, 
auktoriserad revisor och medlem av FAR.

INTERN KONTROLL

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den 
interna kontrollen och styrningen av bolaget. För att 
behålla och utveckla en väl fungerande kontrollmiljö 
har styrelsen fastställt ett antal grundläggande doku-
ment av betydelse för den finansiella rapporteringen. 
Däribland ingår styrelsens arbetsordning och instruktio-
nerna för verkställande direktören och för den ekono-
miska rapporteringen. Därutöver förutsätter en funge-
rande kontrollmiljö en utvecklad struktur med löpande 
översyn. Ansvaret för det dagliga arbetet med att upp-
rätthålla kontrollmiljön åvilar primärt den verkställande 
direktören. Verkställande direktören rapporterar regel-
bundet till styrelsen. Verkställande direktören framläg-
ger vid varje styrelsemöte som hålls i samband med 
kvartalsbokslut ekonomisk och finansiell rapport över 
verksamheten.
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Styrelse

JAKOB GRINBAUM

Född 1949 • Styrelseordförande, styrelseledamot sedan 2012 • Fil. kand. 
från Uppsala universitet, tidigare vice VD för Nordea Bank AB (publ) (till 
2010) • Övriga uppdrag: Ordförande i AB Sveriges säkerställda obligatio-
ner (publ). Vice styrelseordförande i Fjärde AP  fonden och SBAB Bank AB 
(publ). Styrelseledamot i J Grinbaum Finanskonsult AB, Stiftelsen Östgöta-
gården Uppsala, IK Sirius och Jernhusen AB. Medlem av Advisory board 
för Genesta Property Nordic AB • Innehav i bolaget: 50 000 stamaktier, 
5 000 preferensaktier. 

JEANETTE BONNIER 

Född 1934 • Styrelseledamot sedan 2012 • Mångårig erfarenhet av 
styrelse uppdrag • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Bonniers Konsthall 
AB. Styrelseledamot i Bonnier AB, Fastighets AB Tavelgalleriet, Jeanette 
Bonnier AB, AB Kvällstidningen Expressen, AB Dagens Nyheter och Aktie-
bolaget Svensk film industri • Innehav i bolaget: 7 000 preferensaktier.

OSCAR ENGELBERT 

Född 1976 • Styrelseledamot och VD sedan 2011 • Entreprenör och grund-
are av Oscar Properties • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Oscar 
 Properties Värdepapper AB • Innehav i bolaget: 16 352 482 stamaktier 
genom bolag.

LENNART LÅFTMAN

Född 1945 • Styrelseledamot sedan 2012 • Civilekonomexamen, Handels-
högskolan i Stockholm • Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AVISA AB, 
Intervalor AB, Ros Press AB, Delarka Holding AB (publ) och EOJ 1933 AB. 
Styrelseledamot i Byggnads AB S:t Erik, RFSU AB, Kungliga Operan AB, 
Nyréns Arkitektkontor AB, Råd & Dåd Marknadsföring AB, Transitex AB,  
AB Stockholms Läns Landstings Internfinans, AB Dala Demokraten, Telge 
Energi AB, Folktandvården Stockholms län AB. Styrelsesuppleant i NREP 
Logistics AB • Innehav i bolaget: 500 preferensaktier.

JOHAN THORELL 

Född 1970 • Styrelseledamot sedan 2012 • Civilekonom, Handelshögsko-
lan i Stockholm. Verksam inom fastighetssektorn sedan 1996 • Övriga upp-
drag: Styrelseordförande i gamefederation svenska AB. Styrelseledamot i 
Delarka Holding AB (publ), AB Sagax, Cassandra Oil AB, Hemsö Fastighets 
AB, Nicoccino Holding AB och Tagehus Holding AB. Styrelseledamot och 
VD i Gryningskust Holding AB. • Innehav i bolaget: 24 397 preferensaktier 
genom bolag, 200 000 stamaktier genom bolag.

Aktieinnehav per 2014-03-07
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Ledning

OSCAR ENGELBERT

Verkställande direktör • Född 1976 • Entreprenör och grundare av Oscar 
Properties • Styrelseordförande i Oscar Properties Värdepapper AB och 
Postspiran AB. Styrelseledamot i Oscar Properties Holding AB (publ) • Inne-
hav i bolaget: 16 352 482 stamaktier, via bolag.  

MAGNUS ANDERSSON

Chief Operating Officer • Född 1972 • Anställd sedan 2013 • Civilingen-
jörsexamen i väg  och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet och 
civilekonomexamen från Stockholms Universitet • VD Skanska Bostadsut-
veckling, Storbritannien • Innehav i bolaget: 7 000 stamaktier.

ANDERS VON SCHÉELE

Chief Financial Officer • Född 1975 • Anställd sedan 2010 • Civilekonom-
examen • Tidigare ansvarig för PwC:s fastighetsgrupp, med inriktning mot 
revision av fastighets  och försäkringsbolags fastighetsinvesteringar • Inne-
hav i bolaget: 239 167 stamaktier och 500 preferensaktier genom bolag.

MICHAEL MOSCHEWITZ

Finanschef • Född 1980 • Anställd sedan 2012 • Magisterexamen i eko-
nomi och juristexamen från Stockholms universitet • Tidigare partner på 
Catella Corporate Finance • Innehav i bolaget: 239 167 stamaktier och 
2 000 preferensaktier genom bolag.

ULRIKA ARPH

Affärsutvecklings- och marknadschef • Född 1983 • Anställd sedan 2006 • 
Juristexamen med inriktning på immaterialrätt från Stockholms universitet • 
Tidigare erfarenhet från Björn Rosengren Advokatbyrå • Innehav i bolaget: 
239 167 stamaktier genom bolag.

RIKARD WISS

VD Oscar Properties Bygg AB • Född 1973 • Anställd sedan 2013 • Kon-
struktionsingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan • Tidigare pro-
jektledare/affärsutvecklare på Jernhusen med inriktning mot stora projekt • 
Inget innehav i bolaget. 

ANDERS TENGBOM

Projektutvecklingsansvarig • Född 1970 • Anställd sedan 2011 • Ingenjör 
• Tidigare ansvarig för nyproduktion av bostäder vid Folkhem Produktion • 
Innehav i bolaget: 35 000 stamaktier 

Aktieinnehav per 2014-03-07
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OSCAR PROPERTIES HOLDING, BOLAGET 

ELLER MODERBOLAGET

Oscar Properties Holding AB (publ).

OSCAR PROPERTIES, BOLAGET ELLER KONCERNEN

Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med 
dess helägda dotterföretag.

GRUPPEN

Oscar Properties Holding AB (publ) tillsammans med 
dess helägda dotterföretag samt intresseföretag.

ANTAL SÅLDA BOSTÄDER

Bostäder som sålts efter undertecknande av antingen 
förhands- eller upplåtelseavtal.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, %

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget 
kapital.

BELÅNINGSGRAD, FASTIGHETER, % 

Räntebärande skulder till kreditinstitut i förhållande till 
fastigheternas bokförda värde enligt IFRS. Belånings-
grad vad avser förvaltningsfastigheter som redovisas 
till verkligt värde, beräknas som räntebärande skulder 
i förhållande till bokförda värdet. Vad avser belånings-
grad i projektfastigheter beräknas denna utifrån respek-
tive fastighets bokförda värde som tar sin utgångspunkt 
i anskaffningsvärde plus gjorda investeringar.

Definit ioner 

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Avser fastigheter med befintliga kassaflöden och utgörs 
av såväl kommersiella lokaler som bostäder.

PROJEKTFASTIGHETER

Avser fastigheter för vidareutveckling.

RESULTAT PER STAMAKTIE, KR

Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier 
efter utdelning till preferensaktieägarna.

SOLIDITET, %

Eget kapital i förhållande till balansomslutning.
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ÅRSSTÄMMA 2014

Aktieägarna i Oscar Properties Holding AB (publ) 
(”Oscar Properties”) kallas till årsstämma tisdagen den 
29 april 2014 klockan 10.00 i Gernandt & Danielsson 
Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara 
införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktie boken 
senast onsdagen den 23 april 2014, dels anmäla sig hos 
bolaget senast onsdagen den 23 april 2014. Anmälan 
kan ske via post till Oscar Properties Holding AB (publ), 
Box 5123, 102 43 Stockholm, via telefon 08 510 607 70 
eller via e-post till  info@oscarproperties.se. Vid anmälan 
ska anges namn, person- eller organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i före-
kommande fall, det antal biträden (högst två) som avses 
medföras vid stämman. 

Finansiel l  information

Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud 
bör fullmakt i original och övriga behörighetshand-
lingar biläggas anmälan. Om fullmakten utfärdats av 
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis 
för den juridiska personen eller motsvarande behö-
righetshandlingar bifogas. Fullmaktsformulär finns att 
hämta på bolagets webbplats, www.oscarproperties.se. 
Fullmakter utan särskild bestämmelse om giltighetstid 
gäller i ett år från utfärdandet.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier 
hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta 
i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. 
Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear 
Sweden AB senast onsdagen den 23 april 2014, vilket 
innebär att aktieägaren bör underrätta förvaltaren om 
sin önskan i god tid före detta datum.

OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)  

Linnégatan 2, box 5123, 102 43 Stockholm  
E-post: info@oscarproperties.se  
Tel: +46 (8) 510 607 70 
Org.nr. 556870-4521

www.oscarproperties.se

FINANSIELL KALENDER 2014

Delårsrapport januari–mars 2014 2014-04-30

Delårsrapport januari–juni 2014 2014-07-15

Delårsrapport januari–september 2014 2014-10-24

Bokslutskommuniké 2014 2015-01-26
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Tyresö Trädgårdar





OSCAR PROPERTIES HOLDING AB (PUBL)  

Linnégatan 2, box 5123, 102 43 Stockholm  
E-post: info@oscarproperties.se  

Tel: +46 (8) 510 607 70 
Org.nr. 556870-4521

www.oscarproperties.se
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