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PERIODEN I KORTHET
—

JULI–SEPTEMBER 2016 
• Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades 

till ett värde om 331 MSEK (160) inklusive långsiktiga 
fastighetslån i bostadsrättsföreningarna 

• Rörelseresultatet uppgick till 48 585 TSEK (–1 511)

• Resultatet efter skatt uppgick till 50 196 TSEK (–1 450)

• Resultatet per aktie uppgick till 5,46 kr (–1,18) 1) 

• Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick  
till 19 (39)

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (156)

• Antalet bostäder i pågående produktion  
uppgick till 330 (421)

I rörelseresultat för kvartalet ingår vinstavräkning från tidigare kvartal. 

Även följande resultatmått är påverkade. Se vidare sidan 10.

JANUARI–SEPTEMBER 2016 
• Bindande avtal om försäljning av lägenheter tecknades 

till ett värde om 784 MSEK (771) inklusive långsiktiga 
fastighetslån i bostadsrättsföreningarna

• Rörelseresultatet uppgick till 38 482 TSEK  (–2 457)

• Resultatet efter skatt uppgick till 39 485 TSEK (–2 322)

• Resultatet per aktie uppgick till 3,41 kr (–2,24) 1)

• Antalet bostäder sålda på bindande avtal uppgick  
till 88 (161)

• Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (227)

• Antalet bostäder i pågående produktion  
uppgick till 330 (421)

I rörelseresultat för perioden ingår vinstavräkning från tidigare perioder. 

Även följande resultatmått är påverkade. Se vidare sidan 10.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 
• Under kvartalet har bolaget emitterat ett treårigt säker

ställt obligationslån i två omgångar med ett rambelopp 
om 500 MSEK. Emissionerna har tillfört bolaget 300 
MSEK före emissionskostnader. Obligationslånet notera
des på Nasdaq First North Bond Market i juli.

• Under juli löstes hälften av bolagets preferensaktier 
(999 758) in för en sammanlagd lösenlikvid om 110 MSEK.

• I juli förvärvades den kommersiella fastigheten  
Nacka Orminge 1:59 för 19,5 MSEK. Tobin Properties har 
som avsikt att i samarbete med Nacka kommun driva 
detaljplan för bostäder och bedömer att kommande  
detaljplan ger möjlighet att uppföra cirka 150 bostäder 
på fastigheten. 

• I augusti säljstartades Äril, etapp 2, och per den 
30 september har bindande avtal om försäljning av  
51 lägenheter tecknats till ett värde om 641 MSEK inklu
sive långsiktiga fastighetslån i bostadsrättsföreningen. 

• I september rekryterades Per Alnefelt som ny CFO i 
Tobin Properties. Per Alnefelt kommer att efterträda 
Johan Varland som kvarstår i ledningsgruppen och  
tillträder tjänsten som transaktionschef. Per Alnefelt till
träder sin nya tjänst vid årsskiftet 2016/2017.

KONCERNEN I SIFFROR 2016  
Jan–sep

2015  
Jan–sep

2016  
Jul–sep

2015  
Jul–sep

R12  
Okt 15–sep 16

2015  
Jan–dec

Intäkter, MSEK 48,1 7,1 38,9 3,1 52,1 11,0

Rörelseresultat, MSEK 38,5 –2,5 48,6 –1,5 30,7 –10,2

Resultat efter skatt, MSEK 39,5 –2,3 50,2 –1,5 28,5 –13,3

Rörelsemarginal, % 79,9 –34,8 124,9 –49,4 59,0 –93,0

Eget kapital, MSEK 222,5 193,3 – – – 311,8

Soliditet, % 35,1 54,7 – – – 59,7

Likvida medel, MSEK 88,7 22,1 – – – 151,7

Omsättningstillväxt, % 582,1 n/a 1 172,7 n/a n/a 177,4

Nettolåneskuld 300,4 111,8 – – – 22,3

Antal sålda bostäder, st 88 161 19 39 106 182

Antal produktionsstartade bostäder, st 0 227 0 156 227 227

Antal färdigställda bostäder, st 91 0 0 0 91 0

Antal bostäder i pågående produktion, st 330 421 330 421 330 421

Andel sålda bostäder i pågående produktion, % 98 87 98 87 98 93

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st 0 0 0 0 0 0

– varav upptagna i balansräkningen, st 0 0 0 0 0 0

1) Ingen utspädningseffekt föreligger.

2 Tobin Properties Delårsrapport januari – september 2016



VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
• Efter rapportperiodens utgång och fram till och med 

den 28 november har bindande avtal tecknats om 
försäljning av lägenheter till ett värde om 61 MSEK  
inklusive långsiktiga fastighetslån i bostadsrätts
föreningarna.

• Avtal har tecknats om att apportera in byggrätter för 
 cirka 150 lägenheter i bolagets projekt Golfbäcken, 
vid Tyresö golfbana. Det innebär att den samman
lagda omfattningen i projekten Golfbäcken 1 och 
Golfbäcken 2, som samägs med fastighetsägaren,  
nu uppgår till cirka 300–350 lägenheter. Tobin 
Properties ägarandel av projekten per rapportdagen 
är 86 procent och 43 procent vid projektstart.

• Tobin Properties har noterats på Nasdaq First North 
Premier den 28 oktober 2016. Intresset för erbjudan
det var mycket stort och blev kraftigt övertecknat. 
I samband med noteringen flyttade även handeln 
i bolagets preferensaktie från First North till First  
North Premier. 

• Tobin Properties har ingått samarbetsavtal med EQT 
avseende projektet Unum. Genom att samarbeta 
med medinvesterare minskar Tobin Properties kapital
bindning i projekt, samtidigt som en del av projekt
vinsten tillfaller medinvesteraren. Tobin Properties  
arbetar enligt denna modell i ett antal projekt.

• Avtal har tecknats om förvärv av fastigheten 
Dragarbrunn 4:11 i centrala Uppsala. Projektet omfattar 
totalt cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvud
sakligen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. 
Köpe skillingen uppgick till 185 MSEK.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA  
PER DEN 4 NOVEMBER 2016

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal  

preferensaktier
Andel  

aktie kapital (%)
Andel  

röster (%)

Erik Karlin, privat och via bolag 3 131 250 0 28,48 31,03

Johan Varland via bolag 1 237 500 0 11,26 12,26

JRS Asset Management AB 765 075 152 077 8,34 7,73

Sara Karlin 500 000 0 4,55 4,95

Försäkrings AB Avanza Pension 492 101 143 981 5,79 5,02

Carnegie Småbolagsfond 460 000 0 4,18 4,56

Indiska Fastighets AB 312 500 0 2,84 3,10

Wallenstam aktier AB 300 000 0 2,73 2,97

Handelsbanken svenska småbolagsfond 200 000 0 1,82 1,98

Färna Invest AB 187 266 0 1,70 1,86

Nordea Småbolagsfond Sverige 150 000 0 1,36 1,49

Tio största ägare totalt 7 735 692 296 058 73,06 76,94

Övriga ägare 2 256 808 704 184 26,94 23,06

Totalt 9 992 500 1 000 242 100,00 100,00
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bedömer marknaden som mycket intressant. Staden 
växer starkt och har en attraktiv demografi och utveck
ling. Avsikten är att omvandla fastigheten, som i dag  
används som hotell, till cirka 100 bostadsrätter. Säljstart 
är planerad huvudsakligen till 2017. 

Vi har även träffat avtal med EQT om att ingå ett sam
arbete för att gemensamt utveckla projektet Unum med 
147 lägenheter i Roslags Näsby i Täby kommun. För
säljningen kommer att inledas redan under det första 
kvartalet nästa år. Genom att ta in medinvesterare mins
kar vi kapitalbindningen i våra projekt, vilket innebär att 
vi kan ta oss an fler och större förvärv. Vi tillämpar redan 
idag denna modell i flera projekt. Vi för löpande samtal 
med olika intressenter om att investera tillsammans 
med Tobin Properties. 

Sammantaget ser vi en fortsatt positiv marknad som 
också för med sig ett behov av att stärka upp vår egen 
organisation med fler kompetenta medarbetare. Vi har 
under perioden anställt ytterligare fyra medarbetare 
inom projektutveckling, marknad och produktion. Jag 
bedömer därför Tobin Properties möjligheter att fortsät
ta uppfylla våra mål som mycket goda.

Stockholm 29 november 2016 

 
 

Erik Karlin 
VD

HÖG AKTIVITET OCH  
NYA SPÄNNANDE PROJEKT
—

Den positiva utvecklingen för Tobin Properties fortsatte 
under det tredje kvartalet och kulminerade i noteringen 
av Tobin Properties stam aktie på Nasdaq First North 
Premier den 28 oktober.

Erbjudandet om att förvärva aktier i bolaget överteckna
des flera gånger. Jag vill därför ta tillfället i akt att väl
komna bolagets cirka 3 000 nya aktieägare. Vi är både 
stolta och glada över det förtroende som ni visar oss.

I samband med noteringen tillfördes Tobin 180 miljoner 
kronor exklusive emissionskostnader. Tillsammans med 
de 75 MSEK som vi fick in i september genom att ge ut 
ytter ligare obligationer, har vi en stark finansiell bas för 
vår fortsatta tillväxt. 

Obligationerna emitterades inom ramen för bolagets be
fintliga obligationslån med ett rambelopp om 500 MSEK. 
Hittills har vi endast utnyttjat 300 MSEK vilket ger oss  
ytterligare investeringsutrymme.

I augusti inledde vi försäljningen av den andra och sista 
etappen i projekt Äril i Norra Djurgårdstaden och hittills 
har mer än 70 procent av lägenheterna sålts. Samman
taget har vi under årets nio första månader tecknat bin
dande avtal om försäljning till ett värde av 784 MSEK. 
Sammanlagt uppgår värdet av sålda men ej levererade 
lägenheter till 2,4 miljarder kronor vilket ger en god sta
bilitet i verksamheten.  

Intresset för våra projekt är fortsatt mycket stort. Nyss 
inleddes försäljningen av projekt Vyn med 96 lägenhe
ter i Tollare i Nacka kommun, med inflyttning 2019. Sälj
start är planerad för fler projekt under vintern och våren.

Samtidigt har vår projektportfölj utökats ytterligare. I juli 
förvärvade vi en mindre kommersiell fastighet i Orminge 
i Nacka som idag är uthyrd. Avsikten är att bygga lägen
heter, vilket kräver ändring av detaljplanen.

Under hösten har vi också gjort ett tilläggsförvärv avse
ende cirka 150 byggrätter i projekt Golfbäcken vid 
Tyresö Golfbana. Sammantaget uppgår projekten 
Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, nu till 300–350 lägen
heter. Tyresö är ett område som ökar i attraktionskraft 
och detta projekt omfattar ett av de allra mest attraktiva 
lägena i kommunen. Det utvecklade värdet i de båda 
projekten, som väntas stå klara 2020 respektive 2022 
uppgår till cirka 1,2 miljarder kronor.

Efter periodens utgång har vi också tecknat avtal om 
förvärv av en fastighet om 6 000 kvadratmeter i Linné
kvarteren i centrala Uppsala. Det är vårt första förvärv i 
staden. Vi har länge följt utvecklingen i Uppsala och 
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Tobin Properties bildades 2010 av Erik Karlin och Johan 
Varland som arbetat med bostadsutveckling sedan 
2006, med en vision om att utveckla bostäder med 
funktionella lösningar som engagerar och berör och 
som har en särskiljande arkitektur och design. Sedan 
oktober 2016 är Tobin Properties stamaktier noterade 
på Nasdaq First North Premier. Projektportföljen består 
av utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat 
värde om cirka 10 900 MSEK fördelat på 2 200 bostä
der varav 330 är i produktion.1)

AFFÄRSIDÉ
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars 
affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med funk
tionella lösningar utifrån medvetna människors behov.

STRATEGI
• Bolaget utvecklar bostadsfastigheter, antingen ge

nom förvärv av byggrätter eller förvärv av befintliga 
fastigheter i syfte att riva och producera nya bostä
der alternativt konvertera kommersiella lokaler till 
bostäder. 

• Bolaget inriktar sig på attraktiva bostadslägen, främst 
i Storstockholmsområdet och Uppsala.

• Tobin Properties samarbetar med utvalda arkitekter 
och konsulter för utformningen och med utvalda mäk
lare för försäljningen av bostäderna. För uppförandet 
av bostäderna upphandlar Tobin Properties entrepre
nadtjänster från väletablerade byggföretag.

ORGANISATION 
Bolagets organisation är uppbyggd kring personer med 
lång erfarenhet och kunskap inom projektutveckling, 
bostadsproduktion, finansiering och marknadsföring. 
Genom att köpa in tjänster som behövs för varje enskilt 
projekt kan organisationen hantera flera omfattande 
projekt samtidigt trots sin relativt begränsade storlek.

TILLVÄXTMÅL
• Under 2017 ska Tobin Properties sälja bostäder till  

ett värde av 2 000 MSEK (inklusive långfristiga lån 
i föreningar och medinvesterares andelar) samt bygg
starta 500 bostäder. 

• Under åren 2016–2020 ska försäljningstillväxten 
i genom snitt uppgå till 25 procent. 

KORT OM TOBIN PROPERTIES
—

1) Senast offentliggjord information per 28 oktober 2016.

Etaget, Västra Kungsholmen

Arkitekter: Kjellander + Sjöberg 
Antal lägenheter: 103
Antal sålda lägenheter: 102
Total försäljningsvolym: 680 MSEK 
Första inflyttning: 2017
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PROJEKT- OCH 
EXPLOATERINGSFASTIGHETER
—

Tobin Properties har sedan start varit framgångsrikt i att 
hitta nya potentiella projekt. Bolaget har växt från att ha 
en projektportfölj med ett bedömt totalt utvecklat värde 
motsvarande cirka 320 MSEK år 2010 till cirka 10 900 
MSEK per 28 oktober 2016.1)

Tobin Properties projektportfölj omfattar per 28 oktober 
2016 totalt 20 aktuella bostadsprojekt motsvarande 
omkring 2 200 bostäder med 139 500 kvadratmeter 
bostads area. Bolagets projektportfölj utgörs framförallt 
av projekt i Nacka, Sundbyberg, Täby och Kungsholmen 
(cirka 75 procent av portföljen) och samtliga utgör att
raktiva stadsdelar eller områden i anslutning till, eller i 
nära anslutning till, Stockholms innerstad.

Projektportfölj, fördelning per geografiskt område 
(kvadratmeter), per 28 oktober 2016

Nacka, 40%
Kungsholmen, 15%
Sundbyberg, 13%
Täby, 9%
Övrigt, 24%

Projektportfölj, fördelning per projektstatus (kvadratmeter),  
per 28 oktober 2016

Byggstartat, 17%
Ej byggstartat, 64%
Exploateringsfastigheter, 19%

Utveckling av Tobin Properties portfölj (bedömt totalt 
utvecklat värde, MSEK)
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1) Senast offentliggjord information.

Nacka

Lidingö

Stockholm

Bromma

Täby

Sundbyberg

18
16

17

13
14

15

6

5

11

4
3

2

1

Skräddaren Unum Nacka Strand 3

Arkaden Torghusen 5 Hus Tollare 1

Rio Stationshusen 5 Hus Tollare 2

Slaktaren Äril VYN

Etaget Orminge Gol�äcken 1

Gladan 5 Nacka Strand 1

Gladan 6 och 7 Nacka Strand 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gol�äcken 22013

14

15

16

17

18

19

19
20

7

12

9

10
8

Nacka

Lidingö

Stockholm

Bromma

Täby

Sundbyberg

18
16

17

13
14

15

6

5

11

4
3

2

1

Skräddaren Unum Nacka Strand 3

Arkaden Torghusen 5 Hus Tollare 1

Rio Stationshusen 5 Hus Tollare 2

Slaktaren Äril VYN

Etaget Orminge Gol�äcken 1

Gladan 5 Nacka Strand 1

Gladan 6 och 7 Nacka Strand 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Gol�äcken 22013

14

15

16

17

18

19

19
20

7

12

9

10
8

Kartan är per den 28 oktober 2016.
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PROJEKTPORTFÖLJ PER 28 OKTOBER 2016
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Tillträtt/ 
ej tillträtt

Detaljplan/ 
ej detaljplan

Antal  
bostäder

Sålda 
bostäder

Andel  
sålda (%)

Utvecklat  
värde  

(MSEK)
BOA  

(kvm)

Byggstartade projekt

5 Hus Tollare 1 Nacka 2014 2015 2016 Tillträtt Detaljplan 10 4 40 100 1 500

Etaget1) Västra  
Kungs holmen 

2011 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 103 102 99 700 7 900

Arkaden1) Sundbyberg 2014 2014 2017 Tillträtt Detaljplan 71 71 100 400 5 000

5 Hus Tollare 2 Nacka 2014 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 73 73 100 400 5 400

Skräddaren Bromma 2015 2015 2017 Tillträtt Detaljplan 73 72 99 250 3 400

Summa 330 322 98 1  850 23 200

Ej byggstartade projekt 

Äril1) Norra Djurgårds
staden 

2016 2016 2018 Ej tillträtt Detaljplan 76 55 72 850 7 100

Unum RoslagsNäsby 2016 2017 2018 Tillträtt Detaljplan 147 – – 450 5 000

Rio 1) Sundbyberg 2014 2017 2019 Tillträtt Ej detaljplan 176 – – 750 8 000

Nacka Strand 3 Nacka 2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 166 – – 800 10 500

VYN Nacka 2016 2016 2019 Ej tillträtt Detaljplan 95 – – 600 7 500

Torghusen Västra  
RoslagsNäsby

2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 40 – – 250 3 000

Stationshusen Västra  
RoslagsNäsby

2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 50 – – 300 3 900

Nacka Strand 2 Nacka 2017 2017 2019 Ej tillträtt Ej detaljplan 140 – – 800 10 000

Golfbäcken 11) Tyresö Golfbana 2017 2017 2021 Ej tillträtt Ej detaljplan 200 – – 600 12 000

Golfbäcken 21) Tyresö Golfbana 2017 2018 2022 Ej tillträtt Ej detaljplan 150 – – 600 11 000

Nacka Strand 1 Nacka 2017 2018 2020 Ej tillträtt Ej detaljplan 150 – – 800 11 300

Summa 1 390 – – 6 800 89 300

Exploateringsfastigheter

Slaktaren Sundbyberg 2015 – – Tillträtt Ej detaljplan 80 – – 400 4 500

Gladan 51) Västra  
Kungsholmen 

2015 – – Tillträtt Ej detaljplan 80 – – 450 4 500

Gladan 6 och 71) Västra  
Kungsholmen 

2016 – – Tillträtt Ej detaljplan 130 – – 800 8 000

Orminge Nacka 2016 – – Tillträtt Ej detaljplan 150 – – 600 10 000

Summa 440 – – 2 250 27 000

Summa totalt 2 160 – – 10 900 139 500

EXPLOATERINGSFASTIGHETER PER 28 OKTOBER 2016

Area (kvm)

Projektnamn
Fastighets
beteckning Bostäder Kommersiellt

Hyresvärde  
(MSEK)

Fastighets kostnader 
(MSEK)

Driftnetto  
(MSEK)

Slaktaren Slaktaren 12 990 1 670 3,2 0,8 2,4

Gladan 51) Gladan 5 – 4 200 9,6 0,9 8,7

Gladan 6 och 71) Gladan 6 och 7 – 7 500 16,4 2,2 14,2

Orminge Nacka Orminge 1:59 1 300 1,2 0,0 1,2

Summa 990 14 670 30,4 3,9 26,5
1) Delägt projekt

FÖRÄNDRINGAR I PROJEKTSTATUS EFTER  

RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

Efter rapportperiodens utgång har ytterligare bindande 
avtal tecknats för 9 bostäder i säljstartade projekt. 

I oktober tecknades avtal om att apportera in byggrät
ter för cirka 150 lägenheter i projektet Golfbäcken vid 
Tyresö golfbana. Det innebär att den sammanlagda om
fattningen i projekten Golfbäcken 1 och Golfbäcken 2, 
som samägs med fastighetsägaren, nu uppgår till cirka 
300–350 lägenheter. Tobin Properties ägarandel av 
projekten är idag 86 % och 43 % vid projektstart.

Bolaget har ingått samarbetsavtal med EQT avseende 
bostadsutvecklingsprojektet Unum i RoslagsNäsby i 
Täby. Unum omfattar cirka 150 lägenheter och har en 
laga kraft vunnen detaljplan. 

Tobin Properties har tecknat avtal om förvärv av fastighe
ten Dragarbrunn 4:11 i centrala Uppsala. Projektet omfattar 
totalt cirka 6 000 kvadratmeter och utgörs huvudsakli
gen av bostadsanvändning i befintlig detaljplan. Köpe
skillingen uppgick till 185 miljoner kronor.
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För Tobin inleddes projektet när Stockholms stad gick ut 
med en marknadsanvisningsförfrågan kring etappen hös
ten 2011. Bolaget hade följt Norra Djurgårdstadens utveck
ling under en längre tid och det var alltmer tydligt att kom
binationen av tät kvartersstad och ambitiösa kommersiella 
planer för de vackra gasverksbyggnaderna skulle resulte
ra i en fantastisk stadsdel.

I etappen fanns en byggrätt precis vid de blivande saluhal
larnas stadsliv, men med ett öppet soligt västläge mot 
Båthusparken och fri utsikt över Nationalstadsparken. 
Tobins bedömning var att den byggrätten hade förutsätt
ningar att ge områdets mest attraktiva bostäder. Så här fem 
år senare är det tydligt att bostadsköparna håller med.

SÄRSKILJER SIG GENOM LÄGE,  
PLANLÖSNINGAR OCH MATERIAL
Äril är inte bara beläget i områdets bästa läge, arkitektu
ren tillvaratar också platsens goda förutsättningar genom 
att husvolymens trappning ner mot vattnet ger maximalt 
antal lägenheter kontakt med vattnet och utsikten mot na
tionalstadsparken. Eftersom varje kvadratmeter är viktig 
har varje lägenhets planlösning optimerats individuellt i 
relation till utblickar och funktioner. Detta har lett till att 
planlösningarna har en ovanligt stor variation. Arkitekterna 
har jobbat hårt med detaljer och material. Exteriört valdes 
klassiska beprövade material som harmoniserar med arki
tekturen runtomkring, men som samtidigt kontrasterar  
genom ett volymspråk som känns mer samtida.

MARKNADSFÖRINGEN OCH  
FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN
Tobins bostadsköpare är kunniga och engagerade. De är 
väl insatta i vilken typ av bostäder Tobin utvecklar och hål
ler reda på var kommande byggrätter är belägna. Långt 
innan projektets säljstart hade hundratals intresseanmäl

ningar gjorts på Tobins webplats. Genom djupintervjuer 
och koncepttester riktade till verkliga köpare kunde Tobin 
bygga upp en tydlig insikt om vad bostadsköparna just i 
Norra Djurgårdsstaden värderar och prioriterar. Och kan
ske viktigast av allt; vilka bostäder de tyckte sig sakna i 
det befintliga utbudet. Resultatet blev välplanerade lägen
heter med stora ljusinsläpp, generösa balkonger, fri utsikt, 
takterrasser och genomtänkt inredning. VIPsäljstarten 
lockade över 1 000 personer och den första etappen sål
de slut på fem veckor. Idag återstår 21 lägenheter av totalt 
76 att sälja. Det är ett mycket bra resultat, särskilt med 
tanke på att Äril säljstartade kort efter att amorterings
kraven började gälla, vilket skapade en tillfällig osäkerhet 
på marknaden.

FRÅN KÖP TILL INFLYTTNING
Varje köpare i Äril får en personlig kontakt hos Tobin som 
följer med i processen fram till inflyttning, svarar på frågor 
under byggets gång och deltar på inflyttningsdagen. 
Köparna får löpande nyhetsbrev, blir inbjudna till plats
besök och besiktning. Efter tillträdet ordnar Tobin ”Meet 
the Neighbours”, en tillställning där alla nya grannar får 
möjlighet att stifta bekantskap med varandra.

Namnet: Äril betyder öppen härd, ett namn som speglar plat
sens koleldade gasklockor och bostadshusets glödande 
färgskala, men också hemmets främsta funktion – att ladda 
oss med energi.
Arkitekter: Semrén & Månsson
Läge: Äril kommer att avgränsas av Båthusparken, Bobergs
gatan och Husarviken och ligga mittemot Kungliga national
stadsparken.
Antal lägenheter: 76
Antal sålda lägenheter: 55
Total försäljningsvolym: 870
Preliminär första inflyttning: 2018

I bästa tänkbara läge vid Båthusparken i Stockholms 

allra nyaste stadsdel bygger Tobin Properties Äril,  

två vackra hus med sociala planlösningar och tidlösa 

material. Första etappen såldes slut på några veckor, 

trots att säljstarten sammanföll med introduktionen  

av amorteringskrav på bolån.

EGEN HÄRD I NORRA 
DJURGÅRDSSTADEN
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INTÄKTER OCH RÖRELSERESULTAT
Intäkterna för perioden uppgick till 48 143 TSEK (7 058), 
varav projektintäkter från successiv vinstavräkning upp
går till 32 557 TSEK (–), ekonomi och projektledararvo
den 10 719 TSEK (6 183), hyresintäkter 2 338 TSEK (679) 
samt övriga rörelseintäkter 2 443 TSEK (–).

Tobin Properties har under det tredje kvartalet dekonso
liderat samtliga bostadsrättsföreningar (Brf) med pågå
ende projekt då bestämmande inflytande inte längre före
ligger. Det innebär att bolaget kan tillämpa successiv 
vinst avräkning i enlighet med IAS 11 Entreprenadavtal. 
Då standarden ej tillåter retroaktiv tillämpning inkluderar 
periodens resultat därmed successiv vinstavräkning för 
perioden 2014 Q2 – 2016 Q3. För ytterligare beskrivning 
se sidan 9, Redovisningsmässiga förändringar. 

Arvoden för ekonomisk förvaltning och projektledning 
ökade med 4 536 TSEK, vilket är hänförligt till ökat antal 
produktionsstartade projekt samt dekonsolidering av 
Brf. Hyresintäkter från fastigheter har ökat med 1 659 
TSEK vilket dels beror på att fastighet som förvärvades 
föregående år har givit intäkter hela perioden, dels att 
bolaget per 1 juli 2016 förvärvat ytterligare en fastighet. 
Övriga rörelseintäkter avser försäljning av dotterbolaget 
NDS Fagerö AB, som efter försäljningen ingår i en kon
cern som delägs av Tobin Properties.

Fastighetskostnaderna för perioden uppgick till –628 
TSEK (–109), vilket ger ett driftsöverskott uppgående till 
1 710 TSEK (570). 

Övriga externa kostnader och personalkostnader upp
gick till –21 879 TSEK (–12 870), vilket till största del är 
hänförligt till en växande verksamhet. Sedan samma pe
riod föregående år har bolaget kraftigt ökat personal
styrkan och antalet anställda uppgår till 18 (13).

Resultat från andelar i intressebolag uppgick till 12 910 
TSEK (3 464), vilket till största del är hänförligt till projekt
intäkter från successiv vinstavräkning.

Finansnetto för perioden uppgick till 1 451 TSEK (135). 

Ökningen av intäkter är hänförlig till ränteintäkter på 
fordringar hos dekonsoliderade Brf. Räntekostnader har 
ökat till följd av den emitterade obligationen om 300 000 
TSEK.

Periodens skattekostnad uppgick till –449 TSEK (–) och 
resultat efter skatt uppgick till 39 485 TSEK (–2 322).

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
Tobins upplåning uppgick per 30 september 2016 till 361 
375 TSEK (137 000). Soliditeten per balansdagen upp
gick till 35,1 procent (54,7). Den ökade upplåningen och 
därmed minskade soliditeten är hänförlig till produk
tionsstartade projekt samt förvärv av projekt och explo
ateringsfastigheter.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för 
perioden till –46 286 TSEK (–165 441), vilket till största 
del är hänförligt till investeringar i exploateringsfastighe
ter samt kortfristiga fordringar hos Brf.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 
–201 534 TSEK (4 182), vilket är hänförligt till investering
ar i intresseföretag och Brf samt handpenning för ännu 
ej tillträdda projektfastigheter.

Finansieringsverksamhetens kassaflöde för perioden 
uppgick till 184 822 TSEK (181 947), vilket främst är hän
förligt till emitterad obligation samt inlösen av cirka hälf
ten av bolagets preferensaktier.

Kassaflödet för perioden var –62 998 TSEK (20 688) 
och likvida medel per balansdagen uppgick till 88 742 
TSEK (22 132).

Det egna kapitalet har minskat till följd av inlösen av pre
ferensaktier om 110 MSEK. Samtidigt har upplåningen ökat 
i samband med emitterat obligationslån om 300 MSEK, 
vilket har lett till en minskad soliditet som per 30 septem
ber 2016 uppgick till 35 procent. Under oktober har bo
laget genomfört en emission i samband med notering av 
bolagets stamaktie, vilket har ökat bolagets soliditet.

FINANSIELL UTVECKLING  
JANUARI – SEPTEMBER 2016  
—
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REDOVISNINGSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 
Nedan följer en översikt över de redovisningsmässiga 
förändringar som genomförts under tredje kvartalet.

Successiv vinstavräkning 

För att kunna vinstavräkna i enlighet med IAS 11 Entrepre
nadavtal måste de bostadsrättsföreningar (Brf) som varit 
knutna till Tobin Properties göras självständiga. 

Under tredje kvartalet har därför en förändring av styrel
sesammansättningen genomförts och Tobin Properties 
har ej längre bestämmande inflytande över Brf. Bolaget 
kan därmed redovisa successiv vinstavräkning i enlig
het med IAS 11 från och med 30 september 2016. 
Retroaktiv tillämpning är inte tillåten, vilket innebär att 
historiska siffror inte räknas om. Periodens resultat in
kluderar därmed successiv vinstavräkning för perioden 
2014 Q2–2016 Q3, totalt 68 663 TSEK.

Vinstavräkning

Nedanstående diagram visar bolagets andel av den to
tala vinstavräkningen som gjorts sedan andra kvartalet 
2014. Då vinstavräkningen görs i såväl helägda som 
delägda projekt går det inte att utläsa beloppen i resul
taträkningen då de ingår i såväl ”Nettoomsättning” som 
”Resultat från andelar i intresseföretag”.

Modell 

Vinstavräkningen görs enligt en modell som beräknas i 
två steg.

Steg 1 vinstavräknas när projektfastighetens detaljplan 
vunnit laga kraft samt projektets bostadsrättsförening 
fått sin kostnadskalkyl godkänd av intygsgivare certifie
rade av Boverket. 

I steg 2 beräknas resterande vinst, med avdrag för vinst 
redovisad i steg 1, utifrån antal sålda bostadsrätter samt 
nedlagda kostnader i byggentreprenaden i förhållande 
till totalt antal bostadsrätter och totalt beräknade entre
prenadkostnader.

Samtliga projekt bedöms kvartalsvis av företagsled
ningen. Projektens prognoser justeras regelbundet för 
inträffade och sannolika framtida händelser som kan 
påverka resultatet. Koncernen tillämpar principen att in
räkna räntekostnader bland produktionskostnader från 
projektstart. I resultaträkningen redovisas intäkterna från 
projekten netto. I balansräkningen rubriceras projekten 
som projektfastigheter. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet periodens resultat direkt.

Vinstavräkning per kvartal (TSEK) 
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ÖVRIG INFORMATION 
—

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER
Tobin Properties verksamhet och marknad är föremål 
för ett antal risker som kan ge effekt på Tobin Properties 
verksamhet, finansiella ställning och resultat i varieran
de grad. Koncernen är främst exponerad för risker i den 
makroekonomiska utvecklingen, operativa risker som 
pris och projektrisker, samt finansiella risker såsom rän
te och kreditrisk.

Information om koncernens risker och osäkerhetsfakto
rer återfinns i årsredovisningen för 2015 och i Prospektet 
som båda finns tillgängliga på www.tobinproperties.se 

ORGANISATION OCH MEDARBETARE
Antalet anställda i koncernen var per 30 september 18 
(13), varav 10 (9) var kvinnor. Tobin Properties är i en till
växtfas och för att möta behoven av bolagets tillväxtpla
ner planeras organisationen att expandera till cirka 30 
personer under 2017.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Tobin Properties har under perioden inte haft några vä
sentliga transaktioner med närstående, utöver sedvan
liga transaktioner mellan koncernbolag och intresse
företag. Transaktionerna har skett till marknadsmässiga 
villkor. 

MODERBOLAGET 
Moderbolagets intäkter för perioden uppgick till 4 994 
TSEK (3 583) och avser utförda tjänster till koncern och 
intressebolag. Rörelseresultatet uppgick till –11 896 
TSEK (–6 896) och periodens resultat till –19 273 TSEK 
(–4 395), vilket till största del är hänförligt till ökade rö
relse och personalkostnader som ett resultat av en 
växande verksamhet samt resultat från avyttring av an
delar i dotterbolag.

Moderbolagets omsättningstillgångar uppgick per den 
30 september 2016 till 86 748 TSEK (18 498) och består 
till största del av fordringar på koncern och intressebo
lag samt likvida medel. Eget kapital uppgick per balans
dagen till 185 204 TSEK (194 303).

AKTIEN OCH ÄGARE
Tobin Properties har en preferensaktie noterad på 
Nasdaq First North Premier. Sista betalkurs per den 30 
september 2016 var 114,75 kronor per aktie, motsvaran
de ett börsvärde om 115 MSEK. Per 30 september upp
gick antalet aktier i Tobin Properties till 9 117 742, varav 
8  117  500 stamaktier och 1  000  242 preferensaktier. 
Antalet stamaktie ägare vid periodens utgång uppgick 
till 75 st. 

Under juli månad löstes cirka hälften av bolagets prefe
rensaktier (999 758) in för en sammanlagd lösenlikvid 
om 110 MSEK.

Den 28 oktober noterades Tobin Properties stamaktie 
på Nasdaq First North Premier. I samband med note
ringen flyttade även handeln i bolagets preferensaktie 
från First North till First North Premier. För aktieägar
struktur per 4 november se sidan 3.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA  
PER DEN 30 SEPTEMBER 2016

Aktieägare
Antal  

stamaktier
Antal  

preferensaktier
Andel  

aktie kapital (%)
Andel  

röster (%)

Erik Karlin via bolag 3 131 250 0 34,34 38,10

Johan Varland via bolag 1 237 500 0 13,57 15,06

JRS Asset Management AB 729 328 152 577 9,67 9,06

Indiska Fastighets AB 625 000 0 6,85 7,61

Sara Karlin 500 000 0 5,48 6,08

Färna Invest AB 187 266 0 2,05 2,28

Membrain Network Capital AB 125 000 0 1,37 1,52

Gitlis AB 125 000 0 1,37 1,52

Creades 124 844 0 1,37 1,52

Roosgruppen AB 124 844 0 1,37 1,52

Tio största ägare totalt 6 910 032 152 577 77,46 84,27

Övriga ägare 1 207 468 847 665 22,54 15,73

Totalt 8 117 500 1 000 242 100,00 100,00
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1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 
TSEK

2016
jul–sep

2015
jul–sep

2016
jan–sep

2015
jan–sep

Nettoomsättning 38 820 3 069 45 701 7 058

Övriga rörelseintäkter 73 – 2 443 –

38 893 3 069 48 143 7 058

Rörelsens kostnader

Fastighetskostnader –102 –109 –628 –109

Övriga externa kostnader –4 012 –2 247 –10 192 –6 520

Personalkostnader –4 476 –2 333 –11 687 –6 351

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar –27 – –64 –

Resultat från andelar i intresseföretag 18 309 109 12 910 3 464

Rörelseresultat 48 585 –1 511 38 482 –2 457

Finansiella intäkter 9 856 73 9 902 492

Finansiella kostnader –7 956 –12 –8 451 –357

Finansnetto 1 901 61 1 451 135

Resultat före skatt 50 486 –1 450 39 933 –2 322

Skatt –290 – –449 –

Periodens resultat 50 196 –1 450 39 485 –2 322

Övrigt totalresultat

Övrigt totalresultat, netto efter skatt – – – –

Summa övrigt totalresultat – – – –

Periodens totalresultat 50 196 –1 450 39 485 –2 322

Periodens resultat

Hänförligt till:

– Moderbolagets aktieägare 50 055 –1 619 39 171 –2 460

– Innehav utan bestämmande inflytande 141 169 314 138

50 196 –1 450 39 485 –2 322

Resultat per aktie

före utspädning (kr) 5,46 –1,18 3,41 –2,24

efter utspädning (kr) 5,46 –1,18 3,41 –2,24

Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång

före utspädning 8 117 500 6 242 500 8 117 500 6 242 500

efter utspädning 8 117 500 6 242 500 8 117 500 6 242 500

Genomsnittligt antal utestående aktier

före utspädning 8 117 500 6 242 500 8 117 500 6 242 500

efter utspädning 8 117 500 6 242 500 8 117 500 6 242 500

Antalet egna aktier vid rapportperiodens utgång

Genomsnittligt antal egna aktier – – – –

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT  
FÖR KONCERNEN 
—
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RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING  
FÖR KONCERNEN 
—

TSEK 20160930 20150930 20151231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Övriga materiella anläggningstillgångar 225 279 233

Andelar i intresseföretag 92 653 66 366 69 977

Fordringar hos intresseföretag 42 054 7 003 6 000

Övriga långfristiga fordringar 268 307 1 290 1 290

Summa anläggningstillgångar 403 238 74 938 77 500

Omsättningstillgångar

Projektfastigheter – 195 695 232 979

Exploateringsfastigheter 76 949 53 294 53 294

Andelar i bostadsrättsföreningar 0 – –

Kundfordringar 18 201 2 786 591

Fordringar hos intresseföretag 393 – 1 000

Övriga fordringar 4 365 4 084 4 420

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 977 570 939

Likvida medel 88 742 22 132 151 740

Summa omsättningstillgångar 230 628 278 562 444 964

Summa tillgångar 633 866 353 499 522 465

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 912 824 1 012

Övrigt tillskjutet kapital 242 857 208 143 358 143

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat –21 748 –15 854 –47 490

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 222 021 193 113 311 665

Innehav utan bestämmande inflytande 500 181 150

Summa eget kapital 222 521 193 295 311 815

Skulder

Långfristiga räntebärande skulder 329 375 137 000 162 000

Övriga långfristiga skulder 27 582 6 617 19 884

Uppskjutna skatteskulder 850 14 850

Summa långfristiga skulder 357 807 143 630 182 734

Kortfristiga räntebärande skulder 32 000 – 8 319

Förskott från kunder 323 – 100

Leverantörsskulder 8 186 15 706 10 886

Aktuella skatteskulder 3 327 196 3 011

Övriga skulder 482 251 4 613

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 220 421 988

Summa kortfristiga skulder 53 539 16 574 27 915

Summa skulder 411 345 160 204 210 649

Summa eget kapital och skulder 633 866 353 499 522 465
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
FÖR KONCERNEN 
—

Eget kapital hänförligt  
till moderbolagets aktie ägare

TSEK
Aktie

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt 
eget  

kapital

Ingående eget kapital 20150101 739 120 100 104 120 943 36 120 980

Periodens totalresultat

Periodens resultat –2 460 –2 460 138 –2 322

Periodens övrigt totalresultat – – – –

Periodens totalresultat – – –2 460 –2 460 138 –2 322

Transaktioner med koncernens ägare

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Lämnade utdelningar –13 498 –13 498 –13 498

Nyemission 85 88 043 88 128 88 128

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare 85 88 043 –13 498 74 630 – 74 630

Förändringar av ägarandel i dotterföretag

Förvärv av delägda dotterföretag, ej bestämmande 
inflytande sedan tidigare – 7 7

Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – – – 7 7

Summa transaktioner med koncernens ägare 85 88 043 –13 498 74 630 7 74 637

Utgående eget kapital 20150930 824 208 143 –15 854 193 113 181 193 295

Eget kapital hänförligt  
till moderbolagets aktie ägare

TSEK
Aktie

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Balanserade 
vinstmedel inkl 

årets resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Totalt 
eget  

kapital

Ingående eget kapital 20160101 1 012 358 143 –47 490 311 665 150 311 815

Periodens totalresultat

Periodens resultat 39 171 39 171 314 39 485

Periodens övrigt totalresultat – – – –

Periodens totalresultat – – 39 171 39 171 314 39 485

Transaktioner med koncernens ägare

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare

Lämnade utdelningar –13 529 –13 529 –13 529

Nyemission –5 313 –5 313 –5 313

Inlösen av preferensaktier –100 –109 973 100 –109 973 –109 973

Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare –100 –115 286 –13 429 –128 816 – –128 816

Förändringar av ägarandel i dotterföretag

Avyttring av delägda dotterföretag, bestämmande 
inflytande upphör – 37 37

Summa förändringar av ägarandel i dotterföretag – – – – 37 37

Summa transaktioner med koncernens ägare –100 –115 286 –13 429 –128 816 37 –128 779

Utgående eget kapital 20160930 912 242 857 –21 748 222 021 500 222 521

Nyemissionsbeloppet redovisas netto efter avdrag för transaktionskostnader på 5,3 (3,7) mkr.
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RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN  
FÖR KONCERNEN 
—

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

TSEK
2016

Jul–sep 
2015

Jul–sep 
2016

Jan–sep
2015  

Jan–sep

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 50 486 –1 450 39 933 –2 322

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet –22 430 –103 –39 406 –3 458

Betald skatt –35 –117 –546 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 28 020 –1 670 –18 –5 780

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring exploateringsfastigheter –23 654 –53 294 –23 654 –53 294

Förändring projektfastigheter – –20 557 2 805 –109 990

Förändring kortfristiga fordringar –13 482 7 836 –27 458 –913

Förändring kortfristiga skulder –14 680 5 917 2 039 4 537

Kassaflöde från den löpande verksamheten –23 796 –61 768 –46 286 –165 441

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –56 –2 –56 –206

Avyttring av dotterföretag, netto likviditetspåverkan – – 455 –

Förvärv av finansiella tillgångar –100 565 –35 –206 831 –4 945

Avyttring av finansiella tillgångar 4 897 6 995 4 897 9 333

Kassaflöde från investeringsverksamheten –95 724 6 958 –201 534 4 182

Finansieringsverksamheten

Emissionskostnader – – –5 313 –3 672

Emission av preferensaktier – – – 91 800

Inlösen av preferensaktier –109 973 – –109 973 –

Upptagna lån 294 375 52 097 321 957 109 177

Amortering av lån –4 493 – –8 319 –1 860

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare – – –13 529 –13 498

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 179 909 52 097 184 822 181 947

Årets kassaflöde 60 388 –2 713 –62 998 20 688

Likvida medel vid årets början 28 354 24 845 151 740 1 444

Likvida medel vid årets slut 88 742 22 132 88 742 22 132
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RESULTATRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 
I SAMMANDRAG 
—

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

TSEK
2016

Jul–sep
2015

Jul–sep
2016

Jan–sep
2015

Jan–sep

Nettoomsättning 1 637 1 826 4 994 3 583

1 637 1 826 4 994 3 583

Övriga externa kostnader –3 877 –2 652 –9 675 –6 798

Personalkostnader –2 799 –1 206 –7 150 –3 681

Avskrivningar av materiella 
 anläggningstillgångar –27 – –64 –

Rörelseresultat –5 065 –2 032 –11 896 –6 896

Finansnetto –4 435 991 –7 377 2 501

Resultat efter finansiella poster –9 500 –1 040 –19 273 –4 395

Skatt – – – –

Periodens resultat –9 500 –1 040 –19 273 –4 395
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BALANSRÄKNING FÖR MODERBOLAGET 
I SAMMANDRAG 
—

TSEK 20160930 20150930 20151231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 220 279 233

Andelar i koncernföretag 16 769 682 9 921

Andelar i intresseföretag 85 985 65 466 74 288

Fordringar hos koncernföretag 164 952 104 370 110 386

Fordringar hos intresseföretag 18 700 6 000 6 000

Övriga långfristiga fordringar 156 682 1 255 1 255

Summa anläggningstillgångar 443 308 178 051 202 083

Kortfristiga fordringar 17 648 9 478 11 518

Kassa och bank 69 101 9 021 130 439

Summa omsättningstillgångar 86 748 18 498 141 958

Summa tillgångar 530 057 196 549 344 041

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (8 117 500 st stamaktier 1 000 242 st preferensaktier) 912 824 1 012

Övriga reserver 100 – –

Fritt eget kapital

Överkursfond 242 857 208 143 358 143

Balanserat resultat –39 391 –10 270 –21 770

Periodens resultat –19 273 –4 395 –4 092

Summa eget kapital 185 204 194 303 333 293

Långfristiga skulder

Obligationslån 294 375 – –

Skulder till koncernföretag 20 400 – –

Övriga långfristiga skulder 20 000 – –

Summa långfristiga skulder 334 775 – –

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut – – 8 319

Övriga kortfristiga skulder 10 078 2 247 2 429

Summa kortfristiga skulder 10 078 2 247 10 748

Summa eget kapital och skulder 530 057 196 549 344 041
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt 
tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårs
rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de 
finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i 
övriga delar av delårsrapporten. 

NOT 2 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR 
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsled
ningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör 
antaganden som påverkar tillämpningen av redovisnings
principerna och de redovisade beloppen av tillgångar, 
skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfallet kan avvi
ka från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritis
ka bedömningarna och källorna till osäkerhet i uppskatt
ningar är desamma som i senaste årsredovisning.

NOT 3 RÖRELSESEGMENT 
Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment ba
serat på vilka delar av verksamheten företagets högste 
verkställande beslutsfattare följer upp, så kallad ”manage
ment approach” eller företagsledningsperspektiv.

Koncernledningens bedömning är att Tobin Properties 
har ett rörelsesegment; projektutveckling. Denna bedöm
ning baseras på den rapportering koncernledningen in
hämtar för att följa och analysera verksamheten samt den 
information som inhämtas för att fatta strategiska beslut. 

NOT 4 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH 
SKULDER TILL VERKLIGT VÄRDE 
Redovisat värde utgör en rimlig approximation för verkligt 
värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. 

NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
Koncernens ställda säkerheter i form av fastighetsinteck
ningar uppgår till 7 400 TSEK per balansdagen, vilket 
innebär en minskning under perioden januari–september 
2016 med 79 000 TSEK beroende på dekonsolidering av 
Brf. Moderbolagets fordringar hos dotterbolag har pant
satts i samband med emittering av obligationen och upp
går till 197 487 TSEK.

Borgensförbindelser i koncernen har minskat 14  000 
TSEK och uppgår per 30 september 2016 till 277  100 
TSEK. Moderbolagets borgensförbindelser har minskat 
14 000 TSEK och uppgår därmed till 277 000 TSEK.

NOTER 
—

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

Stockholm den 29 november 2016 Tobin Properties AB (publ.) 

Erik Karlin, VD
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OM TOBIN PROPERTIES
Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag 
vars affärsidé är att skapa väldesignade bostäder med 
funktionella lösningar utifrån medvetna människors  
behov. Tobin Properties projektportfölj består av ut
vecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde 
om cirka 10 900 MSEK. Bolaget har en stam och  
preferensaktie noterad på Nasdaq First North Premier 
och sedan juli 2016 finns Tobin Properties obligations
lån noterat på Nasdaq First North Bond Market. 
Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Mer information finns på www.tobinproperties.se

OM PROJEKTEN
Mer information om projekten finns på: 
www.etaget.se 
www.arkadensundbyberg.se 
www.skraddarenbromma.se 
www.5hus.se 
www.aril.se 
www.vyntollare.se

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Johan Varland, CFO 
Telefon +46 70 756 29 78 
Epost johan.varland@tobinproperties.se

Rosen Guggenheimer Lindow, Investor Relations 
Telefon +46 70 453 47 59 
Epost rosen.guggenheimer@tobinproperties.se

KOMMANDE RAPPORTDATUM
20170228 Bokslutskommuniké 2016 

20170427 Årsredovisning 2016 

20170529 Delårsrapport januarimars 2017

Omsättningstillväxt, % Skillnad i nettoomsättning jämfört med motsvarande period 
föregående år

Rörelsemarginal, % Rörelseresultat i förhållande till totala intäkter

Soliditet, % Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Nettolåneskuld Räntebärande skulder och upplupna räntor med avdrag för 
likvida medel, räntebärande kort och långfristiga fordringar

Antal produktionsstartade bostäder, st Bolagets bostäder som produktionsstartats under perioden

Antal sålda bostäder, st Bolagets bostäder som sålts efter undertecknande av 
antingen förhands eller upplåtelseavtal

Antal bostäder i pågående produktion, st Bolagets produktionsstartade bostäder som ej var färdig
ställda vid utgången av perioden

Andel sålda lägenheter i pågående produktion, % Bolagets sålda bostäder i relation till antal bostäder i pågå
ende produktion

Antal osålda bostäder i avslutad produktion, st Bolagets bostäder i avslutad produktion som var osålda vid 
utgången av perioden

– varav upptagna i balansräkningen, st Bolagets bostäder i avslutad produktion som, vid utgången av 
perioden, varit osålda i mer än sex månader och därmed upp
tagits i bolagets balansräkning

1)  Definitionerna av nyckeltalen som anges ovan har inte identifierats 

enligt IFRS och har inte reviderats om inget annat anges.

DEFINITION AV NYCKELTAL1) 
—
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KONTAKTUPPGIFTER
TOBIN PROPERTIES AB  

Humlegårdsgatan 19A 

114 46 Stockholm

Telefon: +46 8120 500 00 

Mail: info@tobinproperties.se 

Org.nr. 5567334379 

www.tobinproperties.se


