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KVARTALET ApRiL–juni 2014

•  Nettoomsättningen uppgick till 135,2 mkr (104,7)

•  Rörelseresultatet uppgick till 19,1 mkr (19,9)

•  Resultat efter skatt uppgick till 16,7 mkr (19,7)

•  Resultat per stamaktie1) uppgick till 0,44 kr (0,82)

•  Antalet sålda bostäder uppgick till 95 (81)

•  Produktionsstarter under kvartalet 97 (–)

Perioden i  kor thet

pERiodEn jAnuARi–juni 2014

•  Nettoomsättningen uppgick till 220,8 MSEK (105,7)

•  Rörelseresultatet uppgick till 49,5 MSEK (22,2)  

•  Resultat efter skatt uppgick till 43,9 MSEK (20,8)  

•  Resultat per stamaktie uppgick till 1,30 SEK (0,87)

•  Antalet sålda bostäder uppgick till 160 (83)

•  Produktionsstarter under perioden 97 (78)

– finansiel l öVersikt och nyckeltal –

Jan–jun 2014 Jan–jun 2013 Apr–jun 2014 Apr–jun 2013 Jan–dec 2013

Nettoomsättning, mkr 220,8 105,8 135,2 104,7 268,8

Rörelseresultat, mkr 49,5 22,2 19,1 19,9 92,3

Periodens resultat, mkr 43,9 20,8 16,7 19,7 91,6

Avkastning på eget kapital, % 21,5 11,1 16,4 10,5 39,8

Balansomslutning, mkr 1 193,8 530,7 1 193,8 530,7 992,9

Eget kapital, mkr 481,0 249,7 481,0 249,7 334,8

Soliditet, % 40 47 40 47 34

Resultat per stamaktie, kr1) 1,30 0,87 0,44 0,82 3,20

Antal utestående aktier 28 801 233 24 541 650 28 801 233 24 541 650 24 647 900

Antal utestående stamaktier 28 069 983 23 916 650 28 069 983 23 916 650 23 916 650

Antal utestående preferensaktier 731 250 625 000 731 250 625 000 731 250

Antal produktionsstartade bostäder 97 78 97 – 200

Antal färdigställda bostäder – 77 – 77 118

Antal sålda bostäder 160 83 95 81 173

Antal bostäder i pågående produktion 453 196 453 196 360
 
1) Resultat i relation till genomsnittligt antal stamaktier efter utdelning till preferensaktieägarna.

VÄSEnTLiGA HÄndELSER undER oCH EFTER KVARTALET

•   Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort 
och antalet sålda bostäder uppgick till 95 (81) under 
kvartalet. I första etappen av projekt HG7 i Ham
marby Sjöstad är 76 av 78 bostäder sålda med 
första inflyttningar under juni 2014. Försäljning av 
etapp 2 går starkt framåt där 48 av 97 bostäder 
sålts med inflyttning under 2015. Försäljningen har 
även startat starkt för Chokladfabriken på Kungs
holmen där totalt 43 av 85 bostäder är sålda med 
inflyttning från Q1 2015. 

•   Under juni och juli 2014 sker inflyttning på Biografen 
och där har samtliga 77 bostäder sålts.

•   Antalet bostäder i pågående produktion uppgick 
under perioden till 453 (196) och 97 (–) bostäder 
har produktionsstartats under kvartalet, samtliga hän
förliga till etapp 2 av HG7.

•   Under juni 2014 tillträdde Oscar Properties fastig
heten Barnhusväderkvarnen 29 vid Tegnérlunden i 
Stockholm. Fastigheten förvärvades till ett under
liggande fastighetsvärde om 111 mkr. 

•   Oscar Properties har under kvartalet omförhandlat 
ett flertal förvärvsfaciliteter till revolverande krediter 
med motsvarande löptider. Under juni genomfördes 
en större refinansiering i intresseföretaget Oscar 
maiN One för det planerade projektet Bryggeriet på 
Kungsholmen. Vidare har en större bankfinansiering 
säkerställts för byggnation av den första etappen av 
kv. Helix & Innovationen i Vasastan.
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I maj förvärvade Oscar Properties fastigheten Barnhus
väderkvarnen 29 i Tegnérlunden. Fastigheten inrymde 
ursprungligen bostäder, men kontoriserades senare och 
är för närvarande fullt uthyrd. Transaktionen är ytterli
gare ett exempel på vår förmåga att identifiera och för
värva objekt med potential att i framtiden skapa unika 
boenden i Stockholms mest attraktiva lägen. Vi utvär
derar kontinuerligt intressanta möjligheter att utöka 
vår projektportfölj och förutsättningarna i vårt arbete 
underlättas av en stark finansieringsmarknad med bra 
intresse från bankerna att finansiera vår verksamhet, 
inklusive den här typen av förvärv. En anledning till 
detta intresse är naturligtvis den fortsatt höga efterfrå
gan på bostadsrätter i Stockholm i allmänhet och på 
Oscar Propertiesboenden i synnerhet.

Under kvartalet fortsatte försäljningen av boenden i 
de aktuella projekten Chokladfabriken, Tyresö Trädgår
dar och HG7. Chokladfabriken är en tidstypisk fabriks
byggnad från 1920talet, belägen mitt på Kungshol

men, medan Tyresö Trädgårdar kommer att utgöras av 
fyra nyuppförda hus en bit utanför tullarna.

I juni påbörjades inflyttningen planenligt i Biogra
fen på Östermalm och i Allén – den första etappen 
av HG7 i Hammarby Sjöstad. HG7projektet omfattar 
totalt sex byggnader med tillhörande arkitektritad inn
ergård och redan i september är det dags för inflyttning 
i nästa etapp – Orangeriet. 

För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet och att 
uppsatta tidplaner hålls, har vi under kvartalet anställt 
ytterligare ett antal erfarna medarbetare inom framför 
allt vår byggverksamhet.

Oscar Properties projektportfölj och organisation 
kommer fortsätta växa – allt för att tillgodose stockhol
marnas efterfrågan på unika boenden i attraktiva lägen.

Oscar Engelbert, VD

VD har ordet

Oscar Engelbert, VD, i fastigheten Isbrytaren, Kungsholmen 
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Oscar Properties bildades 2004 av Oscar Engelbert 
med visionen att skapa bostäder så unika att människor 
aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. 
Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje 
enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud 
av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur 
människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit 
kärnan i bolagets identitet. Oscar Properties har sedan 
start utvecklat och sålt bostadsfastigheter för cirka 4 
mdkr och producerat cirka 700 bostäder. Bolagets 
projektportfölj uppgår till cirka 1 900 bostäder, varav 
cirka 450 bostäder är under pågående produktion. 

AFFÄRSidÉ

Oscar Properties affärsidé är att köpa, utveckla och 
sälja fastigheter för bostadsändamål med attraktiva 
lägen i Stockholm.

 
FinAnSiELLA MÅL

•   Projektmarginalen ska uppgå till lägst 15 procent 
Genomsnittlig projektmarginal för genomförda projekt 
sedan 2004 har uppgått till cirka 17 procent.

•   Koncernens soliditet ska uppgå till lägst 30 procent 
Oscar Properties kan dock tillåta sig att understiga 30 
procent soliditet med beaktande av framtidsutsikterna 
på medellång sikt och verksamhetens aktuella riskpro-
fil i övrigt. Per 30 juni 2014 uppgick soliditeten till 40 
procent.

•   Effektivt kapitalutnyttjande och riskminimering 
Projektutveckling genom intresseföretag bidrar till ett 
effektivt kapitalutnyttjande och affärsflöden, begränsar 
risk och ger skalfördelar. Ett grundläggande mål är att 
alla projekt ska drivas i separata projektbolag varige-
nom risken reduceras för att eventuella problem i indivi-
duella projekt sprids till andra projekt.

Oscar Proper t ies i  kor thet

STRATEGi

•   Samtliga boenden utvecklade av Oscar Properties 
ska vara moderna och unika med smarta, smakfulla 
lösningar

•   Oscar Properties ska vara aktivt inom konvertering  
och nybyggnation

•   Projektutveckling vad avser såväl konvertering som 
om och nybyggnation, ska kunna ske både i egen 
regi och genom delägda intresseföretag

oRGAniSATion

Oscar Properties har 57 medarbetare med en bred 
bakgrund och erfarenhet inom design, arkitektur, bygg
nation, bostadsförsäljning, ekonomi, finans och juridik 
för en effektiv styrning och kontroll av alla delar i pro
jektutvecklingsprocessen. För att säkerställa hög kva
litet, ett tidseffektivt projektgenomförande med tydlig 
kostnadskontroll och kontinuerlig erfarenhetsöverföring 
har Oscar Properties egen byggledning, inköp, kalkyle
ring och specialiserade hantverkare.



5
delårsrapport januari – juni 2014 oscar propert ies hold ing aB (puBl )

Prisutvecklingen på bostadsrätter i Stockholm har varit 
positiv under perioden. Enligt Mäklarstatistik har genom
snittspriset på bostadsrätter i centrala Stockholm stigit 
med 3 procent under andra kvartalet 2014 och med 
11 procent under den senaste tolvmånadersperioden. 
Förändringen hänför sig främst till ett begränsat utbud i 
marknaden i kombination med fortsatt stor efterfrågan. 
Medelpriset på en bostadsrätt i centrala Stockholm är 
69 414 kr per kvm. Även prisutvecklingen i StorStock
holm har varit positiv och ökat med 9 procent under 
tolvmånadersperioden medan den stigit med 1 procent 
under senaste kvartalet. Medelpriset i StorStockholm är 
43 015 kr per kvm.

Marknad, försäljning och produktionsstar ter  
av bostäder

Intresset för Oscar Properties projekt är fortsatt stort och 
antalet sålda bostäder uppgick till 160 (83) under del
årsperioden januari–juni 2014. Projekt som är under 
försäljning är Nybrogatan 57, HG7, Chokladfabriken 
samt Tyresö Trädgårdar. 

Under kvartalet produktionsstartades 97 bostäder 
hänförliga till andra etappen av HG7.

Det totala antalet bostäder i pågående produktion 
uppgår till 453 (196) och det totala antalet bedömda 
bostäder i projektportföljen uppgår till 1 924 (1 388).

Tyresö Trädgårdar
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RÖRELSEinTÄKTER 

Kvartalet april–juni 2014

Koncernens intäkter uppgick under  kvartalet till 135,8 
mkr (104,7) och är främst hänförliga till försäljning av 
tjänster inom byggverksamheten till intresseföretag om 
totalt 133,4 mkr (103,0), framförallt till projekten HG7, 
Biografen och Chokladfabriken. Koncernen har ingen 
försäljning av tjänster till externa parter.

Hyresintäkterna uppgick till 1,8 mkr (1,7) och 
ökningen är framförallt hänförlig till förvärven av fastig
heterna Riddaren 5 och Vega 5 vilka tillträddes under 
andra halvåret 2013.

Delårsperioden januari–juni 2014

Koncernens intäkter uppgick under första halvåret till 
221,3 mkr (105,8) och är främst hänförliga till försälj
ning av tjänster inom byggverksamheten till intressefö
retag om totalt 215,3 mkr (103,0), framförallt till projek
ten HG7, Biografen och Chokladfabriken. Koncernen 
har ingen försäljning av tjänster till externa parter. 
Ökningen vad gäller försäljning av tjänster är främst 
hänförlig till förvärvet av byggverksamheten under 
andra kvartalet 2013.

Hyresintäkterna uppgick till 5,5 mkr (2,8) och 
ökningen är framförallt hänförlig till förvärven av fastig
heterna Riddaren 5 och Vega 5 vilka tillträddes under 
andra halvåret 2013. 

RÖRELSEKoSTnAdER

Kvartalet april–juni 2014

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 
–143,0 mkr (–104,0) och är främst hänförliga till pro
duktionskostnader avseende projekten HG7, Biografen 
samt Chokladfabriken.

Fastighetskostnader uppgår till –0,7 mkr (–0,3) där 
ökningen framförallt är hänförlig till förvärv av fastighe
terna Riddaren 5 och Vega 5. Övriga rörelsekostnader 
uppgick till –13,7 mkr (–6,2) där ökningen framförallt 
förklaras av fler projekt och en större organisation.

Finansiel l  ut veckling

Delårsperioden januari–juni 2014

Koncernens kostnader uppgick under första halvåret till 
–232,3 mkr (–104,8) och är främst hänförliga till pro
duktionskostnader avseende projekten HG7, Biografen 
samt Chokladfabriken.

Fastighetskostnader uppgår till –1,0 mkr (–0,7) där 
ökningen framförallt är hänförlig till förvärv av fastighe
terna Riddaren 5 och Vega 5. Övriga rörelsekostnader 
uppgick till –26,2 mkr (–6,6) där ökningen framförallt 
förklaras av fler projekt och en större organisation samt 
den tidigare förvärvade byggverksamheten.

RÖRELSERESuLTAT

Kvartalet april–juni 2014

Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 
19,1 mkr (19,9). I rörelseresultatet inkluderas resultat 
från andelar i intresseföretag, vilket uppgick till 20,4 
mkr (19,1). Resultatet hänför sig till framförallt projekten 
HG7 och Chokladfabriken.

Delårsperioden januari–juni 2014

Koncernens rörelseresultat uppgick under första halv
året till 49,5 mkr (22,2). I rörelseresultatet inkluderas 
resultat från andelar i intresseföretag, vilket uppgick till 
47,5 mkr (21,2). Resultatet hänför sig till framförallt pro
jekten HG7, Chokladfabriken och Biografen. 

FinAnSiELLA inTÄKTER oCH KoSTnAdER

Koncernens finansiella intäkter uppgick under delårspe
rioden till 4,2 mkr (3,7) och ökningen hänför sig främst 
till koncernens utlåning till intresseföretag. 

Koncernens finansiella kostnader uppgick under 
delårsperioden till –9,8 mkr (–5,0) och hänför sig till 
ökade räntekostnader i samband med förvärven av 
fastigheterna Riddaren 5 och Vega 5 under 2013.
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inVESTERinGAR oCH KASSAFLÖdE 

Kvartalet april–juni 2014

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
15,7 mkr (14,6), samtidigt som kassaflödet från investe
ringsverksamheten påverkade kassaflödet med –178,3 
mkr (–40,9) och hänför sig främst till investeringar i för
valtningsfastigheter och projekt.  Kassaflödet från finan
sieringsverksamheten uppgick till 110,4 mkr (–12,7) och 
hänför sig till främst nyupplåning samt amortering av 
kreditfaciliteter. Totalt uppgick kvartalets kassaflöde till 
–52,2 mkr (–39,0). Sammantaget har likvida medel för
ändrats från 119,6 mkr till 67,4 mkr. 

Delårsperioden januari–juni 2014

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
–15,7 mkr (5,7), samtidigt som kassaflödet från investe
ringsverksamheten påverkade kassaflödet med –113,7 

mkr (–76,4) och hänför sig främst till investeringar och 
försäljningar av förvaltningsfastigheter och projekt. 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
153,8 mkr (103,9) och hänför sig till nyemissionen av 
stamaktier, nyupplåning samt amortering av kreditfaci
liteter. Totalt uppgick kvartalets kassaflöde till 24,4 mkr 
(33,1). Sammantaget har likvida medel förändrats från 
43,0 mkr till 67,4 mkr.

ÖVRiGA uppLYSninGAR

Under första kvartalet 2014 genomfördes en ägarsprid
ning och nyemission av totalt 11 000 000 stamaktier, 
varav 4 153 333 nyemitterade stamaktier erbjudna av 
bolaget. I samband med att stamaktien noterades på 
NASDAQ OMX First North Premier den 17 februari 
2014 tillfördes bolaget cirka 125 mkr före transaktions
kostnader.

Biografen
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Tyresö Trädgårdar



9
delårsrapport januari – juni 2014 oscar propert ies hold ing aB (puBl )

Oscar Properties projektportfölj är belägen i Stockholm 
och utgörs av fastigheter med befintliga byggnader 
som förvärvats med potential att konverteras från kom
mersiella lokaler till bostäder, samt av mark eller fast
igheter med befintliga byggrätter eller där byggrätter 
planeras skapas.

FÖRVÄRVAdE oCH SÅLdA FASTiGHETER 

Kvartalet april–juni 2014

Under maj avtalade Oscar Properties om att förvärva 
fastigheten Stockholm Barnhusväderkvarnen 29 i Vasa
stan i Stockholm med ett underliggande fastighetsvärde 
om 111 mkr. Säljare är AI Pension. Tillträde har genom
förts per 30 juni 2014. 

Projekt-  och förvaltningsfast igheter

ToTALT FASTiGHETSBESTÅnd

Per 30 juni 2014 hade koncernen engagemang, helt 
eller delvis, i totalt 16 fastigheter och projekt varav sex 
är helägda. Fastigheter och projekt där koncernen är 
delägare redogörs för ytterligare under avsnittet Intres
seföretag. På sidan 10–11 redovisas samtliga fastighe
ter och projekt i vilka koncernen hade ett engagemang 
per 30 juni 2014. 

– fördelning totala portföljen (yta) – – planerad nyproduktionsfördelning (yta) –

10%  Pågående konvertering

20%  Pågående nybyggnation

51%  Planerad nybyggnation

19%  Förvaltningsfastigheter 

79%  Markanvisning

21%  Förvärvad ej tillträdd mark/fastighet

– portföljen per 30 juni 2014 (antal bostäder) –

Antal bostäder

Oscar Properties andel 
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– portföljen per 30 juni 2014 –

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 kon-

troll 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.

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 5 Q1 (12) Q1 (13) Q2 (15) 1 39 91% – 43

Biografen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 77 Östermalm 4 890 – 289 15 Q1 (13) Q2 (13) Q3 (14) 1 77 100% – 77

Chokladfabriken Bojen 3 Oscar Properties AB (Skandrenting) 35% 85 Kungsholmen 7 102 595 554 190 Q1 (14) Q1 (14) Q4 (15) 43 35 47% – 85

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% 175 Hammarby Sjöstad 15 297 1 498 946 345 22 124 71% – 175

Etapp 1 78 6 716 530 379 30 Q4 (12) Q3 (13) Q4 (14) 4 76 97% – 78

Etapp 2 97 8 581 968 567 315 Q2 (14) Q1 (14) Q3 (15) 18 48 75% 97 97

Tyresö Trädgårdar Tyrjärn 11 Tyrjärn 11 Holding 2 AB (Wallenstam) 50% 230 Tyresö 18 659 – 683 504 –

Etapp 1 114 8 630 – 339 215 Q4 (13) Q1 (14) Q2 (15) 29 29 28% – 114

Etapp 21) 116 10 029 – 344 289 Q4 (14) Q1 (15) 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 1 983 870 860 2014 2014 2017

Ruddammen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 54 Östermalm 3 800 – 133 128 2015 2016 2016

Gasklockan2) Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 400 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% 330 Hagastaden 20 944 3 700 E/T E/T

Etapp Innovationen 150 12 654 1 317 2015 2015 2017

Etapp Helix 180 8 290 2 383 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)

Hyresvärde2)

(Mkr)

Fastighets-
kostnader 

(Mkr)3)
Uthyrnings-

grad (%)4)

tidplan

Fastighet intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Byggstart Färdigt

Vega Vega 5 100% 80 Vasastaden – 6 000 5 2 60% 2014 2016

Riddaren Riddaren 5 100% 40 Östermalm – 5 000 8 1 100% 2015 2017

Bryggeriet Isbrytaren 50 Oscar maiN One AB (NIAM) 15% 183 Kungsholmen – 19 000 E/T E/T 60% 2015 2017

Barnhusväderkvarn Barnhusväder 
kvarnen 29

100% 25 Vasastaden – 2 500 6 1 100% E/T E/T

Grönland Grönland 18 100% 4 Djurgården 375 – 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.
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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 5 Q1 (12) Q1 (13) Q2 (15) 1 39 91% – 43

Biografen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 77 Östermalm 4 890 – 289 15 Q1 (13) Q2 (13) Q3 (14) 1 77 100% – 77

Chokladfabriken Bojen 3 Oscar Properties AB (Skandrenting) 35% 85 Kungsholmen 7 102 595 554 190 Q1 (14) Q1 (14) Q4 (15) 43 35 47% – 85

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% 175 Hammarby Sjöstad 15 297 1 498 946 345 22 124 71% – 175

Etapp 1 78 6 716 530 379 30 Q4 (12) Q3 (13) Q4 (14) 4 76 97% – 78

Etapp 2 97 8 581 968 567 315 Q2 (14) Q1 (14) Q3 (15) 18 48 75% 97 97

Tyresö Trädgårdar Tyrjärn 11 Tyrjärn 11 Holding 2 AB (Wallenstam) 50% 230 Tyresö 18 659 – 683 504 –

Etapp 1 114 8 630 – 339 215 Q4 (13) Q1 (14) Q2 (15) 29 29 28% – 114

Etapp 21) 116 10 029 – 344 289 Q4 (14) Q1 (15) 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 1 983 870 860 2014 2014 2017

Ruddammen Ruddammen 29 Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 54 Östermalm 3 800 – 133 128 2015 2016 2016

Gasklockan2) Oscar Properties AB (Skandrenting) 50% 400 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% 330 Hagastaden 20 944 3 700 E/T E/T

Etapp Innovationen 150 12 654 1 317 2015 2015 2017

Etapp Helix 180 8 290 2 383 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)

Hyresvärde2)

(Mkr)

Fastighets-
kostnader 

(Mkr)3)
Uthyrnings-

grad (%)4)

tidplan

Fastighet intresseföretag (delägare) Bostäder Kommersiellt Byggstart Färdigt

Vega Vega 5 100% 80 Vasastaden – 6 000 5 2 60% 2014 2016

Riddaren Riddaren 5 100% 40 Östermalm – 5 000 8 1 100% 2015 2017

Bryggeriet Isbrytaren 50 Oscar maiN One AB (NIAM) 15% 183 Kungsholmen – 19 000 E/T E/T 60% 2015 2017

Barnhusväderkvarn Barnhusväder 
kvarnen 29

100% 25 Vasastaden – 2 500 6 1 100% E/T E/T

Grönland Grönland 18 100% 4 Djurgården 375 – 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.
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nYBRoGATAn 57

Det tidigare posthuset på Nybrogatan 57 innehåller 43 
bostäder och ett gym. De boende erbjuds servicetjäns
ter från det närliggande hotellet Mornington. Produktio
nen startade i januari 2012. Försäljningsprocessen star
tade under första kvartalet 2013. Av projektets totalt 43 
bostäder var 39 sålda och tillträdda per 30 juni 2014. 

CHoKLAdFABRiKEn

Under perioden antogs detaljplanen för Chokladfabri
ken på Kungsholmen för utveckling av totalt 85 bostä
der. Produktion och försäljningsstart har startats. Av pro
jektets totalt 85 bostäder var 43 sålda per 30 juni 2014.

POSTEN NYBROGATAN

LOGOTYPE

pÅGÅEndE pRojEKT 

BioGRAFEn 

Intresseföretaget Oscar Properties AB förvärvade i 
november 2012 fastigheten Stockholm Ruddammen 29 
på Östermalm för utveckling av 77 bostäder. Ombygg
nation av fastigheten startade under första kvartalet 
2013. Försäljningsprocessen påbörjades under andra 
kvartalet 2013. Per 30 juni 2014 var samtliga bostäder 
sålda och inflyttning påbörjades under juni med sista 
inflyttningar under mitten på juli 2014. 
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TYRESÖ TRÄdGÅRdAR

I september 2012 tecknade Oscar Properties avtal 
med Wallenstam om att gemensamt nyproducera 230 
bostäder på detaljplanelagd mark i centrala Tyresö. 
Projekterad bostadsyta uppgår till cirka 19 000 kvm 
och produktionsstart av första etappen om 114 bostä
der påbörjades under perioden med planerad inflytt
ning under 2015. Per 30 juni 2014 var totalt 29 av 114 
bostäder sålda.

HAMMARBY GÅRd 7 

Under juni 2012 förvärvades exploateringsfastigheterna 
Stockholm Linjefarten 1 och Stockholm Båtturen 2 i Ham
marby Sjöstad. De två tomterna omfattar projekterad 
bostadsyta om närmare 17 000 kvm och totalt planeras 
175 bostäder. Produktionen av den första etappen om 
78 bostäder påbörjades under fjärde kvartalet 2012 och 
inflyttning i de första bostäderna påbörjades under juni 
2014. Försäljningsstart av bostäderna påbörjades under 
andra kvartalet 2013. Per 30 juni 2014 var totalt 124 av 
175 bostäder sålda varav 76 av 78 bostäder är sålda i 
första etappen. Inflyttningar i projektet kommer nu succe
sivt pågå fram till dess det sista huset är färdigställt under 
tredje kvartalet 2015.
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Chokladfabriken



15
delårsrapport januari – juni 2014 oscar propert ies hold ing aB (puBl )

Oscar Properties äger fastigheter och bedriver konver
terings och nybyggnadsprojekt delvis genom intresse
företag med olika partners, där Oscar Properties fram
förallt bidrar med affärsgenerering och projektledning, 
medan partners framför allt bidrar med finansiering 
och nya projekt. Oscar Properties hade vid periodens 
utgång fem fastighetsägande intresseföretag, fyra med 
en kapitalandel om 50 procent och ett intresseföretag 
med en kapitalandel om 15 procent1. I koncernredovis
ningen redovisas samtliga intresseföretag enligt kapita

intresseföretag

landelsmetoden vilket innebär att andelarna i intresse
företaget initialt redovisas till anskaffningsvärdet för att 
sedan justeras för att avspegla koncernens andel av 
intresseföretagets resultat. 

Intresseföretagen hade per 30 juni 2014 engage
mang i totalt tio objekt med en total bedömd yta om 
cirka 133 000 kvm och 1 442 bostäder.

Det totala bokförda värdet på andelar i intressefö
retag uppgick till 237,1 mkr.

intresseföretag Partner Kapitalandel
Bokfört värde 
andelar, Mkr

Antal  
objekt

Antal  
bostäder

total yta  
kvm

Oscar Properties AB Skandrenting 50% 177,8 6 931 84 015

Projektbolaget Oscarsborg AB Fabege 50% 29,6 1 43 5 348

Oscar maiN One AB Niam 15%1) 27,8 1 183 19 000

Tyrjärn 11 Holding 2 AB Wallenstam 50% 1,7 1 230 18 659

Eriksberg Intressenter AB Veidekke 50% 0,2 1 55 5 500

Summa 237,1 10 1 442 132 522

1)  Vinstdelning med NIAM avviker från angiven kapitalandel.

– fördelning aV bedöMt antal bostäder – – fördelning aV bokfört Värde – kapitalandelar –

64% Oscar Properties AB

3% Projektbolaget Oscarsborg AB

13% Oscar maiN One AB

16% Tyrjärn 11 Holding 2 AB

4% Eriksberg Intressenter AB

75% Oscar Properties AB

12% Projektbolaget Oscarsborg AB

12% Oscar maiN One AB

1% Tyrjärn 11 Holding 2 AB

0% Eriksberg Intressenter AB

– intresseföretag –
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Oscar Properties bedriver en kapitalintensiv verksam
het och tillgång till kapital är en grundläggande förut
sättning för att vidareutveckla bolaget. Verksamheten 
finansieras med en kombination av eget kapital, rän
tebärande skulder samt övriga skulder. Det egna kapi
talet och de räntebärande skulderna utgör de två vikti
gaste kapitalkällorna.

EGET KApiTAL oCH SKuLdER

Koncernens egna kapital uppgick per 30 juni 2014 till 
481,0 mkr (249,7) och soliditeten till 40 procent (47).

Den genomsnittliga belåningsgraden i koncernens 
och intresseföretagens befintliga fastigheter och projekt, 
omfattande såväl förvärvslån som utnyttjade byggnads
kreditiv från kreditinstitut, uppgick till cirka 60 procent. 

Räntebärande skulder

Koncernens räntebärande skulder till kreditinstitut upp
går till 374,8 mkr (58,0) och hänför sig till fastigheterna 
Barnhusväderkvarnen 29, Grönland 18, Riddaren 5 
samt Vega 5. 

Under kvartalet har Oscar Properties omförhandlat 
ett flertal förvärvsfaciliteter till revolverande krediter 
med motsvarande löptider samt amorterat på krediter 
hänförliga till projekt Biografen. Vidare har under juni 
en större refinansiering genomförts i intresseföretaget 

Finansiering

Oscar maiN One för det kommande projektet Bryg
geriet på Kungsholmen. Finansieringen är genomförd 
med en svensk bank som är ny långivare till koncernen. 
Slutligen har en större bankfinansiering säkerställts för 
byggnation av den första etappen av kv. Helix & Inno
vationen i Vasastan.

Per bokslutsdagen uppgick den genomsnittliga rän
tan för samtliga lån från kreditinstitut i koncernen och 
i intresseföretagen, till 3,4 procent. Merparten av de 
räntebärande skulderna löper med rörlig ränta (Stibor 
3mån). Den genomsnittliga kapitalbindningen uppgår 
till 1,8 år på samtliga av gruppens beviljade krediter 
inkluderat byggnadskreditiv. Oscar Properties tillämpar 
kapitalandelsmetoden som redovisningsmetod vilket 
innebär att såväl fastigheter som de räntebärande skul
derna i respektive intresseföretag inte konsolideras.

De totala räntebärande skulderna till kreditinstitut 
i koncernen, intresseföretagen och projekten uppgick 
sammanlagt per 30 juni 2014 till 1 584 mkr (1 416), 
vilket motsvarar en genomsnittlig belåningsgrad på fast
igheterna om 60 procent (66).

Likviditet

Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per 30 juni 
2014 till 67,4 mkr (34,1).

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. 
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Tyresö Trädgårdar
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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 notera
des på samma lista den 17 februari 2014, under kort
namnet OP. introduktionskursen sattes till 30 kronor per 
stamaktie.

För preferensaktien uppgick sista betalkurs den 30 
juni 2014 till 258,00 kronor. För stamaktien uppgick 
sista betalkurs vid samma tidpunkt till 32,00 kronor, vil
ket gav ett börsvärde för stamaktien om 898 mkr. 

Aktien och ägare

AKTiEÄGARE

Per den 30 juni 2014 uppgick antalet aktieägare till 
2 700, enligt Euroclear. Av dessa utgjorde 92 procent 
svenska ägare och 8 procent internationella ägare. 
Oscar Properties femton största ägare innehade vid 
samma tidpunkt aktier motsvarande 88,18 procent av 
kapitalet.

– staMaktiens kursutVeckl ing – – preferensakt iens kursutVeckl ing –

SEK Antal SEK Antal

Källa: SIX
Källa: SIX

Omsatt antal aktier i 1000-tal per dag
Oscar Properties Pref. Omsatt antal i 1000-tal per vecka
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Oscar Properties Pref.
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– största akt ieägare per 30 juni 2014 –

Antal aktier Andel

Ägare Stamaktier Preferensaktier innehav (%) röster (%)

Oscar Engelbert gm bolag 16 352 482 0 56,78 58,10

Fjärde APFonden 2 100 000 0 7,29 7,46

Staffan Persson gm bolag 1 836 276 0 6,38 6,53

Länsförsäkringar Fastighetsfond 1 286 855 0 4,47 4,57

Ernström Finans 1 000 000 25 000 3,56 3,56

AMF 635 000 0 2,20 2,26

Handelsbanken Fonder 300 000 0 1,04 1,07

Swedbank Robur 300 000 0 1,04 1,07

Robur Försäkring 238 000 13 080 0,87 0,85

Avanza Pension 199 077 48 156 0,86 0,72

Michael Moschewitz gm bolag 246 857 0 0,86 0,88

Anders von Scheele gm bolag och privat 239 167 500 0,83 0,85

Ulrika Arph gm bolag 239 167 0 0,83 0,85

Johan Thorell gm bolag 200 000 7 984 0,72 0,71

Danica Pension 93 412 36 999 0,45 0,35

Övriga 2 803 690 599 531 11,82 10,17

totalt 28 069 983 731 250 100 100
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ÄGARSpRidninG oCH noTERinG AV STAMAKTiE

I februari offentliggjordes att styrelsen i Oscar Properties 
tillsammans med Oscar Engelbert beslutat att genomföra 
en ägarspridning av stamaktierna i bolaget genom en 
kombinerad nyemission och försäljning av stamaktier 
samt att notera bolagets stamaktie på NASDAQ OMX 
First North Premier. Erbjudandet riktade sig till allmänhet 
och institutionella investerare i Sverige. Priset i erbjudan
det fastställdes till 30 kronor per stamaktie. 

Det totala erbjudandet omfattade 10 000 000 
stamaktier, motsvarande 35,6 procent av antalet stam
aktier i bolaget efter erbjudandet, varav 4 153 333 
avsåg nyemitterade stamaktier erbjudna av bolaget 
och 5 846 667 avsåg befintliga stamaktier erbjudna 
av Oscar Engelbert via bolag. Därutöver övertilldela
des ytterligare 1 000 000 stamaktier, då intresset var 
stort och erbjudandet övertecknades. Inklusive övertill
delningen omfattade erbjudandet därmed 11 000 000 
stamaktier, motsvarande 39,2 procent av antalet sta
maktier i bolaget efter erbjudandet 

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. 

Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

ÅRSSTÄMMA

Den 29 april hölls årsstämma i Stockholm. Stämman 
fastställde resultat och balansräkningarna samt antog 
beslut om utdelning och ansvarsfrihet. Jakob Grinbaum, 
Jeanette Bonnier, Oscar Engelbert, Lennart Låftman 
och Johan Thorell omvaldes som styrelseledamöter 
samt fastställde arvode till styrelsen i enlighet förslag. 
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning och 
fastställde principer för hur valberedningen ska väljas.

oRGAniSATion oCH MEdARBETARE

Medelantalet anställda i koncernen uppgick under 
perioden till 57 varav 21 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.

nÄRSTÅEndETRAnSAKTionER

Se not 1, sid 29.

övrig information

RiSKER oCH oSÄKERHETSFAKToRER 

Oscar Properties är genom sin verksamhet exponerad 
för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om kon
cernens risker och osäkerhetsfaktorer återfinns på sid
orna 59–60 i årsredovisningen för 2013.

REdoViSninGSpRinCipER 

Oscar Properties Holding tillämpar International Finan
cial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av 
EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med 
IAS 34 Delårsrapportering och RFR 1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlig
het med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen.

För fullständiga redovisningsprinciper hänvisas till 
Oscar Properties årsredovisning 2013, sidorna 72–79.

Denna koncernredovisning har upprättats i enlighet 
med IFRS.

REViSion

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning 
av bolagets revisor

Stockholm den 15 juli 2014

Jakob Grinbaum, styrelseordförande

Jeanette Bonnier, styrelseledamot

Johan Thorell, styrelseledamot

Lennart Låftman, styrelseledamot

Oscar Engelbert, styrelseledamot

KoMMAndE RAppoRTTiLLFÄLLEn

Delårsrapport januari–september 2014, 
24 oktober 2014

Bokslutskommuniké 2014
26 januari 2015

FÖR YTTERLiGARE inFoRMATion, 

VÄnLiGEn KonTAKTA:

Oscar Engelbert, VD, 
epost: oscar@oscarproperties.se, mobil: 0705 68 00 01

Anders von Schéele, CFO, 
epost: avs@oscarproperties.se, mobil: 0708 86 97 86
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Inom kort på
börjas bygget av 
inner stans hög
sta bostads hus i 
Vasastan. Den

världs ledande arki
tek ten Rem Koolhaas  
och hans team på 
oma har på upp drag

av Oscar Proper

ties ritat två 37 våningar höga bostads
torn med 360̊  utsikt mitt i Stockholm
Art District. Från bostä
derna har man hori sont

utsikt och man ser hela 
Stockholms innerstad, 
skärgården och grön 

områdena norr om stan. 
Tornen kommer att bli

ett globalt landmärke och ett arkitek
toniskt verk i världs klass med sin vridna 

boxliknande fasad. “We are delighted  to have 
won the competition, together with Oscar Pro
perties, to build the 
resi dential to w  ers. 
The 130 meter high 
towers define the

new neighborhood Vasa
staden as an integral part of 

the growing city center  
of Stockholm. The surpri
sing ly informal towers will 

arti culate dome sticity, 

perhaps even humanism”, säger Rem Kool 
haas och Reinier de Graaf från oma. Samt

liga bo städer får  
terrasser och pa

norama 
 fönster 
från golv 
till tak. 
Material

valen är noga utval
da och kommer att

bestå av natursten, breda plank
  golv och för husen specialri

tade kök, dörrar och  
andra detaljer som gör

att husens inte
riör blir unik  
och exklusiv. De 
boende kommer 
att ha inhouse

service såsom deli, pool 
och spa, bar berare, gym,  

florist, biltvätt, jakt  
simu lator, biograf etc. 

Tornen nås från ett eget  
plaza som är ut smyckat  

med konst
installationer. 
“Vi vill skapa 

två le vande hus på en 
ex   tremt hög interna
tionell arki tek to nisk

nivå. Vi har valt att sam 
 ar beta med Rem Kool

haas för att säker ställa att 
plat sen och Stockholm nu 

får ett nytt intressant 
land märke. Tillsammans 

skapar vi två torn med
öppna offentliga ytor på de lägre vånings
planen och ett spek takulärt boende i form
av lägen heter 
högre upp  
i husen”, 
säger Oscar 
Engelbert,  
vd för – och  
grundare  
av – Oscar 
Pro perties.   
Byggstart 
sker under 
2015. Gör en 
intresse anmälan redan nu och håll dig 
upp daterad på www.oscarproperties.com. 
Sälj start
2015.   VASASTAN

       INNERSTANS 
HÖGSTA BOSTADSHUS

BIOGRAF

 REM  
  KOOLHAAS

GYM
SPA

POOL
STOCKHOLM ART 
DISTRICT

DELI

BARBERARE

360°  
UTSIKT

GLOBALT 
  LANDMÄRKE

 130 
      METER 
HÖGT

TAKTERRASSER

SÄLJSTART 
2015

37
VANINGAR

Kvarteren Helix och Innovationen
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Koncernens rapport  över totalresultat

Belopp i miljontal kronor (mkr) Jan–jun 2014 Jan–jun 2013 Apr–jun 2014 Apr–jun 2013 Jan–dec 2013

Hyresintäkter 5,5 2,8 1,8 1,7 7,0

Försäljning av varor och tjänster 215,3 103,0 133,4 103,0 261,8

Aktiverade kostnader projekt 13,0 – 6,0 – 8,3

Övriga rörelseintäkter 0,5 – 0,5 – 0,6

Summa rörelsens intäkter 234,3 105,8 141,7 104,7 277,7

rörelsens kostnader

Produktionskostnader –205,1 –97,5 –128,6 –97,5 –251,7

Fastighetskostnader –1,0 –0,7 –0,7 –0,3 –3,6

Övriga rörelsekostnader –26,2 –6,6 –13,7 –6,2 –20,9

Värdeförändring fastigheter – – – – 10,0

Resultat från andelar i intressebolag 47,5 21,2 20,4 19,1 80,7

Summa –184,8 –83,6 –122,6 –84,8 –185,4

rörelseresultat 49,5 22,2 19,1 19,9 92,3

Finansiella intäkter 4,2 3,7 1,9 2,7 9,1

Finansiella kostnader –9,8 –5,0 –4,3 –2,8 –10,6

resultat från finansiella poster –5,6 –1,3 –2,4 –0,2 –1,5

resultat före skatt 43,9 20,8 16,7 19,7 90,8

Inkomstskatt – – – – 0,8

årets resultat 43,9 20,8 16,7 19,7 91,6

övrigt totalresultat för perioden netto 
efter  skatt – – – – –

Summa totalresultat för året 43,9 20,8 16,7 19,7 91,6

årets resultat hänförligt:

Moderföretagets aktieägare 43,9 20,8 16,7 19,7 91,6

Minoritetsintresse – – – – –

Summa totalresultat hänförligt till:

Moderföretages aktieägare 43,9 20,8 16,7 19,7 91,6

Minoritetsintresse – – – – –

Resultat per stamaktie, kr 1,30 0,87 0,44 0,82 3,20

Antal aktier 28 801 233 24 541 650 28 801 233 24 541 650 24 647 900

Genomsnittligt antal stamaktier 26 939 353 23 916 650 28 069 983 23 916 650 23 916 650

Genomsnittligt antal preferensaktier 731 250 423 611 731 250 625 000 425 521
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Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i miljontal kronor (mkr) 30 jun 2014 30 jun 2013 31 dec 2013

tillgångAr

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 1,6 1,9 1,4

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 569,1 101,5 513,9

Övriga materiella anläggningstillgångar 31,2 6,3 33,9

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag – 20,5 23,0

Andelar i intresseföretag 237,1 128,7 189,7

Fordringar hos intresseföretag 99,0 60,5 97,2

Övriga finansiella anläggningstillgångar 16,5 0,5 13,1

Summa anläggningstillgångar 954,5 319,9 872,2

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 171,9 176,6 77,4

Likvida medel 67,4 34,1 43,0

Summa omsättningstillgångar 239,3 210,8 120,4

SUMMA tillgångAr 1 193,8 530,7 992,9

eget KAPitAl

Kapital och reserver som kan hänföras till moderföretagets ägare

eget kapital 481,0 249,7 334,8

SKUlDer

långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 374,8 58,0 213,0

Övriga långfristiga skulder 149,5 116,7 194,1

Uppskjutna skatteskulder 0,9 2,0 0,9

Summa långfristiga skulder 525,2 176,7 408,0

Kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 187,6 104,3 250,1

Summa kortfristiga skulder 187,6 104,3 250,1

SUMMA SKUlDer OCH eget KAPitAl 1 193,8 530,7 992,9

Ställda säkerheter 375,0 459,0 337,5

Ansvarsförbindelser 100,0 – 196,0
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

Belopp i miljontal kronor (mkr) Aktiekapital
Övrigt eget 

kapital
Summa  

eget kapital 

ingående balans per 2013-01-01 47,8 77,0 124,8

Totalresultat

Årets resultat – 91,6 91,6

Övrigt totalresultat

Övrigt – – –

Summa Totalresultat 47,8 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

ingående balans per 2014-01-01 49,3 285,6 334,8

Totalresultat

Periodens resultat – 43,9 43,9

Övrigt totalresultat

Övrigt – – –

Summa Totalresultat – 43,9 43,9

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 8,3 102,9 111,2

Kostnader för nyemission – – –

Utdelning till aktieägare – –8,8 –8,8

Upptagna lån från närstående, eget kapitaldel

Summa Transaktioner med aktieägare 8,3 94,1 102,4

Utgående balans per 2014-06-30 57,6 423,6 481,0
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Koncernens rapport över kassaflödesanalys 

Belopp i miljontal kronor (mkr) Jan–jun 2014 Jan–jun 2013 Apr–jun 2014 Apr–jun 2013 31 dec 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 49,5 22,2 19,1 19,9 92,3

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet –47,5 –21,2 –20,4 –19,1 –90,7

Erhållen ränta 4,2 3,0 1,9 1,9 9,1

Betald ränta –9,8 –4,2 –5,9 –2,6 –10,6

Betald skatt – – –0,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital –3,6 –0,2 –5,3 0,1 –0,1

Förändring av rörelsekapital –12,1 5,9 21,0 14,5 45,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten –15,7 5,7 15,7 14,6 45,7

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i förvaltningsfastigheter –137,3 –1,7 –137,3 – –404,1

Försäljning av förvaltningsfastigheter 82,1 – – – 8,0

Investeringar i immateriella  
anläggningstillgångar – –0,5 – –0,5 –14,5

Investeringar i projekt och övriga  
anläggningstillgångar –76,4 – –39,4 – –49,5

Återbetalning från intresseföretag – – – – 35,9

Investeringar i och utlåning till intresseföretag –1,7 –74,2 –1,2 –40,4 –74,2

Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar 19,6 – –0,4 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –113,7 –76,4 –178,3 –40,9 –498,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 111,4 116,6 – – 138,5

Upptagna lån 204,6 43,0 148,6 43,0 419,4

Amortering av lån –153,4 –43,2 –29,4 –43,2 –43,2

Utdelning till moderföretagets aktieägare –8,8 –12,5 –8,8 –12,5 –20,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 153,8 103,9 110,4 –12,7 494,7

Periodens kassaflöde 24,4 33,1 –52,2 –39,0 42,0

Likvida medel vid periodens början 43,0 1,0 119,6 73,1 1,0

likvida medel vid periodens slut 67,4 34,1 67,4 34,1 43,0
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Moderbolagets resultaträkningar

Belopp i miljontal kronor (mkr) Jan–jun 2014 Jan–jun 2013 Apr–jun 2014 Apr–jun 2013 31 dec 2013

rörelsens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –1,2 –1,1 –0,7 –0,7 –2,1

Summa rörelsens kostnader –1,2 –1,1 –0,7 –0,7 –2,1

rörelseresultat –1,2 –1,1 –0,7 –0,7 –2,1

Ränteintäkter och liknande resultatposter 4,8 1,5 2,4 1,5 5,0

Räntekostnader och liknande resultatposter – – – –

resultat från finansiella poster 4,8 1,5 2,4 1,5 5,0

resultat före skatt 3,6 0,5 1,8 0,8 2,9

Skatt på årets resultat – – –

årets resultat 3,6 0,5 1,8 0,8 2,9
 

Moderbolagets rapport  över kassaflöden

Belopp i miljontal kronor (mkr) Jan–jun 2014 Jan–jun 2013 Apr–jun 2014 Apr–jun 2013 31 dec 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten –6,2 –1,5 –4,3 –1,1 –1,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten –83,9 –96,1 –80,9 –52,5 –115,4

Kassaflöde från finanseringsverksameheten 111,4 104,0 – –12,5 137,1

Förändring likvida medel 21,3 6,4 –85,2 –66,1 20,1

Likvida medel vid periodens början 20,1 – 126,6 72,5 –

likvida medel vid periodens slut 41,4 6,4 41,4 6,4 20,1
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Moderbolagets balansräkning

Belopp i miljontal kronor (mkr) 30 jun 2014 30 jun 2013 31 dec 2013

tillgångAr

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 142,3 142,0 142,2

Fordringar hos koncernföretag 95,8 4,3 89,1

Summa anläggningstillgångar 238,1 146,3 231,3

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 93,0 96,8 19,2

Övriga fordringar 2,2 2,5 –

95,2 99,3 19,2

Kassa och bank 41,4 6,5 20,1

Summa omsättningstillgångar 136,6 105,8 39,3

SUMMA tillgångAr 374,8 252,1 270,6

eget KAPitAl OCH SKUlDer

eget kapital 374,8 252,0 268,8

långfristiga skulder – – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder – – 0,2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter – – 1,6

Kortfristiga skulder – – 1,8

SUMMA SKUlDer OCH eget KAPitAl 374,8 252,1 270,6

Ställda säkerheter Inga Inga Inga

Ansvarsförbindelser 245,0 Inga 155,0
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i miljontal kronor (mkr) Aktiekapital Överkursfond
Balanserat

resultat
Summa  

eget kapital 

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

Periodens resultat 2,9 2,9

Nyemission 1,5 137,0 138,4

Utdelning till aktieägare –20,0 –20,0

Utgående eget kapital 2013-12-31 49,3 211,7 7,9 268,8

–

ingående balans per 2014-01-01 49,3 211,7 7,9 268,8

Periodens resultat 3,6 3,6

Nyemission 8,3 102,9 111,2

Utdelning till aktieägare –8,8 –8,8

Utgående balans per 2014-06-30 57,6 314,6 2,7 374,8
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– NOT 1 – 

uppLYSninGAR oM nÄRSTÅEndE- 
TRAnSAKTionER

Inom koncernen har följande närstående parter iden
tifierats:

•   Oscar Properties Värdepapper AB vilket äger majori
teten av aktierna 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 kon
cernbolag 

•   Intresseföretag 

Under perioden januari–juni 2014 har följande transak
tioner 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 
venturebolag. 

noter

– NOT 2 – 

inVESTERinGAR oCH uppTAGnA LÅn 

Under delårsperioden januari–juni 2014 har koncer
nen amorterat lån om totalt –153,4 mkr (–43,2) samt 
investerat –215,4 mkr (–76,4) i intresseföretag genom 
utlåning eller tillskott.

– NOT 3 – 

SEGEMEnTSREdoViSninG

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
cernledningen inhämtar för att följa och analysera verk
samheten samt den information som inhämtas för att 
fatta strategiska beslut.
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Definit ioner

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, baserat på rullande 12 månader.

BELÅninGSGRAd, FASTiGHETER, % 

Räntebärande skulder till kreditinstitut i förhållande till 
fastigheternas bokförda värde enligt IFRS. Belånings
grad vad avser förvaltningsfastigheter som redovisas 
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Chokladfabriken

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.

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.



oSCAR pRopERTiES HoLdinG AB (puBL) 

Linnégatan 2, box 5123, 102 43 Stockholm  
Epost: info@oscarproperties.se  

Tel: +46 (8) 510 607 70 
Org.nr. 5568704521

www.oscarproperties.se

Tyresö Trädgårdar


