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MaxFastigheter har sedan starten år 2013 arbetat målmed-
vetet med att förvärva, investera i och utveckla kommersiella 
fastigheter i Mellansverige, där kassaflöde och starka lokala 
lägen har prioriterats. I samband med listningen på First 
North och en kapitalresning om 210 mkr sommaren 2016 
satte bolaget upp tillväxtmål på att uppnå ett bestånd till ett 
värde på 2 miljarder kronor inom tre år. Vid årets slut 2018 
uppgår fastighetsvärdet till 1,6 miljarder kronor och målet är 
inom räckhåll. 

2018 blev ett år med ett stabilt förvaltningsresultat och 
en positiv kursutveckling. År 2019 har inletts med en bytes-
affär och riktad nyemission med NP3 fastigheter vilket utökar 
beståndet med 157 mkr. Samtidigt pågår och planeras vid 
årsskiftet tre större investeringsprojekt, i Karlstad, Eskilstuna 
(Skiftinge) och Kjula, som kommer stärka portföljen ytterligare.

Torshälla den 4 april 2019

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB 
STYRELSEN

MaxFastigheter är ett expansivt fastighetsbolag som fokuserar på förvärv, utveckling 
och förvaltning av fastigheter med höga kassaflöden. Bolagets bestånd är geografiskt 
koncentrerat till Mellansverige med fokus på regionstäder.

ETT FASTIGHETSBOLAG I
UTVECKLING

Ett fastighetsbolag i utveckling
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Viktiga händelser 2018

4

VIKTIGA HÄNDELSER

2018

Bemanningen utökas med en För-
valtartjänst. Detta ligger i linje med 
ökat bestånd och hög investeringstakt.

Investeringsprojekt i handelsområde 
Hemlingby, Gävle, färdigställs och 
hyresgästen Dollarstore AB flyttar in i  
4 092 kvadratmeter butik.

Etapp 1 i projekt Fanfaren i Karlstad 
är färdigställd och inflyttning av hyres-
gäster påbörjas. Projektet omfattade 
5 348 kvadratmeter uthyrbar area. 
Förutom kontor finns det gym och 
restaurang i lokalerna.

MaxFastigheter och NP3 
Fastigheter tecknar avtal gällande 
bytesaffär och en riktad nyemission. 
MaxFastigheter förvärvar fastigheter 
i Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, 
Sunne, Säffle och Torsby. Tillträde 
sker 15 februari 2019. De förvärvade 
fastigheterna har sammantaget en 
uthyrningsbar area om ca 30 900 
kvadratmeter. NP3 förvärvar i affären 
fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9 av 
MaxFastigheter.

En CFO rekryteras som tillträder  
1 januari 2019.

En avsiktsförklaring tecknades med 
Eskilstuna kommun avseende överlåtelse 
av fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:3. 
Fastigheten är belägen i handelsområde 
Skiftinge och MaxFastigheters del upp-
går till 28 000 kvadratmeter handelsyta. 
Byggstart planeras till juni 2019.

I Kjula logistikpark uppförs under 2019 
en byggnad omfattande 1 600 kvadrat-
meter som beräknas vara inflyttnings-
klar under hösten. I november 2018 
tecknades tre hyresavtal för fastigheten 
med restaurangerna Kin Kitchen, Casa 
Nostra och Stefan Ekmans Mat & Event.
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MaxFastigheter tecknade ett nytt sex-
årigt hyresavtal med Totalförsvarets 
rekryteringsmyndighet (Rekryterings-
myndigheten) i kvarteret Fanfaren i 
Karlstad. Hyresavtalet har ett hyres-
värde på 27 miljoner och löper från  
1 december 2018 samt omfattar  
2 729 kvadratmeter.

Stadium Outlet AB tecknade ett nytt hyresavtal i Folkesta handelsområde i  
Eskilstuna. Avtalet löper på tre år. I och med detta är Folkesta uthyrt till 95%. 

Kamux AB tecknade ett femårigt hyresavtal i Hälla handelsområde i Västerås.
Servistore AB tecknade samma månad ett femtonårigt hyresavtal i samma fast-
ighet. Fastigheten Köpmannen 12 i Hälla, som förvärvades i slutet av 2017, är nu 
fullt uthyrd. Kontrakten omfattar totalt 4 847 kvadratmeter. 



ÅRSREDOVISNING 2018 5

Förvaltningsmässigt har vi ett starkt år bakom oss. Förvaltningsresultatet uppgår till 43,7 
miljoner kronor vilket är en ökning med 13 procent i jämförelse med samma period i fjol.

MaxFastigheter äger 33 fastigheter på 19 orter till en 
uthyrbar yta om 133 999 kvm. Fastighetsvärdet uppgår till 
närmare 1,6 mdr kronor och har ökat med 14 procent från 
föregående år. Uthyrningsgraden har stärkts under året och 
uppgick till 91,5 procent (90,6), och jag är övertygad om att 
uthyrningsgraden kommer att stärkas ytterligare under 2019. 
Vi har ett tydligt fokus på tillväxt och en organisation som 
sätter hyresgästen i centrum. 

Vår projektutveckling har ännu ett bra år bakom sig. 
Under 2018 färdigställde vi våra två stora projekt i Gävle och 
Karlstad. Vi har totalt investerat 163 mkr i egenutvecklade 
fastighetsprojekt. Hyresgästerna flyttade in under Q4 vilket 
innebär att resultatpåverkan i och med dessa investeringar 
är liten under 2018. Färdigställandena kommer förbättra vårt 
resultat avsevärt under 2019.   

Projektutvecklingen kommer fortsätta under 2019. Vi har 
redan påbörjat etapp 2 i Karlstad vilket kommer innebära att 
vi tillför mer yta inom lokaltyperna kontor och livsmedel till 
portföljen. Totalt avser hela etappen ca 9 300 kvm uthyrbar 
yta och den skall stå färdig till Q1-2020. Investeringen upp-
går till närmare 200 mkr.

I Eskilstuna har vi två kommande projekt, Rondellen och 
Kjula Logistikpark. Båda projekten ser lovande ut och ett 
antal hyresgäster är tecknade. Byggnaden i logistikparken 
skall stå färdig under senare delen av året och innebär  
en investering på ca 43 mkr. Arbetet med uthyrning pågår  
för fullt i Rondellen och vi hoppas inom kort kunna  
meddela hyresgäster. Allt ser mycket positivt ut och efter 

färdigställande kommer kvaliteten på bolagets fastighets-
portfölj höjas ytterligare i form av långa hyresavtal, lättförval-
tade, nya och fina fastigheter.   

Under senare delen av 2018 genomförde vi en bytesaffär 
med NP3. Affären innebär att vi tillträder elva fastigheter 
och avyttrar en. Detta paket kommer innebära ett ordentligt 
tillskott till kassaflödet och stärker samtidigt vår regionala 
positionering i Mellansverige. Tillträde kommer ske under 
februari 2019. I och med affären får vi även en ny stark del-
ägare till bolaget. NP3 får en delbetalning i form av aktier till 
ett värde av ca 43 mkr och det är med stolthet som vi hälsar 
NP3 välkomna som delägare. Det känns som ett mycket 
positivt kvitto att en stark aktör på marknaden tar klivet in 
som stor delägare i MaxFastigheter.   

MaxFastigheter uppvisar en god intjäningsförmåga 
på årsbasis. Då bolaget har vuxit snabbt och kontinuerligt 
har vi inte med oss hela driftnettot från de fastigheter som 
tillträtts/färdigställts under året i resultaträkningen för 2018. 
Intjäningsförmågan säger därför mer om kraften och möjlig-
heterna i beståndet. Intjäningen beräknas fortsätta att öka, 
till största delen tack vare förvärvade fastigheter, men även 
genom positiv nettouthyrning. 

Med det starka 2018 i ryggen och vår ständiga strävan 
att utvecklas och bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat 
kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare 
även under 2019.

HÅKAN KARLSSON
VD MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB

VD HAR ORDET

VD har ordet
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MaxFastigheter i korthet

VERKSAMHETSHISTORIK

2013
MaxFastigheter som legal enhet grundades 2013 då tre
blivande ägare enades om att köpa tre fastigheter med bra
kassaflöden i Avesta och Fagersta. Innan fastigheterna var
tillträdda anslöt ytterligare ett antal aktieägare och Max-
Fastigheter var ett faktum. Vid årsskiftet ägde bolaget fyra
fastigheter i Avesta, Fagersta och Östhammar.

2014
Investeringar tredubblas mot föregående år och ägargruppen 
utökades från åtta till tolv. Två fastigheter förvärvades, varav 
en i Karlstad och en i Norrköping.

2015
Ytterligare en tredubbling av investeringarna genom förvärv
av fyra fastigheter, däribland Hälla Shopping i Västerås.

2016
Bolaget genomför en nyemission om 210 mkr i juni med
en efterföljande listning av Bolagets aktier på Nasdaq
Stockholm First North den 29 juni. Elva fastigheter förvärvas
och tillträds, ett markupplåtelsesavtal förvärvas, och två
fastigheter avyttras under året. Fastighetsvärdet uppgår per
31 december 2016 till cirka 975 mkr.

2017
Bolaget genomför en kapitalresning via spridningsemission
till småsparare om 134 mkr. Även en emittering av obliga-
tionslån om 200 mkr genomförs. Under året nyanställs en 
redovisningsekonom och en drifttekniker. I mars tillträder 
MaxFastigheter Barken 25 i Katrineholm och Hårstorp 1:100 
i Finspång. Förvärv och tillträde sker av två fastigheter i 
Eskilstuna samt en fastighet vardera i Norrtälje, Hallsberg, 
Hedemora, Köping, Ludvika och Sandviken. I Gävle sker 
förvärv och tillträde av tomt. 29 december förvärvar och 
tillträder Bolaget Köpmannen 12 i Västerås.

 
2018
Bolaget genomför och färdigställer två större investringspro-
jekt, Hemlingby i Gävle och etapp 1 på Fanfaren i Karlstad. 
Vidare tecknas en avsiktsförklaring med Eskilstuna kommun 
för köp av 28 000 kvadratmeter mark (handelsyta) i Skiftinge. 
Bytesaffär och riktad nyemission genomförs med NP3  
Fastigheter. Bemanningen utökas med en Förvaltartjänst 
som tillträder i oktober och en CFO som började vid årsskiftet 
2018/19 för att möta behov vid ökat bestånd och tyngre projekt.

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

MaxFastigheter kombinerar en central kärnkompetens 
av företagsledande och fastighetskunnande med lokalt 
entreprenörskap och ett urval av marknadens mest effektiva 
konsulttjänster för att skapa låga löpande administrativa 
kostnader, spetskompetens på varje enskilt område samt 
stark lokal närvaro på varje enskild fastighet.

MaxFastigheters organisation bestod under 2018 av vd, 
fastighetschef, redovisningschef, två redovisningsekonomer, 
förvaltare och drifttekniker. Under hösten 2018 rekryterades 
en ytterligare förvaltare samt vid årsskiftet 2018/2019 en 
CFO. Hyresgästerna svarar själva för en stor del av fastig-
hetsskötseln. För övrig fastighetsskötsel har MaxFastigheter 
tecknat avtal med lokala entreprenörer.

Bolaget hade inga anställda under år 2014 och 2015. Vid 
slutet av 2018 fanns 8 (6) anställda i Bolaget.

MAXFASTIGHETER I KORTHET

6
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RESULTATUTVECKLING

Resultatutveckling

MaxFastigheter fortsätter utvecklingstakten sedan tidigare år avseende 
intäkter, driftöverskott och förvaltningsresultat. 

 De totala intäkterna ökade till 

111,0 mkr (89,6).

 Driftöverskottet ökade med  

19 procent till 82,8 mkr (69,3).

 Förvaltningsresultatet ökade 

med 13 procent till 43,7 mkr 

(38,6).

 Börskursen uppgick till 29,30 kr 

(25,80) efter en uppgång på  

14 procent.  
Se även avsnitt ”Aktien” sid 10.

 Resultatet före skatt blev  

46,8 mkr (54,4).
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Strategisk inriktning

AFFÄRSIDÉ

MaxFastigheter ska förvärva, utveckla och förvalta kommer-
siella fastigheter. Genom lokal närvaro och närhet till kund 
ska varje enskild fastighets potential och kundnytta optime-
ras för att skapa maximalt värde för Bolagets aktieägare.

VISION

Ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag 
med fokus på kommersiella fastigheter. 

STRATEGI

Fokusera på att skapa starka kassaflöden genom;
   en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster 
för att minimera risk och maximera intjäning.

   förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som komplet-
terar befintligt fastighetsinnehav.

   förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande 
fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt 
uthyrningsarbete.

   stabilitet och långsiktighet i finansiering, både vad gäller 
eget kapital och krediter.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att långsiktigt till aktieägarna 
utdela 50 procent av förvaltningsresultatet efter avdrag för 
aktuell skatt.

MILJÖARBETE

MaxFastigheter anser att ett aktivt miljöarbete stärker 
Bolagets konkurrenskraft och därmed skapar värdetillväxt. 
Miljöpåverkan uppstår vid såväl fastighetsdrift och bygg-
nation som från kunder och leverantörer. Störst påverkan 
kommer från energianvändning, materialanvändning och av-
fallsgenerering. Bolaget bedriver ett kontinuerligt miljöarbete 
i samarbete med hyresgäster och leverantörer.

STRATEGISK INRIKTNING

MÅL
FASTIGHETSRELATERADE MÅL

FINANSIELLA MÅL

Avkastning på
eget kapital:

8%
Utfall 2018 7%
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Aktuell intjäningsförmåga

AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA

mkr 2018-12-31 Förändring 2017-12-31

Intäkter 139,4 28,4 111,0

Fastighetskostnader -26,8 -3,0 -23,8

Driftöverskott 112,6 25,4 87,2
    

Central administration -14,5 -5,5 -9,0

Finansnetto -29,3 -1,9 -27,4

Förvaltningsresultat 68,8 18,0 50,8
    

Förvaltningsfastigheter, mkr 1 704 431 1 273

Totalt antal aktier 16 000 000 1 426 849 14 573 151

Eget kapital, mkr (senast utgivna rapport) 619 66 553

Överskottsgrad, % 80,8 1,6 78,6

Direktavkastning fastigheter, % 6,6 -0,3 6,9

Förvaltningsresultat, kr/aktie 4,3 0,5 3,5

Avkastning på eget kapital (exkl värdeförändringar) efter skatt, % 8,7 1,5 7,2

I tabellen som följer presenteras aktuell intjäningsförmåga på tolv månaders basis för det fastighetsbestånd MaxFastigheter 
ägde 31 december 2018 och för en period om tolv månader framåt.

TEORETISK ÖVERSIKTSBILD

Aktuell intjäningsförmåga är inte en prognos utan är endast 
att betrakta som en teoretisk ögonblicksbild, vars syfte är 
att presentera intäkter och kostnader på årsbasis givet 
fastighetsbestånd, lånekostnader, kapitalstruktur och 
organisation vid en specifik tidpunkt. Intjäningsförmågan 
innehåller ingen bedömning av kommande period vad gäller 
hyresutveckling, vakansgrader, fastighetskostnader, räntor, 
värdeförändringar eller andra resultatpåverkande faktorer.

Följande information ligger till grund för den bedömda  
intjäningsförmågan: 

   Kontrakterade hyresintäkter på årsbasis (inklusive tillägg 
och hyresrabatter) samt övriga fastighetsrelaterade intäkter 
per den 31 december 2018 utifrån gällande hyreskontrakt.

   Hyresvärdet har justerats för kända in- och avflyttningar. 
   Fastighetskostnader utgörs av en bedömning av ett  
normalårs driftskostnader, underhållsåtgärder och tomt- 
rättsavgälder. I driftkostnaderna ingår fastighetsrelaterad 
administration. 

   Fastighetsskatt har beräknats utifrån fastigheternas aktuella 
taxeringsvärde och aktuella kostnader för tomträttsavgälder. 

   Kostnader för central administration har beräknats utifrån 
befintlig organisation och fastighetsbeståndets storlek. 

   Finansiella intäkter och kostnader har beräknats utifrån 
bolagets faktiska genomsnittliga räntenivå per den  
31 december 2018.

AKTUELL INTJÄNINGSFÖRMÅGA



Aktien

AKTIEKAPITALET

Aktiekapitalet i MaxFastigheter uppgick till 36 432 877,50 
kronor fördelat på 14 573 151 stamaktier. Aktiens kvotvärde 
är 2,50 kronor. Samtliga aktier medför samma rätt till andel i 
bolagets tillgångar och vinst. Efter affär med NP3 fastigheter 
den 15 februari 2019 uppgår antalet aktier till 16 000 000. 

Bolagets aktie listades på Nasdaq Stockholm First North  
den 29 juni 2016. Börskursen per den 31 december 2018 
uppgick till 29,30 kronor efter en uppgång på 13,6 procent 
under året att jämföra med Carnegies fastighetsindex som 
steg med 12,9 procent under samma period. Börsvärdet 
uppgick till 427 mkr.

AKTIEÄGARE I MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB
2018-12-31

Aktieägare
Antalet

aktier
Andel av kapital

och röster, %

TTC Invest 1 978 295 13,6%

Danica Pension 709 886 4,9%

Axagon 659 560 4,5%

Jan-Ove Tangen med bolag 601 753 4,1%

Andreas Daag 533 161 3,7%

Rellco Invest 507 857 3,5%

EkoFast Invest 425 497 2,9%

Nordnet Pensionsförsäkring 391 804 2,7%

Magnus Daag 329 900 2,3%

Haslem Invest 322 582 2,2%

Summa tio största 6 460 295 44,3%

Övriga aktieägare 8 112 856 55,7%

Totalt 14 573 151 100,0%

AKTIEN

De 10 största aktieägarna per 2018-12-31

10
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KURSUTVECKLING (INDEX)

Eget kapital i kr/aktie

39,51 kr (37,94) 43,07 kr (41,50)

Långsiktigt substansvärde i kr/aktie

3,00 kr (2,78) 29,30 kr (25,80)

Förvaltningsresultat i kr/aktie Börskurs i kr/aktie (vid periodens utgång)

För bolag anknutna till First North krävs en Certified Adviser, vilken bland annat ska utöva viss tillsyn. Erik Penser Bank AB är 
MaxFastigheters Certified Adviser. Bolagets kortnamn är MAXF. Bolagets ISIN-kod är SE0008406417. En handelspost motsvarar 
en (1) aktie.

Aktien

ÅRSREDOVISNING 2018 11
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RISKER OCH RISKHANTERING
MaxFastigheters fastighetsbestånd är inriktat på kommersiella fastigheter i Mellan- 
sverige med fokus på regionstäder. Bolaget finns endast på den svenska marknaden 
och påverkas främst av hur den svenska ekonomin utvecklas. Möjligheten att nå 
målen och utvecklas vidare påverkas av både omvärldsfaktorer och verksamhets- 
risker. De risker som beskrivs nedan är inte de enda risker som kan ge en negativ 
inverkan på verksamhet, resultat eller finansiella ställning men bedöms ge en  
relevant riskbild för MaxFastigheter.

OMVÄRLD 
Makroekonomiska faktorer
Påverkansfaktorerna från omvärlden innefattar, men är inte 
begränsade till, tillväxten i BNP, befolkningsstruktur, inflation, 
produktionstakt för nya lokaler samt möjlighet att erhålla 
finansiering. En svag konjunkturutveckling påverkar  
exempelvis efterfrågan på lokaler negativt, vilket i sin tur  
kan leda till ökade vakanser och sjunkande marknads- 
hyror. Dessutom skulle risken att Bolagets hyresgäster får 
betalningsproblem och blir föremål för konkurs öka vilket 
skulle innebära en omedelbar och negativ effekt på Bolagets 
kassaflöde. En begränsad tillgång till kapital på grund av 
exempelvis generella svårigheter att erhålla finansiering 
(eller finansiering på för Bolaget acceptabla villkor) hämmar 
Bolagets möjlighet att bedriva affärsverksamhet. Allmänna 
ekonomiska nedgångar kan även påverka marknadsvärdet 
på Koncernens fastigheter. Om någon av dessa och ned-
anstående risker skulle förverkligas kan det få en väsentlig 
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och 
finansiella ställning.

Bolagets hantering av risken är att bedriva en konti- 
nuerlig omvärldsbevakning, ständigt se över finansierings-
källor och kreditavtal samt vara proaktiv avseende bedöm-
ning av sammansättningen av fastighetsbeståndet samt 
även i bedömningen av hyresgästers kreditvärdighet.

Skatt
Skattelagstiftningen är ständigt föremål för förändring. 
Förändringar i avdragsrätt för ränte- och kapitalkostnader 
kan bli betydande då bolaget bedriver en kapitalintensiv 
verksamhet och har betydande räntekostnader. Vidare kan 
förändrade möjligheter till skattemässiga avskrivningar eller 
möjlighet att nyttja underskottsavdrag medföra en förändrad 
framtida skattesituation.

Bolagets hantering av risken är att följa processen  
i samband med lagförslag som påverkar verksamheten  
samt vid förändringar göra konsekvensbedömningar  
och beräkningar. 

FÖRVALTNING  
Fastighetsbeståndet
Sammansättningen av Bolagets fastighetsbestånd kan 
påverkas genom fel geografisk fördelning, det vill säga fel 
delmarknad, ort eller läge med hänsyn till tillväxt och trender. 

Vidare är det en risk att Bolaget äger fastigheter som inte 
är framtidssäkrade, det vill säga där erforderligt underhåll 
och investeringar inte är genomförda vilket kan leda till en 
värdenedgång på fastigheten i fråga eller att kostsamma 
investeringar eller underhållskostnader skjuts på framtiden. 

Bolagets hantering av risken är att hålla underhålls-
planer och investeringsbehov aktuella. Vidare ligger det i 
Bolagets strategiarbete en ständig bedömning och justering 
av strategi kring förvärv och avyttringar.

Värdeförändring
Fastigheterna redovisas till verkligt värde, marknadsvärde. 
Värdeförändringar i fastighetsbeståndet påverkar bolagets 
resultaträkning och finansiella ställning. Stora negativa 
värdeförändringar kan ytterst medföra att avtalade villkor 
och åtaganden i Bolagets kreditavtal bryts, vilket kan leda till 
dyrare upplåning, eller i värsta fall, att krediterna sägs upp 
av kreditgivarna i fråga.

Bolagets hantering av risken är att vara proaktiva  
gällande värdeförändringar, att förutse förändringar, arbeta 
för professionella värderingar samt att skapa förutsättningar 
för bättre och stabilare driftnetto på fastigheterna.

Avtal
Avgörande för Bolagets förmåga att bedriva en lönsam 
förvaltningsenhet är ett professionellt bemötande med 
andra aktörer i branschen, exempelvis vid gemensamma 
avtal,  och med hyresgäster för att tillmötesgå efterfrågade 
behov. Vidare krävs en professionalitet avseende att följa 
bestämmelser i hyresavtal eller följa regulatoriska krav där 
risken annars är att Bolaget ådrar sig skadeståndsansvar 
eller böter.

Bolagets hantering av risken är att vara uppdaterade på 
gällande avtal och krav.

Lagar och förordningar
Bolagets verksamhet är i hög utsträckning beroende av 
lagar och förordningar, föreskrifter samt myndighetsbeslut 
avseende exempelvis plan- och byggåtgärder, miljöhänsyn, 
säkerhet och uthyrning. Det finns en risk att Bolaget inte 
beviljas de tillstånd eller erhåller de beslut som krävs för att 
bedriva verksamheten på ett önskvärt sätt.

Bolagets hantering av risken är att vara uppdaterade på 
gällande krav.

Risker och riskhantering
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Hyresintäkter
Hyresintäkter från hyresgästerna kan påverkas negativt av 
en mängd olika faktorer såsom sjunkande marknadshyror, 
uteblivna indexuppräkningar, minskade ytbehov, ökande 
vakanser, minskad efterfrågan eller ökade kundförluster. 
Om investeringar blir dyrare än beräknat eller om tidsplaner 
inte hålls, kan det innebära en risk att lönsamheten sjunker 
eftersom avtalsenliga hyresintäkter inte täcker uppkommen 
kostnad. 

Bolagets hantering av risken är att genom olika lokal-
typer sprida känsligheten för förändringar i den ekonomiska 
utvecklingen. Hyreskontraktens diversifierade längd gör 
också att eventuella försämrande faktorer inte får direkt  
genomslag i Bolaget. Aktiv omförhandling vid avtalens 
utgång skapar också ett förebyggande av uppsägningar. 
Grunden är dock en nära och frekvent kontakt med hyres-
gästerna.

INVESTERINGAR, FÖRVÄRV OCH AVYTTRING

MaxFastigheter uppför egna fastigheter i sin projekt-
verksamhet. Risken i denna verksamhet är att projekten 
blir dyrare än beräknat på grund av felkalkylering, högre 
inköpspriser eller att tidplanen inte innehålls. Möjligheten att 
verkställa övergripande förvärvs- och investeringsstrategier 
kan begränsas av yttre faktorer såsom konkurrens, efter- 
frågan på attraktiva objekt, möjlighet till finansiering, 
konjunkturläge och prisnivåer på investeringsobjekt. Vid av-
yttring av fastigheter, som kan vara ett steg för att optimera 
och anpassa fastighetsbeståndet till marknadens behov, är  
bolaget i behov av en likvid fastighetsmarknad.

Bolagets hantering av risken är att inga investeringar 
påbörjas utan att en rimlig avkastning kan tryggas genom 
tecknande av hyreskontrakt på minst 70% av ytan. Max-
Fastigheter bygger ej i spekulation. Ett nära samarbete med 
anlitade entreprenörer med korta beslutsvägar och frekventa 
kontakter är förutsättning för att genomföra projekten på ett 
optimalt sätt. Förvärv föregås av en due-diligence process 
med de specialister som krävs.

MILJÖ

Fastighetsförvaltning och fastighetsexploatering medför 
miljöpåverkan. Om inte verksamhetsutövaren kan utföra 
eller bekosta avhjälpandet av en förorenad eller miljöskadad 
fastighet, är den som har förvärvat fastigheten och som vid 
förvärvet känt till eller då borde ha upptäckt föroreningarna 
ansvarig för avhjälpande. Det innebär att krav kan riktas mot 
Bolaget för marksanering eller efterbehandling så att fastig-
heten ställs i sådant skick som följer av miljöbalken.

Bolagets hantering av risken är att inför fastighetsför-
värv och nya projekt, samt även löpande i förvaltningen, 
göra genomlysningar för att identifiera eventuella miljörisker 
men även för att identifiera möjligheter till energieffektivise-
ring och minska förekomsten av material med negativ effekt 
på människa och miljö.

FINANSIELLA RISKER

Fastigheter är en långfristig tillgång som kräver långfristig 
finansiering med fördelning mellan eget kapital och ränte-
bärande skulder. För att säkerställa behovet av långfristig 
finansiering och likviditet arbetar Bolaget kontinuerligt med 
att omförhandla och vid behov tillföra nya krediter. Bolaget 
är även exponerat för krav i dess ingångna kreditavtal.

Bolagets verksamhet är även utsatt för ränterisk då 
kostnader och resultat kan förändras i takt med att mark-
nadsräntan förändras. 

Bolagets hantering av risken är att aktivt och kontinu-
erligt arbeta med och se över strukturen aveende ränte- och 
kapitalbindning.

Bolaget har tre utskott, Revisionsutskottet, Finans-
utskottet och Investeringsutskottet, som bevakar och stödjer 
ledningen i arbetet i respektive område samtidigt som ut-
skotten bevakar aktieägarna intresse i bolaget så att beslut 
fullföljs och blir genomförda.

Risker och riskhantering
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PROJEKT FANFAREN KARLSTAD
PROJEKTET

Projektet Fanfaren i Karlstad är beläget vid Klaramotet intill 
Tingvalla, på södra sidan om E18, mellan områdena Strand 
och Klara med 15 minuters gångavstånd alternativt tre  
minuters bilfärd till Karlstad centralstation.

De delar av byggnaderna som vetter mot E18 får huvud- 
sakligen uppföras i fem till sex våningar. Det finns dock 
centralt i området möjlighet att uppföra en kontors-/hotell-
byggnad om cirka 25 våningar.

Projektet omfattar fem byggnader som delats in i fyra etapper. 
Området utgörs av tomträtten Fanfaren 1, vilken styckas av 
och delas upp för respektive etapp.

PROCESSEN

MaxFastigheter har förvärvat ett markupplåtelseavtal avseende 
fastigheten och kommer i samband med avstyckning att 
förvärva de nybildade fastigheterna i takt med färdigställande 
av respektive etapp och byggnad.

Ursprunglig detaljplan och bygglov daterade 1994 tillåter 
20 000 kvm bruttoarea kontor.

För att möjliggöra utvecklingen med att realisera planerade 
servicefunktioner har MaxFastigheter tagit fram ett komplett- 
erande underlag för en mindre förändring av detaljplanen.

Planarbetet avseende utökning av detaljplanen till 55 000 
kvm bruttoarea kontor, med kompletterande servicefunktioner 
och hotell, vann laga kraft den 4 juni 2018.

Detaljplanen är indelad i två kommande etapper där hög- 
huset som avser inrymma hotell planläggs i detalj senare.

Parallellt arbetar Kommunen, i samråd med Trafikverket, 
med framtagande av långsiktiga lösningar för trafiksituationen  
i området och staden som helhet. 

Den övergripande etappindelningen är planerad som följer: 
◗ Etapp 1, Hus 2.
◗ Etapp 2, Hus 1.
◗ Etapp 3, Hus 4 och 5.
◗ Etapp 4, Hus 3.

Projekt Fanfaren Karlstad

Etapp 2
Hus 1

Etapp 1
Hus 2

Etapp 3
Hus 5

Etapp 3
Hus 4

Etapp 4
Hus 3
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För att MaxFastigheter ska påbörja byggnationen av respektive 
etapp ska minst 70 procent av uthyrbar area vara föruthyrt.

ETAPP 1 HUS 2

Avslutat projekt
Byggnationen påbörjades kvartal 4 2017 och färdigställdes 
till december 2018, med inflyttningar som pågår in i kvartal 1 
2019. Hus 2 omfattar 6 239 kvm bruttoarea, motsvarande  
5 348 kvm. Investeringen för Etapp 1 har uppgått till cirka 127 
mkr. Hyresvärdet uppgår till cirka 8,6 mkr.

ETAPP 2 HUS 1

Pågående projekt
Totalentreprenad har handlats upp för Etapp 2, Hus 1. Bygg-
nationen påbörjades under kvartal 4 2018 med 18 månaders 
byggtid för färdigställande till kvartal 1/kvartal 2 2020.

Etapp 2, Hus 1, omfattar ca 10 600 kvm bruttoarea, mot-
svarande ca 9 300 kvm uthyrbar area.

Investeringen för etapp 2 beräknas uppgå till cirka 190 mkr 
och kommer att finansieras genom en kombination av eget 

kapital och upptagande av banklån. Hyresvärdet uppgår till 
cirka 15,2 mkr.

Tabellen här ovan visar en förenklad version av hyres-
gästlista med föruthyrningar per 31 december 2018. 

PRELIMINÄR TIDPLAN FANFAREN KARLSTAD, ETAPP 1 OCH 2

Lagakraftvunnen 
ändrad detaljplan

2018 Q1 Q2 Q3 Q4 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1

Första inflyttning
Etapp 1 Hus 2

Färdigställande
Etapp 1 Hus 2

Byggstart
Etapp 2 Hus 1

Färdig-
ställande

Etapp 2 Hus 1

centralstation

Projekt Fanfaren Karlstad

FÖRUTHYRNING, ETAPP 2
2018-12-31

Hyresgäst Lokal Area, kvm
Andel av 
area, % Löptid, år

1 Livsmedel 1 700 18,3 10,0

2 Restaurang 782 8,4 10,0

3 Kontor 3 000 32,3 7,0

Summa 5 482 59,0 9,0
Vakant 3 818 41,0 -

Fullt uthyrt 9 300 100 -

FANFAREN
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Projekt Hemlingby Gävle

PROJEKT HEMLINGBY GÄVLE
Avslutat projekt

PROJEKTET

Projektet Hemlingby 49:28 i Gävle är beläget i handelsområdet 
Hemlingby, i direkt anslutning till södra infarten till Gävle. 

MaxFastigheter förvärvade under kvartal 2 2017 ett 
exploateringsprojekt avseende möjlig nybyggnation av kom-
mersiella byggnader på fastigheten Hemlingby 49:28.
Gällande detaljplan från 2007 tillåter 6 200 kvm byggarea  
för kontor och handelsändamål.

PROCESSEN

Slutbesked är erhållet för genomförd etapp 1. Bygglov för 
etapp 2 kommer att sökas när slutlig hyresgäst är kontrak-
terad. Diskussioner förs med Gävle kommun för samordning av 
området som helhet och intilliggande kommunal fastighet.

BYGGNAD 1

Byggnadsarbeten för byggnad 1 påbörjas under kvartal 
1 2018 och färdigställdes till oktober 2018. Byggnaden 
innefattar 4 092 kvm butik till Dollarstore. Investeringen för 
Byggnad 1 uppgick till cirka 45,5 mkr och finansierades 
genom en kombination av eget kapital och upptagande av 
banklån. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 mkr.

BYGGNAD 2

Det föreligger möjlig exploatering av byggnad 2, ca 2 100 
kvm butik. Påbörjas efter slutförda förhandlingar med  
potentiella hyresgäster.

GÄVLE

HEMLINGBY

E4

centralstation

16
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Projekt Kjula Blacksta Eskilstuna

PROJEKT KJULA BLACKSTA
ESKILSTUNA
Pågående projekt

PROJEKTET

Projektet Kjula Blacksta 1:14 är beläget i logistikområdet 
Eskilstuna Logistik Park, ELP, i direkt anslutning till motorvä-
gen E20. Området är beläget ca 10 km öster om Eskilstuna 
centrum.

MaxFastigheter tecknade i juli 2018 avtal om nyttjanderätt 
av mark med Eskilstuna Kommun. Avtalet avser ett exploa-
teringsprojekt med möjlig nybyggnation av en kommersiell 
byggnad innehållande 1 600 kvm för restaurangverksamhet.

PROCESSEN

Kommunen startade vid avtalstecknandet en intern 
avstyckningsprocess med Lantmäteriet för ny fastighets-
bildning och samtidig förändring av detaljplan. Sedermera 
tecknades ett separat avtal avseende förvärv av fastigheten i 
februari 2019. Bygglov erhölls 26 november 2018.

BYGGNAD

Mark- och grundarbeten påbörjas under kvartal 2 2019 och 
planerad leverans av byggnaden är i augusti 2019. Färdig-
ställande av byggnaden är planerad till oktober 2019 med 
efterföljande lokalanpassningar till respektive hyresgäst 
under perioden oktober 2019 till januari 2020.

Byggnadens 1 600 kvm kommer att fördelas på 4 olika 
aktörer. Investeringen beräknas uppgå till cirka 43 mkr 
och finansieras genom en kombination av eget kapital och 
upptagande av banklån. Hyresvärdet uppgår till cirka 3,5 mkr.

E20

53

ESKILSTUNA

KJULA
BLACKSTA

ÅRSREDOVISNING 2018 17
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Pågående projekt

PROJEKTET

Projektet Skiftinge Handelsområde är beläget i direkt anslut-
ning till motorvägen E20 vid den centrala infarten till Eskilstuna.

MaxFastigheter erhöll tilldelning av byggrätter efter en 
anbudstävlan, med fast markpris för exploateringsområdet, 
under augusti 2018. 

Området innefattar totalt 35 000 kvm byggrätt, varav 
MaxFastigheters byggrätt på 28 000 kvm avser handel, 
kontor och restauranger. I området har BILTEMA en egen 
byggrätt omfattande 7 000 kvm i egen byggnad. 

MaxFastigheter har i november 2018 tecknat avtal 
med kommunen om avsiktsförklaring avseende förvärv av 
fastigheten Eskilstuna Skiftinge 1:3 samt del av fastigheten 
Skiftinge 1:1.

Kommunen driver egen markentreprenad för färdigstäl-
lande av markområdet, vilket ska vara klart till maj 2019. 
Separat avtal med tillträde till marken tecknas i maj 2019  
för möjlig byggstart till juni 2019. MaxFastigheters exploa- 
tering är planerade som fördelad på 8 separata byggnader  
i två etapper.

PROCESSEN

Framtagande av bygglovshandlingar för respektive byggnad 
pågår.

BYGGNAD 1–6

Planerad byggstart för etapp 1 är juni 2019 för färdigställande 
till juni 2020.

Byggnaderna innefattar 7 400 kvm butik för handel och 
1 585 kvm butik för restauranger. Investeringen för etapp 1 
uppgår till cirka 175 mkr och finansieras genom en kombi- 
nation av eget kapital och upptagande av banklån.

BYGGNAD 7–8

Planerad byggstart för etapp 2 är augusti 2020 för färdig- 
ställande till augusti 2021.

Investeringen för etapp 2 uppgår till cirka 125 mkr och 
finansieras genom en kombination av eget kapital och 
upptagande av banklån.

Projekt Skiftinge Eskilstuna

PROJEKT SKIFTINGE ESKILSTUNA

E20

ESKILSTUNA

SKIFTINGE

centralstation
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NORRKÖPING
FINSPÅNG

SUNDSVALL

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

ÖSTHAMMARBORLÄNGE

LAXÅ

HALLSBERG

KARLSTAD

FAGERSTA
LUDVIKA

HEDEMORA

UPPSALA

NORRTÄLJEVÄSTERÅS

KÖPING

GÄVLE

SANDVIKEN

SÄFFLE

ARVIKA

SUNNE

TORSBY

EDSVALLA

FILIPSTAD

FASTIGHETSBESTÅND

GEOGRAFISK SPRIDNING

MaxFastigheters fastighetsbestånd utgörs av kommer- 
siella fastigheter med tyngdpunkt i externhandelsområden i 
Mellansverige. Fastighetsportföljen bestod per 31 december 
2018 av 33 fastigheter (32) med en total uthyrbar area om 
133 999 kvm (126 295).

FASTIGHETSVÄRDE

Förvaltningsfastigheternas fastighetsvärde uppgick vid års-
skiftet till 1 552 mkr (1 355). Orealiserade värdeförändringar 
för fastigheter uppgick under 2018 till 2,0 mkr (14,3). Värde- 
förändringen förklaras till ändrad princip kring aktivering av 
ränta i investeringsprojekt. Läs om fastighetsvärderingen 
i not 14. Kontrakterade hyresintäkter uppgick till 118 mkr 
(102) och bedömt hyresvärde till 129 mkr (113). 

MaxFastigheters fastigheter är belägna på 19 orter (se 
karta) och är indelade i 7 regioner med ett fokus på Västerås 
med 27 procent av värdet, Karlstad 20 procent, Eskilstuna  
20 procent och Norrköping 14 procent. Av det totala 
marknadsvärdet ligger 76 procent i regionstäder.

Vårt fastighetsbestånd

97

57

Västerås

Karlstad

Eskilstuna

Norrköping

Gävle

Uppsala

Sundsvall

Fastighetsvärde
Per marknadsområde, mkr

413

316

315

218

137

97

57
Fastighet avyttrad 
15 februari 2019

Fastigheter förvärvade 
15 februari 2019
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BURGER KING ESKILSTUNA VALHALLA 2:37

 Handel 67 %

 Fritid 17 %

 Kontor 7 %

 Samhälle 6%

 Logistik/industri 2%

 Övrigt 1%

UTHYRBAR AREA 

Per lokaltyp

Vårt fastighetsbestånd

LOKALTYPER

Arean är indelad i sju lokaltyper, handel, fritid, kontor, sam-
hälle, logistik/industri och övrigt. 

Handel inkluderar även restauranger och har den största 
andelen av den uthyrbara arean med 67% följt av fritid med 
17%. Andelen handel har ökat med 7% från föregående år. 
Kategorin fritid, som har en oförändrad andel jämfört med 
föregående år, avser ytor för upplevelseorienterad verksam-
het såsom gymverksamhet, lekland och trampolinparker. 
Exempel på hyresgäster inom denna kategori är LEOS  
Lekland och Fitness24Seven. Inom lokaltypen samhälle 
ingår verksamhet kopplat till sjukvård och hälsa.

LOKALTYP HANDEL

Fördelning

 Sällanköpshandel 68 %

 Restaurang 11 %

 Konfektion 15 %

 Livsmedel 6%

67 %
17 %

7 %

6 %

2 % 1 %

68 %

11 %

15 %

6 %

 Fastighetsvärdet uppgick till 1 552 mkr (1 356).

 Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 
92 procent (91). 

 Hyresvärde per kvm uppgick till 959 kr (891).

 Kontrakterade hyresintäkter har ökat till 118 
mkr (102).

 Uthyrbar area uppgår till 133 999 kvadratmeter 
(126 295).
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HYRESGÄSTER OCH KONTRAKTSTRUKTUR

Kontraktsvärdet på årsbasis uppgick till 117,5 mkr (101,9) 
per 31 december 2018 inklusive tillägg. Tilläggen avser 
i huvudsak fastighetsskatt. Där MaxFastigheter står för 
abonnemang avseende exempelvis värme, el och vatten så 
klassificeras det som en driftkostnad och vidaredebiteringen 
som en serviceintäkt. MaxFastigheters bedömning är att 
hyresnivåerna ligger på en marknadsmässig nivå.

Kontraktsstrukturen utgjordes av 137 avtal (124) med 
en genomsnittlig löptid om 5,1 år (4,5). Årshyran från de 
10 största hyresgästerna, motsvarande 27 avtal, uppgick 
till 66,2 mkr (56,8) motsvarande 51,5 procent (55,8) av det 
totala hyresvärdet per 31 december 2018.

HYRESVÄRDE OCH EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD

Fastigheternas hyresvärde uppgick till 128,5 mkr (112,5) och 
den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 92 procent (91).

VÄRDERING

MaxFastigheter marknadsvärderar samtliga fastigheter varje 
kvartal. Under ett av kvartalen varje år utförs värderingarna av 
en välrenommerad extern värderingsfirma och under övriga 
kvartal utförs marknadsvärderingarna internt enligt samma 
grundprinciper som vid den externa värderingen, men i fören-
klad form.

Samtliga fastigheter har externvärderats per 31 decem-
ber 2018. Externvärderingarna är utförda av SVEFA (32 st.) 
och Newsec (1 st.). Marknadsvärdet uppgick till 1 552 mkr 
(1 356) och det genomsnittliga avkastningskravet uppgick till 
6,9 procent (7,2).

Fördelning av MaxFastigheters bestånd i marknads- 
områden framgår av tabellen nedan.

STÖRSTA HYRESGÄSTER
Per 2018-12-31

Hyresgäst
Antal  
avtal Ort Lokaltyp

Andel av totalt  
kontraktsvärde, %

Leos Lekland 4 Borlänge, Karlstad, Sundsvall, Västerås Fritid 12,1%

Dollarstore 5 Finspång, Gävle, Hallsberg, Hedemora, Laxå Handel 9,9%

Granngården 5 Eskilstuna, Karlstad, Norrtälje, Västerås, Östhammar Handel 7,3%

Burger King 3 Eskilstuna, Uppsala Handel 4,4%

Willys 2 Eskilstuna, Östhammar Livsmedel 4,0%

Rekryteringsmyndigheten 1 Karlstad Kontor 3,7%

Jem & Fix 4 Hallsberg, Köping, Ludvika, Sandviken Handel 3,3%

Elgiganten 1 Eskilstuna Fritid 2,4%

Yoump 1 Västerås Handel 2,3%

Lindex 1 Västerås Handel 2,1%

Största hyresgäster 27 51,5%
Övriga hyresgäster 110 48,5%

Totalt 137 100,0%

Vårt fastighetsbestånd

FÖRDELNING PER MARKNADSOMRÅDE
Per 2018-12-31

Marknadsområde Antal fastigheter
Uthyrbar 

area, kvm

Hyresvärde

Ekonomisk 
uthyrningsgrad, %

Hyresintäkter, 
mkrmkr kr/kvm

Eskilstuna 6 22 857 26,0 1 139 94,1 24,5

Gävle 4 12 849 10,6 826 100,0 10,6

Karlstad 3 19 682 19,1 968 95,0 18,1

Norrköping 6 22 531 19,0 845 99,5 18,9

Sundsvall 1 3 822 4,3 1 130 100,0 4,3

Uppsala 4 6 540 8,0 1 218 100,0 8,0

Västerås 9 45 718 41,4 906 79,9 33,1

Totalt 33 133 999 128,5 959 91,5 117,5
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Vårt fastighetsbestånd

FASTIGHETEN TORLUNDA 1:276 I ESKILSTUNA
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VÄSTERÅS

Västerås har en starkt etablerad externhandel med två väl- 
utvecklade externhandelsområden i Erikslund och Hälla.

Erikslund är beläget längs E18 i den västra utkanten av 
Västerås. Området utvecklas kring IKEA:s tidigare etablering 
i området.

Hälla handelsområde, där samtliga fastigheterna 
Köpmannen 7, 12 och 15 är belägna, ligger längs E18 cirka 
fem kilometer öster om Västerås centrum. Handelsområdet 
har ett väldiversifierat utbud med bland annat en av landets 
största ICA Maxi, tankstation OKQ8 och flera snabbmats-
kedjor såsom McDonalds, Pizza Hut och Spicy Hot.

Köpmannen 7 innefattar en handelsplats med flera av de 
stora kedjorna såsom Lindex, Dressman, Stadium, KappAhl, 
Life och Guldfynd. Fastigheten är direkt granne med ICA 
Maxi. Utveckling av fastigheten att även omfatta service- 
funktioner har påbörjats genom etableringar av frisör, gym 
Fitness24Seven och privat röntgenmottagning UNILABS.

Köpmannen 12 innehåller bl.a. Stadium Outlet, Yoump 
och Leos Lekland. Köpmannen 15 innehåller Granngården.

I området har även Systembolaget, JYSK, Willys och 
Rusta etablerat sig. Närområdet kring Hälla handelsområde 
har en fortsatt positiv utveckling som en direkt följd av den 
pågående exploateringen av närliggande områden, såsom 
Lillhamra, av bostäder.

FAGERSTA

Fastigheterna är belägna i de centrala och södra delarna av 
Fagersta. Läkaren 9 ligger i anslutning till Bergslagssjukhu-
set med anknytning till riksväg 69. Dagny 4 och Doris 14 är 
belägna i närheten av Vilhelminaparken längs med Fagerstas 
gågata. Tele 1 i ligger i företagsområdet Hyttbäcken.

KÖPING

Fastigheten Reparatören 4, innehållande Jem & Fix, är 
belägen i externhandelsområdet vid Hästhagen intill E18. 
Omgivningen i området utgörs av handelsfastigheter med 
Willys, detaljhandel, bilhandel och snabbmat.

LUDVIKA

Fastigheten Ludvika By 2:22, innehållande Jem & Fix, är 
belägen i externhandelsområdet Lyviken nordväst om  
Ludvika centrum. Omgivningen i området utgörs av handels-
fastigheter med bland annat MIO, Rusta, Jysk och COOP.

FAGERSTA

LUDVIKA

VÄSTERÅS

KÖPING

Vårt fastighetsbestånd

MARKNADSOMRÅDE 
VÄSTERÅS 

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Köpmannen 7 Hällagatan 14 Västerås 1985 6 965 640 400 - - - 8 005

2 Köpmannen 15 Stockholmsvägen 146 Västerås 2000 2 000 - - - - - 2 000

3 Köpmannen 12 Hällagatan 4 Västerås 1988 8 482 3 877 - - - - 12 359

4 Tele 1 Televägen 1 Fagersta 1947-87 - - - 721 5 109 1 743 7 573

5
Läkaren 9 Lasarettsvägen 1-15, 

Floravägen 5
Fagersta 1960 - - 8 537 111 - 687 9 335

6 Doris(mark) Brinellvägen 28 Fagersta - - - - - - 0

7 Dagny 4 Västmannavägen 2 Fagersta 1966 1 826 600 - 450 - 750 3 626

8 Reparatören 4 Ringvägen 86 Köping 2006 1 125 - - - - - 1 125

9 Ludvika By 2:22 Gonäsvägen 21 Ludvika 2014 1 695 - - - - - 1 695

22 093 5 117 8 937 1 282 5 109 3 180 45 718

KÖPING REPARATÖREN 4
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MARKNADSOMRÅDE
KARLSTAD 

KARLSTAD

Karlstad har ett stort och väldiversifierat handelsutbud med 
bland annat ett av Sveriges största IKEA-varuhus. Extern-
handeln i Karlstad fördelar sig på de två områdena Bergvik 
och Välsviken. Bergvik handelsområde, har ett bra läge 
direkt utmed E18 och är beläget cirka fyra kilometer väster 
om Karlstad centrum. Området har genom butiker såsom 
IKEA, H&M och ICA Maxi etablerat sig som det ledande 
handelsområdet i regionen där fastigheter och utbudet 
ytterligare har exploaterats under året. I direkt anslutning 
ligger fastigheterna Gräsvallen 4, med hyresgäster som AB 
Karl Hedin bygghandel och Granngården samt Gräsvallen 5, 
innehållande bl.a. Leos Lekland och AD Bildelar.

Kv. Fanfaren i Karlstad är beläget vid Klaramotet intill 
Tingvalla, på södra sidan om E18. Omgivningen utgörs av

kontors- och bostadsbebyggelse. MaxFastigheter uppför 
på området byggnader i flera etapper och under 2018 stod 
etapp 1, hus 2, klart för inflyttning med cirka 5 200 kvm. 
Hyresgäster i huset är bl.a. Rekryteringsmyndigheten och 
Fitness24Seven. 

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Gräsvallen 4 Axgatan 4 Karlstad 2012 10 280 - - - - - 10 280

2 Gräsvallen 5 Axgatan 5, 7 Karlstad 2015 - 3 775 - 180 244 - 4 199

3 Fanfaren 5 Gustaf Anders gata 13 Karlstad 2018 400 1 200 - 3 603 - - 5 203

10 680 4 975 0 3 783 244 0 19 682

MARKNADSOMRÅDE
SUNDSVALL 

SUNDSVALL

Sundsvall har två externhandelsområden, Nacksta i väst, 
och Birsta i norr, där fastigheten Ljusta 7:9, med hyresgäs-
ten Leos Lekland, är beläget i den senare. I Birsta är aktörer 
som IKEA, ICA Maxi, Biltema och Bauhaus etablerade, 
därtill flera sällanköpsaktörer som Jula, Blomsterlandet och 
Rusta. I Nacksta är ICA Kvantum och Coop Extra etablerade 
tillsammans med till exempel bilhandel. Fastigheten Ljusta 
7:9 avyttrades 15 februari 2019 i samband med bytesaffär 
och riktad emission till NP3 Fastigheter.

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Ljusta 7:9 Antennvägen 43 Sundsvall 2016 3 822 - - - - 3 822

0 3 822 0 0 0 0 3 822

Vårt fastighetsbestånd

KARLSTAD

SUNDSVALL
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MARKNADSOMRÅDE ESKILSTUNA 

ESKILSTUNA

I Eskilstuna finns det primärt två externa handelsområden, 
Tuna Park och Folkesta. Tuna Park är beläget väster om 
Eskilstunas stadskärna där handelsområdet växt ytterligare 
genom nyetablering av City Gross. 

Fastigheten Torlunda 1:276 är belägen i Folkesta handel-
sområde nordväst om Eskilstuna centrum, direkt längs med 
E20. Folkesta handelsområde har en god mix av sällanköps- 
och dagligvaror med butiker såsom Rusta, Willys, Elgiganten 
och Hop´n pop samt Sibylla som restaurang. Det finns också 
möjlighet till ytterligare expansion på den egna marken. 

Fastigheten Valhalla 2:37, innehållande Burger King, är 
belägen på trafikleden Västerleden i direkt anslutning till E20. 
Området är exploaterat med etableringar av flera snabb-
matskedjor, bilhandel som Volvo och BMW, K-Rauta, MIO 
Möbler och Circle K. Fastigheten Slagsta 1:27, innehållande 
Granngården, ligger som granne i området. 

I stadsdelen Torshälla ligger MaxFastigheters kontor, i fastig- 
heten Torshälla 5:44. Där finns även gym Fitness24Seven, 
flera restauranger och pågående etableringar av ytterligare 
kontorslokaler. På motstående sida av Eskilstunavägen 
ligger fastigheten Ormvråken 2, innehållande Ramudden, 
flertalet kontor, bilhandel och bilvård samt lager. Där finns 
också möjlighet till ytterligare expansion på den egna 
marken. I området finns även Netto, Färghuset, Kamincenter 
och OKQ8.

KATRINEHOLM

Fastigheten Barken 25, innehållande ÖoB och Intersport, är 
beläget i externhandelsområdet intill trafikleden Österleden.  
I området finns de sedvanliga förekommande stora aktörerna.

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Torshälla 5:44 Eskilstunavägen 34 Eskilstuna 2016 1 044 836 - 717 - - 2 597

2 Torlunda 1:276 Folkestaleden 40 Eskilstuna 2000 11 563 1 700 - - - - 13 263

3 Valhalla 2:37 Västerleden 46 Eskilstuna 2011 360 - - - - - 360

4 Slagsta 1:27 Fagottvägen 1A Eskilstuna 2011 1 706 - - - - - 1 706

5
Ormvråken 2 Eskilstunavägen 31 Eskilstuna 1965, 

1992
- - - 526 1 205 - 1 731

6 Barken 25 Österleden 4 Katrineholm 2006 3 200 - - - - - 3 200

17 873 2 536 0 1 243 1 205 0 22 857

Vårt fastighetsbestånd

ESKILSTUNA

KATRINEHOLM

VÄSTERÅS KÖPMANNEN 15
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MARKNADSOMRÅDE NORRKÖPING 

NORRKÖPING

Handelsutbudet i externa handelsområden finns i Ingelsta 
handelsområde och Mirum Galleria. Av de två handelsområ-
dena är Ingelsta handelsområde det mest populära och ett 
flertal kända aktörer är etablerade i området, däribland H&M, 
ICA Maxi och Stadium. Ingelsta handelsområde, är beläget 
strax norr om Norrköpings centrum med ett bra läge längs 
med E4:an. Planer finns för ytterligare expansion.

I Ingelstaområdet ligger fastigheten Blyet 6, med hyres-
gäster som Lekia, Babyproffsen, Flügger Färg, AD Bildelar 
och Spiscenter.

I ett mer centralt läge med område för företagsverk-
samhet ligger fastigheten Föraren 4, med hyresgäster som 
Byggmax och Ryds Glas.

FINSPÅNG

Finspångs externhandel är belägen längs med riksväg 51, 
huvudsakligen öster om Finspångs centrum. I närområdet 
kring fastigheten Hårstorp 1:1 är aktörer som Coop Forum, 
Willys, XL-Bygg och Jysk etablerade. Hyresgäst är Dollar-
store och det finns också möjlighet till ytterligare expansion 
på den egna marken.

HALLSBERG

Externhandelsområdet i Hallsberg är beläget norr om centrum 
och järnvägen, längs med Samzeliigatan, vilken leder till E20 
vidare mot Örebro. Handeln består huvudsakligen av livs-
medelsaktörer såsom Netto och Lidl. Fastigheten Vissberga 
11:5, innehållande Dollarstore och restaurang Enelly´s, och 
fastigheten Vissberga 11:7, innehållande Jem & Fix, ligger 
som grannar i området.

LAXÅ

Fastigheten Laxåskogen 2:56, med hyresgästen Dollarstore, 
ligger i ett område för sällanköpshandel beläget i direkt 
anslutning till E20.

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1
Föraren 4 Linnégatan 17, Lindåkers-

gatan12
Norrköping 1959 

-1981
3 009 - - 119 785 - 3 913

2
Blyet 6 Järngatan 19 - 21 Norrköping 1974, 

2012
8 298 - - - - - 8 298

3 Hårstorp 1:100 Norrlundsvägen 1 Finspång 2017 3 084 - - - - - 3 084

4
Vissberga 11:5 Överste von Rosens gata 

1 & 5
Hallsberg 2013 3 268 - - - - - 3 268

5 Vissberga 11:7 Överste von Rosens Gata 1 Hallsberg 2017 1 100 - - - - - 1 100

6 Laxåskogen 2:56 Von Bojgatan 2 Laxå 2014 2 868 - - - - - 2 868

21 627 0 0 119 785 0 22 531

NORRKÖPING BLYET 6

Vårt fastighetsbestånd

NORRKÖPING

FINSPÅNG

HALLSBERG

LAXÅ

FASTIGHETEN VISSBERGA 11:5 I HALLSBERG
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MARKNADSOMRÅDE GÄVLE 

GÄVLE

Hemlingby 49:28 är beläget vid externhandelsområdet 
Hemlingby, i direkt anslutning till södra infarten till Gävle. I 
området finns de sedvanliga förekommande stora aktörerna. 
Byggnaden, med 4 092 kvm, stod klar hösten 2018 och in-
flyttning skedde av Dollarstore i oktober. Det finns möjlighet 
till ytterligare expansion på marken.

BORLÄNGE

Fastigheten Märlan 2 i Borlänge är belägen strax söder 
om de centrala delarna i området Gylletäppan-Åselby med 
närhet till bostadsområden och externhandel såsom till 
exempel MIO. Hyresgäst i fastigheten är Leos lekland. Övrig 
externhandel I Borlänge är belägen i västra utkanten av sta-
den längs med E16 och riksväg 50 i området kring Kupolen.

HEDEMORA

Fastigheten Hedemora 6:1, innehållande Dollarstore, är 
belägen i ett handelsområde intill Rv 70. Omgivningen 
utgörs huvudsakligen av handelsfastigheter. I den absoluta 
närheten finns även industri- och bostadsfastigheter.

SANDVIKEN

Fastigheten Tuna 3:3, innehållande Jem & Fix, är beläget i 
området Tuna intill E16. Området är under exploatering till 
ett större externt handelsområde.

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Hemlingby 49:28 Ingenjörsgatan Gävle 2018 4 092 - - - - - 4 092

2 Märlan 2 Cirkelgatan 1 Borlänge 2016 - 3 822 - - - - 3 822

3 Hedemora 6:1 Callerholmsgatan 16 Hedemora 2017 3 049 - - - - - 3 049

4 Tuna 3:3 Granvidjevägen 15 Sandviken 2013 1 886 - - - - - 1 886

9 027 3 822 0 0 0 0 12 849

Vårt fastighetsbestånd

BORLÄNGE

HEDEMORA

GÄVLE

SANDVIKEN



ÅRSREDOVISNING 2018 29

MARKNADSOMRÅDE UPPSALA 

UPPSALA

Fastigheten Danmarks Säby 11:3 är belägen i Boländerna 
och fastigheten Berthåga 64:1 i Stenhagen, Uppsalas två 
största externhandelsområden. Båda fastigheterna innefattas 
av Burger Kings etablering. Boländerna är beläget sydöst 
om centrala Uppsala längs med E4 med bland annat IKEA, 
Bauhaus och CityGross i området. Stenhagen ligger i västra 
delen av Uppsala med bl.a. Hemköp, ICA Maxi, Willys, 
Systembolaget och Arken Zoo. Ett tredje externhandelsom-
råde är Gränby Centrum, längre norrut längs med E4 från 
Boländerna. Området domineras av gallerialiknande handel 
samt Willys.

NORRTÄLJE

Fastigheten Storsten 1, med hyresgästen Granngården, är 
belägen i handelsområdet Väster Knutby norr om centrum. 
I området finns bland annat Byggmax, Frasses Hamburgare 
och Bilhandlare.

ÖSTHAMMAR

Östhammar har ett externhandelsområde, Gammelbyn, i 
vilken bl.a. Coop Extra är beläget. MaxFastigheters fastighet 
Gammelbyn 7:1 ligger vid infarten till den centrala delen av 
Östhammars stadskärna och innehåller Granngården, Willys, 
Östhammars Järn och en restaurang.

Uthyrbar area, kvm

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor
Logistik/
Industri Övrigt Totalt

1 Danmark-Säby 11:3 Kumlagatan 2B Uppsala 2014 390 - - - - - 390

2 Berthåga 64:1 Herrhagsvägen 5 Uppsala 2015 295 - - - - - 295

3 Storsten 1 Storstensvägen 1 Norrtälje 2011 1 641 - - - - - 1 641

4 Gammelbyn 75:1 Hallgatan 1 Östhammar 1973 4 214 - - - - - 4 214

6 540 0 0 0 0 0 6 540

Vårt fastighetsbestånd

UPPSALA

ÖSTHAMMAR

NORRTÄLJE

FASTIGHETEN DANMARKS-SÄBY 11:3 I UPPSALA
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Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB (publ), 556937-5487, avger härmed årsredo-
visning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari 2018 - 31 december 
2018. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet MAXF.

Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarade period föregående år.

VERKSAMHETEN
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag inriktat på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Mellansverige. 

Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50% av förvaltningsresultatet. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför 

allt i Mellansverige. Det aktuella marknadsvärdet uppgår till 1,6 mdkr.  

Resultat
Koncernens intäkter ökade för 2018 med 24 procent till 111 mkr (90). Intäktsökningen beror främst på effekt av förvärv under 2017 som fått genomslag 2018. Hyresvärdet 

för befintliga kontrakt på årsbasis uppgick till 129 mkr. Driftsöverskottet har ökat med 19 procent till 83 mkr (69). 

Finansnettot uppgick till -24 mkr (-16). De högre räntekostnaderna beror på ökning av räntebärande skulder. Den genomsnittliga räntan per 31 december 2018 uppgick 

till 3,1 procent (3,3). Förvaltningsresultatet har en fortsatt positiv trend och ökade under året med 13 procent till 44 mkr (39). För 2018 som helhet uppgick årets resultat 

till 40 mkr (45). Det lägre resultatet beror främst på orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter som för 2017 uppgick till 14 mkr och år 2018 uppgick till 2,0 

mkr. Ändrad princip kring aktivering av ränta i investeringsprojekt har påverkat värdeförändringen.

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 42 mkr (40). Totalt uppgick årets kassaflöde till -15 mkr (35). Kassaflödet från  

finansieringsverksamheten uppgick till 121 mkr (421) och från investeringsverksamheten -195 mkr (-367) vilket avser investeringar i befintliga fastigheter. 2017 påverka-

des kassaflödet av en nyemission om 128 mkr.

Fastigheternas värde
Fastigheterna värderas i enlighet med IAS40 enligt ”verkligt värde” modellen. Värdet ska spegla marknadsvillkoren på balansdagen. Fastigheternas redovisade mark-

nadsvärde uppgick per 31 december 2018 till 1 552 mkr (1 356). Se vidare not 14.

Eget kapital
Det egna kapitalet uppgick per 31 december 2018 till 576 mkr (553) vilket innebär 39,50 kr/aktie (37,90). Soliditeten uppgick till 35,8 procent (38,5). 

FLERÅRSÖVERSIKT

Koncernen

2018 2017 2016 2015

Hyresintäkter, mkr 104 86 58 31

Serviceintäkter, mkr 7 4 2 -

Driftsöverskott, mkr 83 69 45 24

Förvaltningsresultat, mkr 44 39 22 14

Fastighetsvärde, mkr 1 552 1 356 975 472

Balansomslutning, mkr 1 610 1 435 1 010 501

Räntebärande skulder, mkr 928 788 486 232

Belåningsgrad, % 59,8 58,1 50,8 50,1

Eget kapital, mkr 576 553 388 113

Räntetäckningsgrad, ggr 2,8 3,4 2,7 2,7

Soliditet, % 35,8 38,5 38,2 22,5

Avkastning på eget kapital, % 7,0 9,6 28,3 167,2
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Förvaltningsberättelse

Moderbolaget

2018 2017 2016 2015

Omsättning, mkr 27 17 12 -

Resultat efter finansiella poster, mkr 6 0 0 -4

Balansomslutning, mkr 598 567 245 125

Soliditet, % 54,5 59,3 88,1 10,4

Moderbolaget 
Moderbolaget MaxFastigheter i Sverige AB, har inget direktägande i fastigheter, utan dessa ägs via helägda dotterbolag. Administrativa samt tekniska förvaltningstjänster 

tillhandahålls av moderbolaget för respektive dotterbolag. Bolagets personal är anställda i moderbolaget.

ORGANISATION
MaxFastigheters organisation utgörs av ledning samt administrativ personal. Vid årsskiftet har bolaget 8 (6) medarbetare.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Den 15 februari 2019 genomförde MaxFastigheter en bytesaffär med NP3 Fastigheter samt en riktad nyemission av aktier till NP3. MaxFastigheter förvärvar därmed 

fastigheter i Arvika, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Sunne och Torsby som tillsammans har en uthyrningsbar area om 30 900 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om  

17,7 mkr. NP3 Fastigheter erhåller som delbetalning, utöver fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9, 1 426 849 aktier i MaxFastigheter genom en riktad nyemission. 

MaxFastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Brobryggen Intressenter AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Brofastigheten AB. Brofastigheten AB 

är lagfaren ägare till Upplands-Bro Klöv och lilla Ullevi 1:12. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 18 244 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om ca 22 miljoner 

kronor. Tillträde planeras till slutet på april 2019. 

Den 25 februari 2019 emitterar MaxFastigheter ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån. De 

ytterligare obligationerna emitteras till en kurs om 99,50 % av nominellt belopp. Obligationslånet har ett rambelopp om totalt 500 miljoner kronor och Bolaget har tidigare 

emitterat obligationer om 200 miljoner kronor. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 300 miljoner kronor.

AKTIER OCH INNEHAV
Det totala antalet aktier uppgår per 31 december till 14 573 151. Det finns en ägare med andelsinnehav och rösträtt över 10 procent vilket är TCC Invest AB, vars innhav 

och rösträtt uppgår till 13,6 procent. Efter affären med NP3 fastigheter den 15 februari 2019 uppgår antalet aktier till 16 000 000.

Varje aktie berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid årets slut var MaxFastigheters aktiekurs 29,30 kronor.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
MaxFastigheter ser en fortsatt positiv tillväxt och expansion de kommande åren. Tillväxten kommer bidra till stärkta nyckeltal och fortsätta ge god avkastning till  

aktieägarna. MaxFastigheters mål är att bli ett av marknadens bästa och mest effektiva fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Belopp i tkr

Överkursfond 307 367

Balanserade vinstmedel -24 624

Årets resultat 6 669

Totalt 289 412

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Belopp i tkr

Till aktieägarna utdelas 1,30 kr/aktie, totalt 20 800

I ny räkning överförs 268 612

Summa 289 412

 

STYRELSENS YTTRANDE
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig 

med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 § andra och tredje styckena i Aktiebolagslagen. Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen bedömt 

moderbolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncernens soliditet uppgår 

till 36 procent och moderbolagets soliditet uppgår till 55 procent. Likvida medel i koncernen uppgår till 25 859 tkr och i moderbolaget uppgår likviditeten till 2 481 tkr. 

Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets och koncernens resultat och ekonomiska utveckling i övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden 

som kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens ekonomiska ställning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller 

likviditetsbehov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt moder- 

bolagets och koncernens kapitalbehov.

Resultat av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultat och balansräkningar med noter.
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Förvaltningsberättelse

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not 2018 2017

Hyresintäkter 4 103 752 86 107

Serviceintäkter 7 272 3 527

Summa intäkter 111 024 89 634

Fastighetskostnader 5 -28 242 -20 325

Driftöverskott 82 782 69 309

Central administration 6, 7, 8 -14 835 -14 385

Ränteintäkter - -

Räntekostnader 10 -24 210 -16 334

Förvaltningsresultat 9 43 737 38 590

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 14 1 968 14 265

Orealiserad värdeförändring finansiella instrument 16, 23 1 048 1 573

Resultat före skatt 46 753 54 428

Aktuell skatt 12 -2 043 -4 610

Uppskjuten skatt 12 -5 048 -4 715

Årets resultat 39 662 45 103

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr Not 2018 2017

Årets resultat 39 662 45 103

Övrigt totalresultat - -

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - -

Summa totalresultat 39 662 45 103

Årets resultat hänförligt till:

 -Moderföretagets aktieägare 39 662 45 103

 -Innehav utan bestämmande inflytande - -

Antal aktier före utspädningseffekter 13 14 573 13 862

Antal aktier efter utspädningseffekter 13 16 000 13 862

Resultat per aktie före utspädningseffekter 13 2,72 3,25

Resultat per aktie efter utspädningseffekter 13 2,48 3,25
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Förvaltningsberättelse

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 14 1 552 087 1 355 635

Inventarier 15 425 360

1 552 512 1 355 995

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 12 1 451 3 449

1 451 3 449

Summa anläggningstillgångar 1 553 963 1 359 444

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 18 3 512 7 056

Skattefordringar - 199

Övriga fordringar 19 22 415 24 712

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 4 017 3 177

Likvida medel 21 25 859 40 538

Summa omsättningstillgångar 55 803 75 682

Summa tillgångar 1 609 766 1 435 126

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 36 433 36 433

Övrigt tillskjutet kapital 307 368 307 368

Balanserade vinstmedel 231 933 209 176

Summa eget kapital 575 734 552 977

Långfristiga skulder

Långfristig upplåning 23 784 517 556 506

Derivatinstrument 16 2 606 3 654

Uppskjuten skatteskuld 12 50 760 47 709

Summa långfristiga skulder 837 883 607 869

Kortfristiga skulder

Kortfristig upplåning 23 143 904 231 491

Leverantörsskulder 15 657 14 111

Skatteskulder 6 539 8 278

Övriga skulder 24 15 803 7 356

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 14 246 13 043

Summa kortfristiga skulder 196 149 274 279

Summa eget kapital och skulder 1 609 766 1 435 125



34 

Förvaltningsberättelse

KONCERNENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade 

vinstmedel
Summa eget 

kapital

Eget kapital 1 januari 2017 25 766 188 353 173 399 387 518

Årets resultat 45 103 45 103

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 10 667 123 733 134 400

Emissionskostnader efter skatt -4 718 -4 718

Utdelning -9 326 -9 326

Summa transaktioner med aktieägare 10 667 119 015 -9 326 120 356

Eget kapital 31 december 2017 36 433 307 368 209 176 552 977

Eget kapital 1 januari 2018 36 433 307 368 209 176 552 977

Årets resultat 39 662 39 662

Transaktioner med aktieägare

Utdelning -16 905 -16 905

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 -16 905 -16 905

Eget kapital 31 december 2018 36 433 307 368 231 933 575 734

Hänförligt till moderbolagets aktieägare i sin helhet.
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Förvaltningsberättelse

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Driftöverskott 82 782 69 309

Central administration -14 835 -14 269

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 279 91

Betald ränta -24 054 -15 583

Betald skatt -3 583 365

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 41 589 39 913

Förändring av rörelsekapital

Förändring av fordringar 5 001 -8 386

Förändring av kortfristiga skulder 11 039 -51 049

Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 629 -19 522

Investeringsverksamheten

Investeringar i befintliga fastigheter -194 484 -23 509

Förvärv av fastigheter - -343 437

Förvärv av andra materiella anläggningstillgångar -200 74

Kassaflöde från den löpande verksamheten -194 684 -366 872

Finansieringsverksamheten 30

Nyemission - 128 352

Utdelning -16 905 -9 326

Upptagna lån 253 725 690 029

Amorteringar av lån -114 444 -388 101

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 122 376 420 954

Årets kassaflöde -14 679 34 560

Likvida medel vid årets början 40 538 5 978

Likvida medel vid årets slut 25 859 40 538
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Förvaltningsberättelse

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 26 603 17 314

26 603 17 314

Central administration 6, 7, 8 -12 042 -12 899

Rörelseresultat 9 14 561 4 415

Finansiella poster

Ränteintäkter 10 6 092 -

Räntekostnader 10 -14 590 -4 415

Resultat efter finansiella poster 6 063 0

Bokslutsdispositioner 11 2 600 -

Resultat före skatt 8 663 0

Skatt på årets resultat 12 3 -

Uppskjuten skatt 12 -1 997 -

Årets resultat 6 669 0

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr Not 2018 2017

Årets resultat 6 669 -

Övrigt totalresultat - -

Övrigt totalresultat, netto efter skatt - -

Summa totalresultat 6 669 0
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Förvaltningsberättelse

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 15 425 360

425 360

Finansiella anläggningstillgångar 16

Andelar i koncernföretag 17 348 978 329 112

Uppskjuten skattefordran 12 1 452 3 449

350 430 332 561

Summa anläggningstillgångar 350 855 332 921

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 243 112 229 485

Övriga fordringar - 815

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 035 767

Likvida medel 21 2 481 2 610

Summa omsättningstillgångar 246 628 233 677

Summa tillgångar 597 483 566 598
 

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 22 36 433 36 433

36 433 36 433

Fritt eget kapital

Överkursfond 307 367 307 367

Balanserad vinst -24 624 -7 719

Årets resultat 6 669 -

289 412 299 648

Summa eget kapital  325 845 336 081

Långfristiga skulder

Långfristig upplåning 23 197 483 196 339

Summa långfristiga skulder 197 483 196 339

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 323 938

Skatteskulder 165 154

Skulder till koncernföretag 57 236 27 442

Övriga skulder 24 14 062 4 395

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 1 369 1 249

Summa kortfristiga skulder 74 155 34 178

Summa eget kapital och skulder 597 483 566 598
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MODERBOLAGETS SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr Aktiekapital Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa eget kapital

Eget kapital 1 januari 2017 25 766 188 352 1 607 215 725

Totalresultat

Årets resultat

Summa totalresultat 0 0 0 0

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 10 667 123 733 134 400

Emissionskostnader efter skatt -4 718 -4 718

Utdelning -9 326 -9 326

Summa transaktioner med aktieägare 10 667 119 015 -9 326 120 356

Eget kapital 31 december 2017 36 433 307 367 -7 719 336 081

Eget kapital 1 januari 2018 36 433 307 367 -7 719 336 081

Totalresultat

Årets resultat 6 669 6 669

Summa totalresultat 0 0 6 669 6 669

Transaktioner med aktieägare

Utdelning -16 905 -16 905

Summa transaktioner med aktieägare 0 0 -16 905 -16 905

Eget kapital 31 december 2018 36 433 307 367 -17 955 325 845

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 14 561 4 415

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 279 116

Betald ränta -14 626 -4 095

Erhållen ränta 6 092 -

Betald skatt 15 -117

Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 7 321 319

Förändring av rörelsekapital

Förändring av fordringar 44 156 -137 056

Förändring av kortfristiga skulder -17 235 -12 551

Kassaflöde från den löpande verksamheten 34 242 -149 288

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -200 -67

Investering i dotterbolag -19 866 -155 663

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 066 -155 730

Finansieringsverksamheten 30

Nyemission - 128 351

Utdelning -16 905 -9 326

Upptagna lån - 196 339

Amortering av lån - -10 000

Erhållna koncernbidrag 2 600 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 305 305 364

Årets kassaflöde -129 346

Likvida medel vid årets början 2 610 2 264

Likvida medel vid årets slut 2 481 2 610
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Noter

NOTER 

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION
 

MaxFastigheter i Sverige AB, org.nr. 556937-5487  och dess dotterföretag 

(sammantaget MaxFastigheter eller Koncernen) äger och förvaltar fastigheter 

företrädesvis inom handel samt i region Mellansverige. 

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Gävle. Bolagets 

adress är Eskilstunavägen 34, 644 30  Torshälla.

Moderbolagets aktie är noterad på First North sedan 2016.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts av styrelsen för 

publicering den 15 april 2019 och kommer att föreläggas årsstämman den 7 maj 

2019 för fastställande. 

Bolagets och koncernens verksamhet framgår av förvaltningsberättelsen.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Tillämpade regelverk
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, de av 

EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar 

av IFRS Interpretations Committee per den 31 december 2018. Vidare tillämpar 

koncernen även Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1  

(Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolaget tillämpar 

samma redovisningsprinciper som koncernen med de undantag och tillägg som 

anges i den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 

2 Redovisning för juridiska personer. Det innebär att IFRS tillämpas med de 

avvikelser som anges nedan i avsnittet Moderbolagets redovisningsprinciper.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när koncernredovisning 

upprättats anges nedan. Om inte annat anges har dessa principer tillämpats 

konsekvent för alla presenterade år.

Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor, vilken också är rappor-

teringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp är, om 

inget annat anges, redovisade i tusentals kronor (tkr).

Koncernredovisningen är upprättad enligt anskaffningsvärdesmetoden, 

förutom avseende förvaltningsfastigheter och derivatinstrument vilka värderas till 

verkligt värde. De områden som innefattar hög grad av komplexa bedömningar 

eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig bety-

delse för koncernredovisningen beskrivs närmare i not 3.

Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Nya och omarbetade standarder och tolkningsuttalanden med tillämpning från 

den 1 januari 2018 har inte medfört några väsentliga effekter på de finansiella 

rapporterna.

IFRS 9 Finansiella instrument trädde ikraft 1 januari 2018 och ersätter därmed 

IAS 39, Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Standarden inför nya 

principer för klassificering av finansiella tillgångar för säkringsredovisning och för 

kreditreservering. Den redovisningsmetod för derivat som koncernen tillämpat 

tidigare år bedöms inte skilja sig väsentligt från IFRS 9. Derivat redovisas även 

fortsatt till verkligt värde via resultaträkningen. IFRS 9 inför också en ny modell 

för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För 

finansiella tillgångar utan väsentlig finansieringskomponent, såsom vanliga kund-

fordringar, har förenklingsregler tillämpats för kreditreserveringar som innebär att 

koncernen har redovisat en reserv för hela fordringens löptid direkt och därmed 

inte fångat upp när en väsentlig försämring av kreditvärdigheten har inträffat. 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är ny standard för intäktsredovisning. 

Standarden tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Koncernens 

intäkter består till övervägande del av hyresintäkter. Delar av koncernens intäkter 

omfattas av IFRS 15, varför intäkterna delats upp i två rader - Hyresintäkter och 

Serviceintäkter. Den förstnämnda inbegriper sedvanlig utdebiterad hyra inklusive 

index, tilläggsdebitering för investeringar och fastighetsskatt medan sistnämnda 

avser alla annan tilläggsdebitering i form av extratjänster såsom el, värme, kyla, 

sopor, vatten, snöröjning m.m. Jämförelseperioder har räknats om.

Nya standarder och tolkningar som träder i kraft 2019 och 
framåt
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar 

efter 1 januari 2019 och har inte tillämpats vid upprättande av denna finansiella 

rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 

finansiella rapporter med undantag av IFRS 16 Leasingavtal.

IFRS 16 Leasingavtal standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 

1 januari 2019. Redovisningen för leasegivare (uthyrare) kommer i allt väsentligt 

vara oförändrad. Redovisning av hyresavtal såsom leasetagare kommer klassi-

ficeras som leasingavtal enligt IFRS 16. För leasetagare kommer standarden att 

innebära att de flesta leasingkontrakt (hyresavtal) redovisas i balansräkningen, 

eftersom åtskillnad inte längre görs mellan operationella och finansiella lea-

singavtal. För MaxFastigheters del påverkar det redovisningen av tomträttsavtal. 

Förändringen får ingen påverkan på resultatet, men däremot sker förflyttning 

inom resultaträkningen där tomträttsavgälden istället för att redovisas som en 

fastighetskostnad kommer redovisas som en finansiell post. Beloppet att redo-

visa bedöms under 2019 uppgå till -0,5 mkr. Vidare kommer balansräkningen 

påverkas genom att nuvärdet av framtida tomträttsavgälder ska redovisas som 

en tillgång respektive skuld. Per 1 januari 2019 bedöms tillgången och skulden 

uppgå till ca 13 mkr. MaxFastigheter avser att tillämpa den förenklade över-

gångsmetoden och kommer inte att räkna om jämförelsetalen. Utöver tomträtts- 

avtal är MaxFastigheter leasetagare endast i begränsad omfattning. 

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2019 eller 

senare, väntas ha någon väsentlig inverkan på MaxFastigheters resultat eller 

finansiella ställning.

Klassificering i balansräkningen
Som omsättningstillgångar klassificeras, utöver likvida medel, alla tillgångar som 

förväntas realiseras, säljas eller förbrukas inom tolv månader eller innehas främst 

för handelsändamål. Alla andra tillgångar redovisas som anläggningstillgångar.

Alla skulder som förväntas bli reglerade inom tolv månader eller som är 

rörelseskulder klassificeras i balansräkningen som kortfristiga, alla andra skulder 

klassificeras som långfristiga skulder. 

Koncernredovisning
Koncernbolag är alla de företag över vilka MaxFastigheter har bestämmande 

inflytande. Dotterbolag är företag som ägs direkt av MaxFastigheter i Sverige 

AB. Bestämmande inflytande innebär att moderbolaget är exponerat för rörlig 

avkastning från sitt engagemang och kan påverka avkastningen med hjälp av sitt 

inflytande över företaget.

Koncernbolag redovisas initialt i koncernredovisningen enligt förvärvsmeto-

den. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan överförd 

ersättning och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvär-

vade nettotillgångar redovisas som goodwill. Koncernbolag medtas i koncernre-

dovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 

koncernen och de ingår inte i koncernredovisningen från och med den dag då 

det bestämmande inflytandet upphör. Koncerninterna transaktioner och balans-

poster samt orealiserade vinster/förluster på transaktioner mellan koncernbolag 

elimineras i koncernredovisningen. Då förvärv av koncernbolag inte avser förvärv 

av rörelse, utan förvärv av tillgångar i form av förvaltningsfastigheter, fördelas 

anskaffningskostnaden på de förvärvade nettotillgångarna i förvärvsanalysen.

I not 3 finns en närmare beskrivning av MaxFastigheters avgränsning mellan 

rörelse- och tillgångsförvärv.

Rapportering per segment
I enlighet med definitionen av rörelsesegment i tillämpliga redovisningsprin-

ciper redovisar koncernen enbart ett rörelsesegment. Utgångspunkten för att 

identifiera rapporterbara rörelsesegment är den interna rapportering såsom den 

rapporteras till och följs upp av koncernens högste verkställande beslutsfattare, 

vilken motsvarar MaxFastigeters vd. Uppföljning sker av rörelseresultatet för hela 

verksamheten såsom ett rörelsesegment.
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Intäkter
Hyresintäkter
Hyresavtalen klassificeras i sin helhet som operationella hyresavtal, varför 

koncernens redovisade intäkter i huvudsak avser hyresintäkter. Hyresintäkter 

inklusive tillägg aviseras i förskott och periodisering av hyrorna sker linjärt så 

att endast den del av hyrorna som belöper på perioden redovisas som intäkter. 

Redovisade hyresintäkter har i förekommande fall reducerats med värdet av 

lämnade hyresrabatter. I de fall hyreskontrakten ger en reducerad hyra under en 

viss period, periodiseras denna linjärt över den aktuella kontraktsperioden.

Erlagda ersättningar från hyresgäster i samband med förtida avflyttning redo-

visas som intäkt i samband med att avtalsförhållandet med hyresgästen upphör 

och inga åtaganden kvarstår från MaxFastigheters sida, vilket normalt sker vid 

avflyttning. I hyresintäkterna ingår belopp som fakturerats hyresgästen avseende 

media och fastighetsskatt samt andra kostnader, i den mån MaxFastigheter inte 

agerat ombud för hyresgästens räkning.

Serviceintäkter
Serviceintäkter avser tilläggsdebitering utifrån avtal i form av extratjänster 

såsom el, värme, kyla, sopor, vatten, snöröjning m.m. MaxFastigheter i sin roll 

som fastighetsägare agerar som huvudman för dessa tjänster. Serviceintäkten 

redovisas som upplupen intäkt i den period som servicen utförs och levereras till 

hyresgästen.

Intäkter från fastighetsförsäljningar
Försäljning av fastigheter redovisas på tillträdesdagen, om inte risker och 

förmåner förknippade med fastigheten övergått till köparen vid ett tidigare 

tillfälle. Bedömning av om risker och förmåner har övergått sker vid varje enskilt 

avyttringstillfälle.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda utgörs av lön, pension och andra ersättningar. Alla 

kortfristiga ersättningar till anställda kostnadsförs under året. Per balansdagen 

ännu ej utbetalda kortfristiga ersättningar redovisas som upplupen kostnad på 

balansräkningen till odiskonterat värde.

Bolagets pensionsplaner är avgiftsbestämda. Kostnaderna för dessa belastar 

resultatet löpande.

Pensionsplanerna finansieras genom inbetalningar från respektive koncernbo-

lag. Samtliga pensioner redovisas som avgiftsbestämda. Koncernens utbetal-

ningar avseende avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs under den period 

som de anställda utfört de tjänster avgiften avser. 

Ränteintäkter och räntekostnader
Ränteintäkter och räntekostnader redovisas med tillämpning av effektivränteme-

toden. Effektivränta är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och 

utbetalningar blir lika med redovisade värdet av fordran eller skulden. Finansiella 

intäkter och kostnader redovisas i den period till vilken de hänför sig.

Skatter
Periodens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas 

i resultaträkningen utom då den underliggande transaktionen redovisas i övrigt 

totalresultat eller direkt mot eget kapital då den tillhörande skatteeffekten också 

redovisas på detta ställe. 

Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för 

perioden. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det redovisade resultatet 

genom att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Aktuell 

skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år eventuellt juste-

rat med aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär 

att uppskjutna skatteskulder redovisas i balansräkningen för alla temporära 

skillnader som uppkommer mellan det bokförda och det skattemässiga värdet 

på tillgångar och skulder. Om den temporära skillnaden uppkommit vid första 

redovisningen av tillgångar och skulder som utgör ett tillgångsförvärv, redovisas 

däremot inte uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgil-

la temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den omfattning 

det är troligt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade skattesatser som har beslutats 

eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda upp-

skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

I juni 2018 beslutade regeringen om nya skatteregler för företagssektorn. 

Beslutet innebär i korthet att det införs ett maximalt avdrag av räntenettot om 30 

procent på skattepliktigt EBITDA Vidare sänks bolagsskatten i två steg från 22 

procent till 21,4 procent från och med 2019 samt till 20,6 procent från och med 

2021. De nya reglerna gäller därmed från 1 januari 2019.

Leasingavtal
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med 

ägandet faller på leasegivaren, klassificeras som operationella leasingavtal. 

Koncernens samtliga hyresavtal är utifrån detta att betrakta som operationella 

leasingavtal. Fastigheter som hyrs ut under operationella leasingavtal inkluderas i 

posten förvaltningsfastigheter. Principen för redovisning av hyresintäkter framgår 

ovan.

Betalningar som görs avseende operationella leasingavtal, där MaxFastig-

heter i Sverige AB är leasetagare, kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över 

leasingperioden.

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter, d v s fastigheter som innehas i syfte att generera hyres- 

intäkter och värdestegringar, redovisas initialt till anskaffningsvärde, inkluderat 

direkt hänförliga transaktionskostnader. Efter den initiala redovisningen redovisas 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Verkligt värde baseras i första hand på 

priser på en aktiv marknad och är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna 

överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. För att fastställa fastigheternas verkliga 

värde vid varje bokslutstillfälle görs marknadsvärdering av samtliga fastigheter. 

Förändringar i förvaltningsfastigheternas verkliga värde redovisas i posten 

värdeförändring förvaltningsfastigheter i resultaträkningen. I begreppet förvalt-

ningsfastigheter ingår byggnader och mark, markanläggningar, byggnads- och 

markinventarier samt pågående nyanläggningar. Tillkommande utgifter aktiveras 

när det är troligt att framtida ekonomiska fördelar förknippade med utgiften 

kommer att erhållas av koncernen och därmed är värderingshöjande samt att 

utgiften kan fastställas med tillförlitlighet. Från och med räkenskapsår 2018 

aktiveras utgiften för byggkreditiv (ränta). Övriga underhållsutgifter samt repa-

rationer resultatförs löpande i den period de uppstår. För mer information om 

förvaltningsfastigheter se not 14.

Pågående nyanläggningar värderas till anskaffningsvärde och ingår inte i 

värdering av förvalningsfastigheter.

Inventarier
Inventarier tas upp till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade avskriv-

ningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på inventarier kostnadsförs 

så att tillgångens värde skrivs av linjärt över dess beräknade nyttjandeperiod.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång (exklusive 

förvaltningsfastigheter vilka värderas till verkligt värde) föreligga fastställs dess 

återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet 

skrivs tillgången ned till detta värde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar bland 

tillgångarna likvida medel, kundfordringar och derivatinstrument samt bland 

skulderna leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas 

initialt till verkligt värde med tillägg för transaktionskostnader, med undantag för 

kategorierna finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resul-

taträkningen. Redovisningen sker därefter olika beroende på hur de finansiella 

instrumenten har klassificerats enligt nedan.

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där 

dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och ränta värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med even-

tuella förväntade kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan). Rän-

teintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med effektivräntemetoden 

och ingår i finansiella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till 

upplupet anskaffningsvärde utgörs av posterna kundfordringar, övriga fordringar, 

upplupna intäkter och likvida medel.

Koncernen har tillämpat IFRS 9 med retroaktiv verkan, men har valt att inte räkna 

om jämförelsetalen då effekten är immateriell. Detta innebär att de lämnade jäm-

förelsetalen har redovisats i enlighet med de tidigare redovisningsprincinciperna, 

se Årsredovisning 2017. Principerna för värdering vid första redovisningstillfället 

förändrades inte vid övergången till IFRS 9.

Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga place-

ringar med en löptid på högst tre månader.
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Övriga finansiella skulder
Långfristig upplåning, leverantörsskulder, övriga kortfristiga skulder och upplup-

na kostnader som är finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella 

skulder. Skulder i kategorin övriga finansiella skulder redovisas inledningsvis till 

verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden.

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-

kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 

eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och 

återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, 

med tillämpning av effektivräntemetoden. Avgifter som betalas för lånefaciliteter 

redovisas som transaktionskostnader för upplåningen i den utsträckning det är 

sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att utnyttjas. I sådana 

fall redovisas avgiften när kreditutrymmet utnyttjas. När det inte föreligger några 

bevis för att det är sannolikt att delar av eller hela kreditutrymmet kommer att 

utnyttjas, redovisas avgiften som en förskottsbetalning för finansiella tjänster och 

fördelas över det aktuella lånelöftets löptid. Upplåning klassificeras som kort-

fristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning 

av skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens slut.

Derivatinstrument
MaxFastigheter använder derivat för att uppnå önskad genomsnittlig räntebind-

ningstid samt för att begränsa företagets ränterisker. Ingångna derivatkontrakt 

består för närvarande av ränteswappar. Derivatinstrument redovisas i balansräk-

ningen per kontraktsdagen och värderas löpande till verkligt värde. Förändringar 

av verkligt värde för derivatinstrument redovisas som en värdeförändring i 

resultaträkningen. Då värdet på derivaten går att härleda från prisnotering från 

motpart tillhör de nivå 2 i verkligt värde hierarkin enligt IFRS 13. Koncernen 

tillämpar inte säkringsredovisning av derivatinstrument och kategoriserar därmed 

derivatinstrument som tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen och under kategorin ”innehas för handel”.

Nedskrivning av finansiella tillgångar som redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde
MaxFastigheter bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade 

till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen redovisar en 

kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. 

För kundfordringar tillämpar koncernen den förenklade ansatsen för kreditre-

servering, det vill säga, reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten 

över hela kundfordringens livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna 

har kundfordringar grupperats baserat på fördelade kreditriskegenskaper och 

förfallna dagar. MaxFastigheter använder sig även utav framåtblickande variabler 

för förväntade kreditförluster. Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens 

rapport över totalresultat i posten övriga externa kostnader.

Eget kapital
Utdelningar
Utdelningar redovisas som en minskning av eget kapital efter det att årsstäm-

man fattat beslut. Anteciperad utdelning redovisas hos mottagaren som en 

finansiell intäkt.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en formell eller informell förpliktelse till 

följd av en tidigare händelse och det är sannolikt att koncernen tvingas reglera 

åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar 

klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har rätt att skjuta upp 

betalning av skulden i åtminstone tolv månader efter balansdagen, då den 

klassificeras som långfristig skuld.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 

omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden med 

en löptid kortare än tre månader och som utsätts endast för obetydlig risk för 

värdefluktuationer. Koncernen innehar inga kortfristiga placeringar utan endast 

banktillgodohavanden utan bindningstid.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningsla-

gen och den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen 

RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Moderbolaget tillämpar koncernens 

principer med de undantag och tillägg som anges nedan.

Redovisning av finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument värderas istället till 

anskaffningsvärde. För jämförelseåret 2017 tillämpades ej IAS 39, utan även då 

värderades finansiella instrument till anskaffningsvärde. Någon omräkning för 

jämförelseåret har därmed ej ägt rum.

Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget i enlighet med anskaffningsvär-

demetoden. Det bokförda värdet prövas kvartalsvis mot dotterbolagens egna 

kapital. I de fall bokfört värde understiger dotterbolagens koncernmässiga värde 

sker nedskrivning som belastar resultaträkningen. I de fall en tidigare nedskriv-

ning inte längre är motiverad sker återföring av denna.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Lämnade aktieägartillskott 

aktiveras i Andelar till koncernföretag i den mån nedskrivning ej erfordras.

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser till förmån för dotterbolag är finansiella garantiavtal och 

redovisas i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer d v s lämnas 

som upplysning istället för avsättning. 

NOT 3 VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING 
AV KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste företags-

ledningen och styrelsen göra bedömningar och antaganden. Dessa påverkar 

redovisade tillgångs- och skuldposter respektive intäkts- och kostnadsposter 

samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna baseras på erfarenheter och 

antaganden som ledningen och styrelsen bedömer vara rimliga under rådande 

omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja sig från dessa bedömningar om 

andra förutsättningar uppkommer. Nedan beskrivs de bedömningar som är mest 

väsentliga vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter.

Verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde, vilket fastställs av 

företagsledningen baserat på fastigheternas marknadsvärde. Väsentliga bedöm-

ningar har därmed gjorts avseende bland annat kalkylränta och direktavkast-

ningskrav, vilka är baserade på värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar 

av marknadens förräntningskrav på jämförbara fastigheter. Bedömningar av 

kassaflödet för drifts-, underhålls- och administrationskostnader är baserade på 

faktiska kostnader men också erfarenheter av jämförbara fastigheter. Framtida 

investeringar har bedömts utifrån det faktiska behov som föreligger. För utförlig 

beskrivning av den modell som används för värdering av förvaltningsfastigheter, 

se not 14.

Avgränsning mellan rörelseförvärv och tillgångsförvärv
När ett bolag förvärvas utgör det antingen ett förvärv av rörelse eller ett förvärv 

av tillgångar. Ett förvärv av tillgångar föreligger om förvärvet avser fastigheter, 

med eller utan hyreskontrakt, men inte innefattar organisation och de processer 

som krävs för att bedriva förvaltningsverksamheten. Övriga förvärv är rörelseför-

värv. Företagsledningen bedömer vid varje enskilt förvärv vilka kriterier som är 

uppfyllda. Under 2018 har inga förvärv genomförts och under föregående år är 

bedömningen att enbart tillgångsförvärv har genomförts.

Ändrade skattesatser
Skattesatsen i Sverige sänks i två steg från 22 % till 21,4 % för räkenskapsår 

som inleds efter 31 december 2018 och till 20,6 % för räkenskapsår som inleds 

efter 31 december 2020. Som ett resultat av detta har berörda redovisade vär-

den för uppskjuten skatt räknats om. Uppskjuten skatt som förväntas återföras 

fram till 31 december 2020 har beräknats med användning av den skattesats 

som kommer att gälla i Sverige under den aktuella perioden (21,4 %) och reste-

rande del av den uppskjutna skatten har beräknats med den lägre skattesatsen 

(20,6 %). Beroende på när i tiden koncernen bedömer att återvinning respektive 

reglering av det redovisade värdet kommer att ske, kan de uppskjutna skatterna 

komma att justeras i efterföljande finansiella rapporter.
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NOT 4 HYRESINTÄKTER

Samtliga förvaltningsfastigheter hyrs ut under operationella leasingavtal och genererar hyresintäkter. Framtida hyresintäkter som hänför sig till icke uppsägningsbara 

operationella leasingavtal fördelas enligt följande:

Koncernen

2018 2017

Avtalade hyresintäkter år 1 117 549 112 500

Avtalade hyresintäkter mellan år 2 och 5 316 580 309 461

Avtalade hyresintäkter senare än 5 år 168 868 177 546

Summa 602 997 599 507

Årets hyresintäkter uppgår till 103 752 (86 107) tkr varav 7 628 tkr avser tilläggsdebitering av ÄTA-kostnader för Fanfaren 2.

NOT 5 FASTIGHETSKOSTNADER

Koncernen

2018 2017

Driftkostnader -13 352 -12 953

Underhåll -2 718 -2 332

Fastighetsskatt -4 538 -4 359

Övriga fastighetskostnader -7 634 -681

Summa -28 242 -20 325

NOT 6 CENTRAL ADMINISTRATION

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Personalkostnader -6 970 -5 333 -6 970 -5 333

Revisions- och konsultarvoden -2 044 -3 538 -1 494 -1 814

Övrig central administration -5 821 -5 514 -3 578 -5 752

Summa -14 835 -14 385 -12 042 -12 899
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NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anställda

Män 4 4 4 4

Kvinnor 3 2 3 2

7 6 7 6

Löner och andra ersättningar

Styrelsen, verkställande direktören och ledande 

befattningshavare

2 302 1 937 2 302 1 937

(varav tantiem) - - - -

Övriga 2 533 1 787 2 533 1 787

4 835 3 724 4 835 3 724

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelsen, verkställande direktören 

och motsvarande befattningshavare

475 356 475 356

Pensionskostnader övriga anställda 117 115 117 115

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 543 1 138 1 543 1 138

2 135 1 609 2 135 1 609

Ersättning till styrelse 2018 Lön/arvode Bonus Förmåner Pension Summa

Christer Sundin 70 - - - 70

Filip Andersson 35 - - - 35

Robert Engwall 35 - - - 35

Sven Engwall 35 - - - 35

Leif Hässel 35 - - - 35

Julia Öhman 35 - - - 35

245 0 0 0 245

Ersättning till ledande befattningshavare 2018 Lön/arvode Bonus Förmåner Pension Summa

Verkställande direktör 1 019 - 6 240 1 265

Vice verkställande direktör 1 026 - 6 235 1 267

2 045 0 12 475 2 532

Ersättning till styrelse 2017 Lön/arvode Bonus Förmåner Pension Summa

Christer Sundin 70 - - - 70

Filip Andersson 35 - - - 35

Robert Engwall 35 - - - 35

Sven Engwall 35 - - - 35

Leif Hässel 35 - - - 35

Julia Öhman 35 - - - 35

245 0 0 0 245

Ersättning till ledande befattningshavare 2017 Lön/arvode Bonus Förmåner Pension Summa

Verkställande direktör 840 - 6 178 1 024

Vice verkställande direktör 840 - 6 178 1 024

1 680 0 12 356 2 048

Det finns inga andra ledande befattningshavare utöver styrelse, verkställande direktör och vice verkställande direktör ovan. 
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Ersättning till ledande befattningshavare 
Beslut om styrelsens arvode fattades på årsstämman 8/5 2018. Styrelsearvode utgår med totalt 245 000 kronor, att fördelas med 70 000 kronor till styrelsens ordförande 

samt 35 000 till respektive ledamot. Stämman beslutade också om ett arvode att fördela till utskottsarbete på 20 000 kr.

Löner till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen 

skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero 

av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell er-

sättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledningens rörliga 

ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 420 tkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som 

för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna.

Bolagets ledande befattningshavare har under anställningstiden rätt till tjänstebil liksom försäkrings- och pensionsförmåner. Mellan bolaget och de ledande befatt-

ningshavarna gäller från bolagets sida sex månaders uppsägningstid och från de ledande befattningshavarna tre månaders uppsägningstid. Vid bolagets uppsägning 

har vd respektive vice vid, jämte uppsägningslön, rätt till avgångsvederlag uppgående till sex månadslöner (beräknat på den månadslön som gäller vid tidpunkten för 

uppsägningen).

Pensionskostnader
Pensionskostnader kostnadsförs löpande. Det finns inga avsatta eller upplupna belopp hos Bolaget eller dess dotterbolag för pensioner eller liknande förmåner till de 

ledande befattningshavarna vid avträdande av tjänst.

Optionsprogram
Bolaget har inga pågående teckningsoptionsprogram för personal eller ledande befattningshavare eller liknande som kan medföra framtida utspädning. 

Koncernen Moderbolaget

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 2018 2017 2018 2017

Andel kvinnor i styrelsen 17% 17% 17% 17%

Andel män i styrelsen 83% 83% 83% 83%

Andel kvinnor övriga ledande befattningshavare 0% 0% 0% 0%

Andel män övriga ledande befattningshavare 100% 100% 100% 100%

NOT 8 ARVODEN TILL REVISORER

Koncernen Moderbolaget

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdrag 1 044 1 057 494 380

Övriga lagstadgade uppdrag 36 55 36 55

Övriga tjänster 254 384 254 384

Summa 1 334 1 496 784 819

Med Revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen d v s sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelse. Arvodet för Övriga tjänster 

motsvarar Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag enligt ÅRLs krav.

NOT 9 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Koncernen
Hyresavtal har under perioden tecknats med EkoFast Invest AB avseende en mindre lokal i Eskilstuna. Hyresavtalet uppgår till en årshyra om 42 tkr och löper till och med 

2021-09-30.

Moderbolaget  
Av årets inköp avser 0 (38) tkr inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 26 598 (17 314) tkr försäljning till andra koncernbolag. Av årets ränteintäkter 

avser 6 092 (0) tkr intäkt från dotterföretag.

Moderbolaget har tidigare upptagit lån från aktieägare. Under året löstes 0 (13 920) tkr till aktieägare. Ränta avseende lån från aktieägare uppgår till 0 (417) tkr. Ersätt-

ningar till nyckelpersoner i ledande ställning framgår av not 7.

NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter - - 6 092 -

Räntekostnader -24 210 -16 334 -14 590 -4 310

Summa -24 210 -16 334 -8 498 -4 310
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NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget

2018 2017

Lämnade koncernbidrag - -1 350

Erhållna koncernbidrag 2 600 1 350

Summa 2 600 0

NOT 12 SKATT

Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -2 043 -4 610 3 -

Uppskjuten skatt -5 048 -4 715 -1 997 -

Redovisad skattekostnad -7 091 -9 325 -1 994 0

Avstämning mellan gällande skattesats 
och effektiv skattesats

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Resultat före skatt 46 753 54 429 8 663 -

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige (22 %) -10 286 -11 974 -1 906 -

Skatteeffekt avseende ej avdragsgilla kostnader/ej 

skattepliktiga poster -970 1 788 -24 -

Skatteeffekt av ej redovisade underskottsavdrag - -61 - -

Utnyttjande av underskottsavdrag från tidigare år på vilka 

ingen uppskjuten skattefordran aktiverats

464 922 - -

Effekt av framtida skattesats 3 619 - -67 -

Övriga skattemässiga justeringar 82 - 3 -

Redovisad skattekostnad -7 091 -9 325 -1 994 0

Effektiv skattesats, % 15% 17% 23% 0

Underskottsavdrag
Koncernens skattemässiga förlustavdrag uppgår till 27 596 (41 073) tkr som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Av detta är förlustavdrag om 20 397 tkr 

koncernbidrags- och fusionsspärrade. Uppskjuten skattefordran har i koncernen aktiverats med 1 452 (3 499) tkr, varvid 4 453 tkr ej redovisats då det bedöms råda viss 

osäkerhet när i framtiden dotterbolagen kan nyttja underskottsavdragen.

Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 6 783 (15 677) tkr som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Uppskjuten skatt på underskott har 

aktiverats. Uppskjuten skattefordran avseende dessa uppgår till 1 452 (3 449) tkr. Underskotten har ingen förfallotidpunkt.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas nominellt utan diskontering, beräknad utifrån de av Riksdagen beslutade skattesatserna om 21,4% för 2019 och 2020 samt 20,6% från 2021 

och framåt. 

Skatt redovisad direkt i eget kapital

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Sammanlagda beloppet av aktuell och uppskjuten skatt 

under året, hänförlig till poster som inte har redovisats i 

resultaträkningen eller övrigt totalresultat utan direkt mot 

eget kapital:

Aktuell skatt på emissionskostnader - -1 331 - -1 331

Summa skatt redovisad i eget kapital 0 -1 331 0 -1 331
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Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Obeskattade reserver 129 - - -

Derivat -266 -346 - -

Förvaltningsfastigheter -2 914 -4 369 - -

Skattemässiga underskott -1 997 - -1 997 -

Summa uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen -5 048 -4 715 -1 997 0

Uppskjuten skattefordran redovisad i balansräkningen

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 1 452 3 449 1 452 3 449

Summa uppskjuten skattefordran 1 452 3 449 1 452 3 449

Uppskjuten skatteskuld redovisad i balansräkningen

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Obeskattade reserver - -130 - -

Derivat 537 804 - -

Förvaltningsfastigheter -51 297 -48 383 - -

Summa uppskjuten skatteskuld -50 760 -47 709 0 0

NOT 13 RESULTAT PER AKTIE

Koncernen

2018 2017

Årets resultat 39 662 45 103

Antal vägt genomsnittligt utestående aktier 14 573 13 862

Resultat per aktie före utspädning 2,72 3,25

Antal vägt genomsnittligt utestående aktier efter full 

utspädning

16 000 13 862

Resultat per aktie efter utspädning 2,48 3,25

NOT 14 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Verkligt värde

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Ingående balans 1 355 635 974 513

Investeringar 194 484 23 509

Förvärv, köpeskilling - 343 437

Omklassificering - -89

Värdeförändring 1 968 14 265

Utgående balans 1 552 087 1 355 635

Taxeringsvärden

Taxeringvärde byggnader 396 619 378 701

Taxeringsvärde mark 118 366 101 421

Summa 514 985 480 122

Skattemässiga värden 1 015 444 960 280
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Verkligt värde motsvaras av fastigheternas marknadsvärde. De externa värderingar som har utförts per 31 december 2018 har omfattat samtliga fastigheter. Värderings-

metodiken och väsentliga antaganden beskrivs nedan. Värderingarna har utförts av SVEFA (32 st) och Newsec (1 st).

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen har skett genom en kombina-

tion av två metoder; ortsprismetod och avkastningsmetod.

Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäst-

struktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller flera 

värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.

Avkastningsvärdemetod
Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet förväntas ge upphov till nuvärdeberäknas med en kalkylränta base-

rad på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden.

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. 

När faktiska uppgifter om värderingsobjektets betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen istället på 

värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.

Kalkylperioden
Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2018-12-31. 

Inflation
Under 2018 har ett inflationsantagande om 2,0 (2,0) använts, därefter 2,0 (2,0) procent. Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från 

Riksbanken, Konjunkturinstitutet och de ledande bankerna.

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde
Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med 

marknadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade direktavkastningskrav utifrån 

dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 6,9 (7,25) procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmark-

naden för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets 

typ, storlek, läge och alternativa användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa direktavkastningskravet, vilket också gjorts i 

värdeutlåtandena.

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot 

året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjekten har bedömts till intervallet 6,0 (6,25) procent till 8,7 (8,5) procent. 

Känslighetsanalys
Samtliga förvaltningsfastigheter värderas enligt nivå 3 inom verkligt värdehierarkin enligt IFRS 13 ”Värdering till verkligt värde”. Verkligt värde är en bedömning av det 

mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Det verkliga värdet kan endast med säkerhet fastställas då en fastighet faktiskt säljs. Vid fastig-

hetsvärderingar anges ofta ett osäkerhetsintervall om +/- 5-10 % för att visa på osäkerheten kring uppskattningar av fastighetsvärden. Avvikelserna i enskilda fastigheter 

antas normalt till viss del ta ut varandra i ett samlat fastighetsbestånd varför ett rimligt osäkerhetsintervall för MaxFastigheters fastighetsbestånd uppskattas till +/- 5%. 

MaxFastigheters fastighetsbestånd värderas till 1 552 mkr (1 356) och med ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % kan det verkliga värdet variera med +/-  78 mkr (68). 

Av tabellen nedan framgår väsentliga faktorer som påverkar värderingen och bedömda resultateffekter av förändringar av dessa.

Känslighetsanalys fastighetsvärden 2018 Förändring (+/-) Värdepåverkan MKR  (+/-) före skatt

Marknadsvärde fastighet 5% 77,6

Hyresintäkter 80 sek/kvm 10,7

Fastighetskostnader 20 sek/kvm 2,7

NOT 15 INVENTARIER

Koncernen Moderbolaget

Anskaffningsvärden 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 501 661 501 434

Årets inköp 200 67 200 67

Försäljningar och utrangeringar - -227 - -

Summa anskaffningsvärden 701 501 701 501

Avskrivningar

Ingående avskrivningar -141 -110 -141 -25

Årets avskrivningar -135 -116 -135 -116

Försäljningar och utrangeringar - 85 - -

Summa avskrivningar -276 -141 -276 -141

Redovisat värde 425 360 425 360
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NOT 16 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 329 112 173 450

Förvärv 19 866 155 662

Summa anskaffningsvärden 348 978 329 112

Redovisat värde 348 978 329 112

Derivatinstrument

Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Verkligt värde

Ingående balans -3 654 -5 227

Värdeförändring 1 048 1 573

Utgående balans -2 606 -3 654

NOT 17 AKTIER I DOTTERFÖRETAG

Bolag Org nr Andel Antal aktier Redovisat värde

MaxFastigheter Borlänge AB 559046-1157 100% 500 14 996

MaxFastigheter Eskilstuna AB 556998-3843 100% 500 50

MaxFastigheter Eskilstuna Slagsta AB 556798-6251 100% 93 000 24 353

MaxFastigheter Eskilstuna Valhalla AB 559048-2559 100% 500 5 183

MaxFastigheter Fagersta AB 556937-5453 100% 500 1 350

MaxFastigheter Fagersta Dagny 4 AB 559064-1873 100% 50 000 8 200

MaxFastigheter Fagersta L9 AB 559068-9153 100% 500 28 376

MaxFastigheter Fanfaren 1 AB 556930-7696 100% 500 50

MaxFastigheter Fanfaren 2 AB 556931-4809 100% 500 7 642

MaxFastigheter Fanfaren 3 AB 556930-7654 100% 500 29 850

MaxFastigheter Finspång AB 559059-6994 100% 500 15 738

MaxFastigheter Folkesta AB 556634-9832 100% 1 000 15 754

MaxFastigheter Gräsvallen AB 556960-4761 100% 500 16 199

MaxFastigheter Gävle AB 559120-3509 100% 500 9 000

MaxFastigheter Hallsberg AB 559063-3110 100% 500 15 708

MaxFastigheter Hedemora AB 559070-9456 100% 500 11 120

MaxFastigheter Hälla AB 556694-6181 100% 1 000 58 049

MaxFastigheter Ingelsta AB 559008-5394 100% 500 3 500

MaxFastigheter Karlstad AB 556953-2442 100% 500 50

MaxFastigheter Katrineholm AB 556931-4817 100% 500 50

MaxFastigheter Kjula AB 559159-3180 100% 500 10 000

MaxFastigheter Köping AB 559120-3566 100% 500 50

MaxFastigheter Laxå AB 556921-4264 100% 1 000 10 373

MaxFastigheter Ludvika AB 559120-3558 100% 500 50

MaxFastigheter Norrköping  AB 556979-3440 100% 500 7 722

MaxFastigheter Norrtälje AB 556823-4966 100% 500 6 216

MaxFastigheter Sandviken AB 559120-3632 100% 500 50

MaxFastigheter Sundsvall AB 556931-4775 100% 500 14 308

MaxFastigheter Torshälla AB 556976-6123 100% 500 8 239

MaxFastigheter Uppsala AB 556937-2344 100% 1 000 10 658

MaxFastigheter Uppsala Berthåga AB 556948-1400 100% 1 000 11 924

MaxFastigheter Vissberga AB 559074-4842 100% 500 3 500

MaxFastigheter Västerås AB 556613-7625 100% 1 000 120

MaxFastigheter Östhammar AB 556947-9529 100% 500 550

Summa aktier i dotterföretag 348 978
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NOT 18 KUNDFORDRINGAR 

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fordringar på hyresgäster 7 517 9 463 - -

Avsättning för förväntade kundförluster -4 005 -2 407 - -

Summa 3 512 7 056 0 0

Bokfört värde på kundfordringar överensstämmer med verkligt värde. Då inbetalning av kundfordringar ligger nära i tiden är det verkliga värdet samma som det 

upplupna anskaffningsvärdet.

Koncernen har redovisat förluster på -585 tkr (0) för nedskrivning av fordringar på hyresgäster. Kundfordran skrivs bort när det inte finns någon rimlig förväntan om 

återbetalning. 

Förändringar i årets reserv för förväntade kundförluster är enligt följande:

Förändring i kundfordringsreserv 2018-12-31 2017-12-31

Per den 1 januari -2 407 -794

Reservering för förväntade kundförluster* -3 086 -1 654

Fordringar som skrivits bort under året som ej indrivningsbara 585 -

Återförda outnyttjade belopp 903 41

Per den 31 december -4 005 -2 407

* Beräkning av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 har tillämpats från och med 1 januari 2018 medan reserv för osäkra fordringar beräknats enligt IAS 39 för jämfö-

relseperioderna. Eftersom effekten av övergång till IFRS 9 gällande kreditförlustreserven inte var väsentlig har inga justeringar gjorts av ingångsbalansen. Se not 2 för 

ytterligare information om hur nedskrivningen har beräknats.

För att beräkna förväntade kreditförluster har kundfordringar grupperats baserat på antal dagars dröjsmål.

 31 december 2018 Ej förfallna
Förfallet mellan 1-60 

dagar
Förfallet mer än 60 

dagar
Förfallet mer än 120 

dagar

Förväntad förlustnivå i % 0,0% 9,4% 50,7% 70,0%

Redovisat belopp i kundfordringar, brutto 886 939 347 5 345

Kreditförlustreserv - -88 -176 -3 741

NOT 19 ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Handpenning fastighetsförvärv - 815 - 815

Fordran hyresgästanpassning 7 646 9 741 - -

Övriga fordringar 14 769 14 156 - -

Summa övriga fordringar 22 415 24 712 0 815

Bokfört värde överensstämmer med verkligt värde då betalning ligger nära i tiden.

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald försäkring 915 646 916 646

Övriga poster 3 102 2 531 119 121

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 017 3 177 1 035 767

Bokfört värde överensstämmer med verkligt värde då betalning ligger nära i tiden.
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NOT 21 LIKVIDA MEDEL
 
Likvida medel består av banktillgodohavanden utan bindningstid. Placering av likvida medel har gjorts hos motparter som bedöms ha hög kreditvärdighet och därmed 

låg risk.

NOT 22 AKTIEKAPITAL
 
Bolagets aktie är sedan juni månad 2016 listad på Nasdaq First North.

Antalet aktier uppgick till 14 573 151 per 2018-12-31. Aktiekapitalet var 36 433 tkr. Aktiernas kvotvärde är 2,50 kronor per bokslutsdagen.  Aktierna har ett röstvärde 

på 1 röst/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Aktiekapitalets utveckling

Tidpunkt Händelse
Ändring av antalet 

aktier Totalt antal aktier
Ändring av 

aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr Kvotvärde, kr

2016-01-01 Ingående  41 077  4 107 700 100

2016-02-24 Nyemission 36 000 77 077 3 600 000 7 707 700 100

2016-02-24 Nyemission 35 000 112 077 3 500 000 11 207 700 100

2016-02-16 Split 40:1 4 371 003 4 483 080 11 207 700 2,50

2016-06-16 Nyemission 5 823 431 10 306 511 14 558 578 25 766 278 2,50

2016-12-31 Utgående 10 306 511 25 766 278 2,50

2017-01-01 Ingående 10 306 511 25 766 278 2,50

2017-03-08 Nyemission 4 266 640 14 573 151 10 666 600 36 432 878 2,50

2017-12-31 Utgående 14 573 151 36 432 878 2,50

2018-12-31 Utgående 14 573 151 36 432 878 2,50

NOT 23 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Finansieringsrisk
Finansierings- och likviditetsrisk definieras som det lånebehov som kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Lånebehovet kan avse refinansiering av befintliga lån eller 

nyupplåning. MaxFastigheter strävar efter balans mellan kort- och långfristig upplåning, fördelat på ett antal finansieringskällor. Av de långfristiga krediterna utgjorde 659 

015 tkr (360 167) långfristiga bindande låneavtal i bank och 197 483 tkr (196 339) företagsobligationer noterade på Nasdaq OMX. Av de kortfristiga krediterna utgjorde 

143 904 tkr (231 491) kortfristiga låneavtal i bank.

Ränterisk
Ränterisken avser risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens upplåningskostnad. Räntekostnaden utgör koncernens enskilt största kostnadspost. 

Räntebindning ska enligt policyn ske utifrån bedömd ränteutveckling, kassaflöde och kapitalstruktur. MaxFastigheter använder sig av finansiella instrument, huvudsakli-

gen i form av ränteswapar, i syfte att begränsa ränterisker samt för att på ett flexibelt sätt påverka låneportföljens genomsnittliga bindningstid. All upplåning är i svenska 

kronor. Om räntorna på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2018 varit 1,0 procent (1,0) högre/lägre med alla andra variabler konstanta, hade resultatet 

efter skatt för räkenskapsåret varit 7 242 (6 146) tkr lägre/högre, huvudsakligen som en effekt av högre/lägre räntekostnader för upplåning med rörlig ränta. Se vidare 

räntevillkor nedan.

Kreditrisk
Med kreditrisk avses risken för förlust om motparten inte fullföljer sina åtaganden. Risken begränsas genom att finanspolicyn anger att endast kreditvärdiga motparter 

accepteras i finansiella transaktioner.

Nedan ränte- och låneförfallostruktur för kreditavtalen visar när omförhandlingar och/eller amorteringar äger rum tillsammans med löptidsanalys över odiskonterade 

framtida utgiftsräntor att erlägga.

Ränte- och låneförfallostruktur Likvidflöden

2018-12-31 Ränteförfallostrukur Genomsnittlig ränta Låneförfallostruktur Odiskonterad ränta

År Tkr % % Tkr % krediter

0-1 452 337 48,7 4,05 143 904 15,5 29 152

>1-2 205 940 22,2 2,48 383 347 41,3 24 634

>2-3 230 266 24,8 2,13 326 305 35,1 12 597

>3-4 39 879 4,3 1,96 53 670 5,8 2 351

>4-5 - - - - - 666

>5- - - - 21 196 2,3 666

Totalt 928 422 100,0 3,14 928 422 100,0 70 065

Noter
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Noter

Ränte- och låneförfallostruktur Likvidflöden

2017-12-31 Ränteförfallostrukur Genomsnittlig ränta Låneförfallostruktur Odiskonterad ränta

År Tkr % % Tkr % krediter

0-1 384 595 48,8 4,43 231 491 29,4 12 450

>1-2 - - - 53 197 6,8 8 793

>2-3 217 647 27,6 2,46 430 281 54,6 7 952

>3-4 144 150 18,3 2,21 - - 1 154

>4-5 41 605 5,3 2,32 50 536 6,3 1 154

>5- - - - 22 492 2,9 355

Totalt 787 997 100,0 3,29 787 997 100,0 31 858

Lånevillkor
Bolaget arbetar löpande med att se över löptider för att säkerställa en låneförfallostruktur som uppgår till 2 år. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 1,9 år (2,0). 

Belåningsgraden uppgick till 59,8 procent (58,1). MaxFastigheters lånefaciliteter innehåller sedvanliga garantier och åtaganden, bland annat åtaganden för moderbolaget 

och dess dotterbolag att uppfylla vissa finansiella nyckeltal. Precist krav är en soliditet på minst 10% i de dotterbolag som har lån i Swedbank. Om inte koncernföretagen 

uppfyller dessa åtaganden och garantier kan bankerna säga upp lånefaciliteterna och begära återbetalning av lånen. Utöver detta löper icke säkerställda obligationslån 

med villkor avseende räntetäckningsgrad på 1,80 procent, soliditet på minst 25 procent och en belåningsgrad på mindre än 75 procent. Samtliga villkor har uppfyllts 

under året. 

Förfallostruktur
Koncernens lån från kreditinstitut uppgår till 928 422 (787 997) tkr. Av dessa förfaller 143 904 (231 491) tkr till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Skulder som 

förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår till 21 196 (22 492) tkr. Under året har 26 857 (388 101) tkr amorterats.  

Likviditetsrisk
Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns för att möta behovet i den löpande verksamheten. Samtidigt 

säkerställs att koncernen har tillräckligt med utrymme på avtalade kreditfaciliteter så att betalning av skulder kan ske när dessa förfaller. Ovan tabell under Kreditrisk 

presenteras koncernens väsentliga finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som ingår 

i tabellen är avtalsenliga odiskonterade kassaflöden. I likvidflöden är effekt av räntederivat beaktade. För att beräkna likvidflöden för krediter samt för de rörliga benen i 

ränteswaparna har genomsnittlig ränta som gällde per bokslutsdagen använts. Utestående låneskuld och kreditmarginal har antagits vara detsamma som per boksluts-

dagen fram till respektive kredits förfall, då de antagits slutamorterats. Utöver dessa skulder till kreditinstitut och för obligationslån återfinns leverantörsskulder och övriga 

skulder i normalfallet med en förfallotid på 30-60 dagar.

Räntevillkor
Finansiella derivat, i form av ränteswapar, används för att begränsa ränterisker samt för att på ett flexibelt sätt påverka låneportföljens genomsnittliga bindningstid. 

Derivaten redovisas till verkligt värde. I de fall den avtalade räntan avviker från marknadsräntan uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde som redovisas via resultaträk-

ningen. Genomsnittliga räntan på räntebärande skulder, inklusive effekter av derivatinstrument, uppgick till  3,1 procent (3,3) per 31 december 2018. Totalt har 43 procent 

(47) av skulderna en bunden ränta genom ränteswappar. Genomsnittlig räntebindning uppgår till 1,2 år (1,6). 

Derivatinstrument
Värdeförändringen uppgår till 1 048 (1 573) tkr och avser ränteswapar som bolaget innehar vid årets utgång. 

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Mervärdesskatt 7 759 5 984 6 326 4 261

Säljarrevers 7 592 - 7 592 -

Övriga kortfristiga skulder 452 1 372 144 134

Summa kortfristiga skulder 15 803 7 356 14 062 4 395

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 5 823 7 227 - -

Upplupna räntor 1 590 1 434 534 570

Övriga förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter 6 833 4 382 835 679

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 246 13 043 1 369 1 249
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NOT 26 FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

2018-12-31
Finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde

Finansiella tillgångar 
 värderade till verkligt 
 värde över resultatet Summa

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 3 512 - 3 512

Övriga fordringar 8 218 - 8 218

Likvida medel 25 859 - 25 859

Summa 37 589 0 37 589

Övriga finansiella skulder

Skulder värderade 
 till verkligt värde 

 över resultatet Summa

Skulder i balansräkningen

Upplåning -928 422 - -928 422

Derivatinstrument - -2 606 -2 606

Leverantörsskulder -15 657 - -15 657

Övriga kortfristiga skulder - - -

Summa -944 079 -2 606 -946 685

2017-12-31 Låne- och kundfordringar

Finansiella tillgångar 
 värderade till verkligt 
 värde över resultatet Summa

Tillgångar i balansräkningen

Kundfordringar 7 056 - 7 056

Övriga fordringar 11 127 - 11 127

Likvida medel 40 538 - 40 538

Summa 58 721 0 58 721

Övriga finansiella skulder

Skulder värderade 
 till verkligt värde 

 över resultatet Summa

Skulder i balansräkningen

Upplåning -787 947 - -787 947

Derivatinstrument - -3 654 -3 654

Leverantörsskulder -14 111 - -14 111

Övriga kortfristiga skulder - - -

Summa -802 058 -3 654 -805 712

Finansiella instrument såsom hyresfordringar, leverantörsskulder m m  redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar, varför det 

verkliga värdet bedöms överensstämma med redovisat värde. För långfristig upplåning gäller att verkligt värde inte avviker nämnvärt från nominella värden, vilket sam-

mantaget innebär att upplupet anskaffningsvärde överensstämmer väl med verkligt värde. Skulder till kreditinstitut är i nivå 2 i verkligt värde hierarkin.

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Fastighetsinteckningar 868 075 722 264 - -

Summa ställda säkerheter 868 075 722 264 0 0

Noter
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NOT 28 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Borgen för dotterföretag - - 730 937 587 997

Summa ställda säkerheter 0 0 730 937 587 997

NOT 29 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 307 367

Balanserade vinstmedel -24 625

Årets resultat 6 669

Totalt 289 411

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägarna utdelas 1,30 kr/aktie, totalt 20 800

I ny räkning överförs 268 611

Summa 289 411

NOT 30 AVSTÄMNING AV SKULDER HÄNFÖRLIGA TILL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Koncernen

2017-12-31 Kassaflöden
Icke kassaflödes-

påverkande förändringar 2018-12-31

Långfristig upplåning 556 506 226 867 1 144 784 517

Kortfristiga upplåning 231 491 -87 586 - 143 905

Totala skulder från finansieringsverksamheten 787 997 139 281 1 144 928 422

Moderbolaget

2017-12-31 Kassaflöden
Icke kassaflödes-

påverkande förändringar 2018-12-31

Långfristig upplåning 196 339 - 1 144 197 483

Kortfristiga upplåning - - - -

Totala skulder från finansieringsverksamheten 196 339 0 1 144 197 483

NOT 31 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

MaxFastigheter genomförde i februari 2019 en bytesaffär med NP3 Fastigheter samt en riktad nyemission av aktier till NP3. I och med detta förvärvas en uthyrningsbar 

yta om 30 900 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 17,7 miljoner kronor. NP3 Fastigheter erhåller som delbetalning, utöver fastigheten Sundsvall Ljusta 7:9, 1 426 

849 aktier i MaxFastigheter genom en riktad nyemission.

MaxFastigheter har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med Brobryggen Intressenter AB avseende överlåtelse av samtliga aktier i Brofastigheten AB. Brofastigheten AB 

är lagfaren ägare till Upplands-Bro Klöv och lilla Ullevi 1:12. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 18 244 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om ca 22 miljoner 

kronor. Tillträde planeras till slutet på april 2019.

I februari 2019 emitterar MaxFastigheter ytterligare icke säkerställda företagsobligationer om 100 miljoner kronor under Bolagets befintliga obligationslån. De ytterli-

gare obligationerna emitteras till en kurs om 99,50 procent av nominellt belopp. Obligationslånet har ett rambelopp om totalt 500 miljoner kronor och Bolaget har tidigare 

emitterat obligationer om 200 miljoner kronor. Total utestående volym efter emissionen uppgår till 300 miljoner kronor.

Noter
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FILIP ANDERSSON  
STYRELSELEDAMOT
Född: 1970
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Styrelseledamot sedan 2016.
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LEIF HÄSSEL 
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Styrelseledamot sedan 2016.  
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CHRISTER SUNDIN 
STYRELSEORDFÖRANDE
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Uppdrag i Bolagets styrelse:  
Styrelseledamot och ordförande sedan 2016. 
Innehav i bolaget via annat bolag: 
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SVEN ENGWALL  
STYRELSELEDAMOT
Född: 1961
Uppdrag i Bolagets styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.
Innehav i bolaget via annat bolag: 
654 005 aktier.

ROBERT ENGWALL  
STYRELSELEDAMOT
Född: 1958
Uppdrag i Bolagets: Styrelseledamot sedan 2016.  
Tidigare innehaft uppdrag som såväl VD som  
Styrelseordförande.  
Innehav i bolaget via annat bolag: 
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Eskilstuna den 4 april 2019
   
Christer Sundin Leif Hässel Julia Öhman
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
   
Filip Andersson Sven Engwall Robert Engwall
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Håkan Karlsson
Verkställande direktör

FÖRSÄKRAN 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättas i enlighet med internationella redo-
visningsstandarder IFRS sådana som de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföretagets ställning 
och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande bild över utvecklingen av koncernens 
och moderföretagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2019.
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Gert-Ove Levinsson Henrik Bergquist
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) för år 2018. Bolagets årsredovisning och 

koncernredovisning ingår på sidorna 30-56 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-

redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 

den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av 

EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsre-

dovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredo- 

visningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har över-

lämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med revisorsförordningens 

(537/2014) artikel 11.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 

koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-

tiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap 

och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens 

(537/2014) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller dess  

kontrollerade företag inom EU.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls- 

enliga som grund för våra uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår 

professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredo-

visningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden 

behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, års-

redovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata 

uttalanden om dessa områden. 

Värdering av förvaltningsfastigheter
Koncernens förvaltningsfastigheter redovisas till verkligt värde. Det redovisade 

verkliga värdet uppgår till 1 552 Mkr per den 31 december 2018 och utgör 96 

procent av de totala tillgångarna. Verkligt värde vilar på de marknadsvärdering-

arna som utförts genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och 

avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande 

bedömning av marknadsvärdet. Väsentliga bedömningar har gjorts avseende 

kalkylränta och direktavkastningskrav, vilka är baserade på värderarnas  

erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens förräntningskrav på jämförbara 

fastigheter. Bedömningar av kassaflödet för drifts-, underhålls- och administra-

tionskostnader är baserade på faktiska kostnader, men också på erfarenheter 

från kostnadsstrukturer för jämförbara fastigheter. För att säkerställa verkliga 

värdet har hela fastighetsbeståndet marknadsvärderats externt av NAI Svefa och 

Newsec. MaxFastigheter har samtidigt en intern process för att kvalitetssäkra de 

externa värderingarna. Den interna kvalitetssäkringsprocessen innefattar analys 

och kontroll av indata till värderingsmodellerna från administrativa system, 

exempelvis avseende hyresnivåer, ytor, vakansgrader samt övergripande analys 

av värdeutvecklingen per fastighet. Värdering till verkligt värde är behäftat med 

vissa subjektiva bedömningar där en liten förändring i gjorda antaganden som 

ligger till grund för värderingen kan få väsentlig effekt i redovisade värden. 

För ytterligare information hänvisas till koncernens redovisningsprinciper, till  

Not 3 Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper 

samt Not 14 Förvaltningsfastigheter. 

Hur vår revision beaktade det särskilt betydelsefulla området
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till 

dessa:

   I vår revision har vi utvärderat och granskat tillämpning av vedertagen 

värderingsmodell och företagsledningens nyckelantaganden innefattande, 

direktavkastningskrav, hyresintäkter, vakansgrad, drift- och underhållskost-

nader, kassaflöde m m och gjort jämförelser mot känd marknadsinformation. 

   Vi har granskat företagsledningens antaganden och prognoser om koncernens 

framtida kassaflöden och som bland annat grundar sig på affärsplanen för 

de kommande åren och en verifiering att antaganden som använts i prog-

noserna överensstämmer med företagsledningens strategiska planer och 

intentioner och beslut i styrelseprotokoll.

   Vi har använt värderingsspecialister i vårt team vid utförandet av vår gransk-

ning för att bedöma företagsledningens modell för fastighetsvärdering.

   Vi har gjort en utvärdering av företagsledningens känslighetsanalys i värde-

ringen för förändringar i dessa antaganden som skulle kunna medföra att ett 

nedskrivningsbehov föreligger.  

   Vi har granskat lämnade upplysningar i årsredovisningen som är relevanta för 

redovisningen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och  

koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-29 samt 59-62. Det är styrelsen 

och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar 

inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 

om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 

innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, 

drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,  

är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredo-

visningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 

bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt 

IFRS, så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 

styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och kon-

cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 

om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 

dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 

något av detta.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och 

uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 

och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-

tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 

grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 

och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-

Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i MaxFastigheter i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487
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Revisionsberättelse

tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 

eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-

liga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka 

en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 

felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta  

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-

tion eller åsidosättande av intern kontroll.

   skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 

har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 

lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 

effektiviteten i den interna kontrollen.

   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 

rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i  

redovisningen och tillhörande upplysningar.

   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direk-

tören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i  

de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig  

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 

leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets- 

faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-

ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 

uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 

baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions- 

berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett  

bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och 

om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande 

transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

   inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 

finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen 

för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 

styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 

ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 

och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydel-

sefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 

den interna kontrollen som vi identifierat.

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt relevanta 

yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra 

förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende, samt i tillämpliga fall 

tillhörande motåtgärder.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi vilka av dessa 

områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och 

koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga 

felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla om-

rådena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller 

andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 

utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-

ningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 

moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande  

bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 

en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som  

bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 

storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 

direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och  

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 

bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-

förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 

ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 

väsentligt avseende:

   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings- 

lagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst 

eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säker-

het bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 

revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 

professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 

revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av  

bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professio-

nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 

beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 

vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 

kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Box 89, 701 41 Örebro, utsågs till 

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)s revisor av bolagsstämman den 8 maj 2018 

och har varit bolagets revisor sedan 27 december 2016. 

 

Örebro den 4 april 2019

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Gert-Ove Levinsson  Henrik Bergquist
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor
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LAGSTIFTNING OCH BOLAGSORDNING 
MaxFastigheter i Sverige AB är ett publikt aktiebolag med säte i Gävle. Till 

grund för bolagsstyrning ligger bolagsordningen, aktiebolagslagen samt andra 

tillämpliga lagar och regelverk. Bolaget uppfyller alla tillämpliga lagar och regler 

för bolagsstyrning i Sverige och tillämpar därtill de regler och rekommendationer 

som följer av listningen av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm First North samt 

noteringen av Bolagets obligation på Nasdaq Stockholm. Bolaget tillämpar ej 

svensk kod för bolagsstyrning då Bolagets aktie ej är upptagen till handel på en 

reglerad marknad utan endast på en handelsplats. Bolagsordningen anger bland 

annat var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning, gränser avseende aktie-

kapital och antal aktier och förutsättningar för att få delta vid bolagsstämma. Den 

nu registrerade bolagsordningen antogs vid extrastämma den 7 februari 2017.

Kallelser, protokoll och pressreleaser från bolagsstämmor samt bolagsordning 

m m finns tillgängliga på Bolagets webbsida, www.maxfastigheter.se. 

Ansvaret för styrning, ledning och kontroll av MaxFastigheters verksam-

het fördelas mellan aktieägarna på årsstämman, styrelsen och verkställande 

direktören.

AKTIEÄGARE
MaxFastigheters aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. Aktiekapita-

let uppgår till 36 432 877,50 kr fördelat på 14 573 151 aktier. MaxFastigheter 

hade vid årsskiftet inget innehav av egna aktier. I MaxFastigheter har samtliga 

aktier samma rösträtt, vilket innebär att möjligheten att utöva ägarinflytande 

överensstämmer med respektive aktieägares kapitalandel i Bolaget. Endast TTC 

Invest AB (1 978 295 aktier motsvarande 13,6 procent) hade, direkt eller indirekt, 

aktier som representerade en tiondel eller mer av röstetalet för samtliga aktier i 

Bolaget. MaxFastigheters ägarstruktur framgår av sid 10 i årsredovisningen.

ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman är Bolagets högsta beslutsfattande organ. Vid bolagsstämman ges 

samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över Bolaget som deras 

respektive aktieinnehav representerar. Aktieägare, som vill delta i förhandlingarna 

vid årsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende 

förhållandena fem vardagar före årsstämman, dels göra anmälan till Bolaget 

senast den dag som anges i kallelsen till årsstämman.

VALBEREDNING 
Valberedningen är bolagsstämmans organ för beredning av stämmans beslut 

i tillsättningsfrågor. Valberedningens uppgift är att utarbeta förslag avseende 

stämmoordförande, styrelseordförande, styrelse, styrelsearvoden, revisorer, 

revisionsarvoden samt eventuella förändringar i principer för utseende av 

valberedning. Valberedningen utses och ska bestå av representanter för de tre 

till röstetalet största aktieägarna i Bolaget. Aktieägare som önskar lämna förslag 

till valberedningen kan göra detta via epost till sven.engwall@telia.com eller via 

brev till MaxFastigheter i Sverige AB, Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla, att: 

valberedningen.

STYRELSE 
Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst en och högst tio 

ledamöter med högst tio suppleanter. Består styrelsen av en eller två ledamöter 

ska minst en suppleant utses. Ledamöter väljs årligen på årsstämma för tiden 

intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur länge en 

ledamot får sitta finns inte. Styrelsen svarar enligt aktiebolagslagen för Bolagets 

organisation och förvaltning av Bolagets angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpan-

de bedöma Bolagets löpande verksamhetsstyrning och ekonomiska situation. 

Styrelsens huvuduppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets tillgångar på 

ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgodo-

ses. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning inkluderande instruktioner för 

arbetsfördelning.

REVISION
Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska Bolagets bokföring, 

årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport samt styrelsens 

och vd:s förvaltning. Revisorn ska rapportera till revisionsutskottet, lämna ett 

yttrande över bolagsstyrningsrapporten samt efter varje räkenskapsår avge en 

revisionsberättelse till årsstämman. Revisor väljs för en ettårig mandatperiod och 

arvoderas enligt beslut på ordinarie årsstämma efter förslag från valberedningen.

ERSÄTTNINGS- OCH REVISIONSUTSKOTT 
Styrelsen har beslutat att inte tillsätta något särskilt ersättningsutskott. Dessa 

frågor hanteras av styrelsen i sin helhet. Syftet är att samtliga ledamöter ska få 

direkt information och ha inflytande i dessa betydelsefulla frågor.

Styrelsen bereder frågor gällande lön och övriga ersättningar till verkställande 

direktören samt godkänner verkställande direktörens förslag till löner och ersätt-

ningar till andra ledande befattningshavare.

Under 2018 har revisionsutskottet övervakat och kvalitetssäkrat den finan-

siella rapporteringen och effektiviteten i bolagets interna kontrollsystem och 

riskhantering. Utskottets ledamöter samt dess ordförande utses av styrelsen 

en gång per år. Revisionsutskottet  består av tre styrelseledamöter som inte är 

anställda av bolaget. Utskottets arbetsordning ingår i styrelsens arbetsordning, 

vilken fastställs varje år. Revisionsutskottet har till uppgift att: 
   med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i 

bolagets interna kontroll samt riskhantering,

   övervaka finansiell rapportering samt lämna rekommendationer och förslag 

för att säkerställa den finansiella rapporteringens tillförlitlighet,

   årligen avge en rapport om den interna kontrollen,

   informera styrelsen om resultatet av revisionen och hur den bidragit till den 

finansiella rapporteringens tillförlitlighet,

   hålla sig informerad om slutsatserna av Revisorsinspektionens kontroll av 

revisorerna,

   granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet,

   ta del av revisorernas rapport enligt artikel 11 i Revisorsförordningen samt 

vidta eventuella erforderliga åtgärder med anledning av denna,

   utfärda riktlinjer för tjänster förutom revision som tillhandahålls av revisorerna,

   övervaka att revisorernas mandattid inte överskrider tillämpliga regler, upp-

handla revision och lämna en motiverad rekommendation i enlighet med vad 

som anges i artikel 16 i Revisorsförordningen.

Revisionsutskottet ska sammanträffa minst 5 gånger om året, varav bolagets 

revisorer ska närvara minst 2 gånger. Vid ett av de tillfällen då revisionsutskottet 

sammanträffar med revisorerna ska ingen från företagsledningen närvara.

ÖVRIGA UTSKOTT
Bolaget har under 2018 haft två rådgivande och stödgivande utskott, Finans- 

och Investeringsutskottet. Vd har föredragit utskotten vilka sedan berett 

ärendena för beslut av hela styrelsen. Finans- och Investeringsutskotten har till 

uppgift att övervaka arbetet med kapitalstruktur och andra finansieringsfrågor 

samt bereda finansieringsfrågor inför beslut i styrelsen. Finans- och Investe-

ringsutskotten genomför varje månad telefonmöte. Vid varje kvartalsskifte träffas 

gruppen för ett fysiskt möte. Utöver detta förekommer möten vid behov.

INTERN KONTROLL OCH REVISION
Bolagets interna kontrollstruktur har arbetsfördelningen mellan styrelsen och 

verkställande direktören som utgångspunkt. En regelbunden rapportering och 

granskning av ekonomiskt utfall sker i såväl de operativa enheternas lednings- 

organ som i styrelsen.

Hela styrelsen har som uppgift att granska utformningen av rapporteringen och 

säkerställa att risker och nödvändig rapportering sker på ett tillfredställande sätt. 

Ett särskilt stöd i detta arbete erhålls av ledamöter som ingår i Revisionsutskottet. 

Med tanke på Bolagets storlek, interna rapportering och uppföljningssystem 

har styrelse och ledning gjort bedömningen att det inte finns något behov av 

en särskild internrevisionsfunktion. Extern oberoende revisor granskar Bolagets 

räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

BOLAGSLEDNING
Verkställande direktör 
Verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen. Åtgärder som 

med hänsyn till omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är av osedvan-

ligt slag eller stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen och ska 

därför beredas och föredras styrelsen för beslut. Verkställande direktörens arbete 

och roll samt arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören 

framgår av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (så kallad ”vd-instruk-

tion”). Styrelsen utvärderar löpande verkställande direktörens arbete.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
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Koncernledning 
Vd leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga led-

ningsmedlemmar. Koncernledningen utför tillsammans den operativa styrningen 

och leder verksamheten och den löpande förvaltningen i enlighet med styrelsens 

riktlinjer, anvisningar och beslut. MaxFastigheters koncernledning har under 2018 

bestått av vd samt vice vd/fastighetschef som har daglig kontakt.

POLICYDOKUMENT
Bolagets styrelse har antagit följande policys: Finanspolicy och Informations-

policy. Därutöver tar styrelsen årligen ställning till eventuella revideringar av 

instruktionen för den verkställande direktören och för ekonomisk rapportering 

samt styrelsens arbetsordning. Revidering av policys ska göras när så erfordras 

för att tillförsäkra att alla policys är aktuella och stödjer verksamhetens uppställ-

da syften och mål.

BOLAGSSTYRNING 2018 
ÅRSSTÄMMA DEN 8 MAJ 2018
Årsstämman den 8 maj 2018 hölls i Torshälla, Eskilstuna.

Till ordförande att leda stämman valdes Christer Sundin. Vid stämman var 

aktieägare med sammanlagt 4,413 miljoner aktier motsvarande 30,28 procent av 

antalet röster representerade. Fullständigt protokoll från bolagsstämman finns 

tillgängligt på www.maxfastigheter.se. Stämman fattade bland annat följande 

beslut:

Vinstutdelning för stamaktierna med ett belopp om 1,16 kronor per stamaktie. 

Ordinarie avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 11 maj 2018. Vid 

årsstämman fattades även beslut om att styrelsen ska bestå av sex ordinarie 

ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Bolaget ska ha en 

revisor utan revisorssuppleant. Därtill beslutades att arvode till styrelsen ska 

utgå med totalt 245 000 kronor per år samt att styrelsen har 20 000 kronor till sitt 

förfogande att fördela till utskottsarbete. 

Årsstämman omvalde Christer Sundin, Filip Andersson, Sven Engwall, Robert 

Engwall, Julia Öhman och Leif Hässel till styrelseledamöter intill slutet av nästa 

årsstämma. Christer Sundin omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor för 

tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes det registrerade revisionsbolaget 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Gert-Ove Levinsson som huvud- 

ansvarig revisor. Håkan Karlsson är utsedd till vd i Bolaget sedan 2016. 

Stämman beslutade att utseende av valberedning inför 2019 årsstämma ska 

ske enligt oförändrade principer, d.v.s. att en valberedning utses senast sex 

månader före årsstämman 2019 där representanter för de tre största aktieägarna 

i första hand erbjuds plats. Styrelsen beslutade om principer för ersättning 

och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebärande bland annat att 

ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Den fasta lönen 

omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade presta-

tioner, kan utgå. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad 

och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre 

månadslöner.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om 

nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädes-

rätt. Antalet aktier som emitteras får motsvara en ökning av aktiekapitalet om 

högst 10 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet vid tidpunkten för 

årsstämman 2018. 

REVISION 2018
Nuvarande revisor är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhou-

seCoopers AB (Box 89, 701 41 Örebro), med auktoriserade revisorn Gert-Ove 

Levinsson som huvudansvarig revisor. Gert-Ove Levinsson är medlem i FAR 

(branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer & rådgivare).] Revisorns 

arvode fastställs av bolagsstämman. Vid årsstämman 2018 fastställdes att 

ersättning till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

VALBEREDNING 2018
En valberedning ska utses bestående av representanter för de tre till röstetalet 

största aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september. Valbered-

ningen består av följande ledamöter: Sven Engwall, ordförande, på mandat av 

Axagon AB, Filip Andersson på mandat av TTC Invest AB och Anders Tangen 

på mandat av Jan-Ove Tangen med bolag. Sven Engwall och Filip Andersson är 

även styrelseledamöter i Bolaget. Tillsammans representerade valberedningen 

22,1 procent av rösterna i MaxFastigheter per 31december 2018. Som underlag 

för sitt arbete har valberedningen diskuterat med styrelsens ordförande, VD och 

VVD och tagit del av deras syn på styrelse och styrelsearbete. Valberedningens 

uppgift är att utarbeta förslag avseende stämmoordförande, styrelseordförande, 

styrelse, styrelsearvoden, revisorer, revisionsarvoden samt eventuella förändringar 

i principer för utseende av valberedning.

STYRELSEARBETE 2018
Bolagets styrelse består för närvarande av ledamöterna Christer Sundin (sty-

relseordförande), Filip Andersson, Sven Engwall, Julia Öhman, Leif Hässel och 

Robert Engwall, samtliga invalda 2016. Styrelsens ersättning framgår av not 7. 

Styrelsenärvaro, se tabell nedan.

Styrelsens arbetsordning 
Styrelsens arbetsordning utvärderas, uppdateras och fastställs årligen. Styrelsen 

ska hålla minst 3 stycken ordinarie sammanträden per år, samt hålla extra sam-

manträden (i) när styrelsens ordförande bedömer det nödvändigt eller lämpligt 

eller (ii) när det begärs av en styrelseledamot eller av den verkställande direk-

tören. Under 2018 höll styrelsen nio protokollförda sammanträden varav ett var 

konstituerande. Styrelsen behandlade vid de ordinarie sammanträdena de fasta 

punkter som förelåg vid respektive styrelsesammanträde i enlighet med styrel-

sens arbetsordning såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, 

ekonomisk rapportering samt personal- och organisationsfrågor.

På agendan fanns ett antal stående punkter: finansiell och operativ avrappor-

tering, beslut om förvärv, investeringar och försäljningar, strategiska marknads- 

och organisationsfrågor. Bokslutskommunikén och delårsrapporter behandlas av 

styrelsen på styrelsemöte samma dag som de släpps till kapitalmarknaden.

Befattning

Styrelsemöten/

varav närvarande

Styrelseledamot 

sedan

Oberoende i förhållande 

till Bolaget och 

Bolagsledningen

Oberoende till 

större ägare

Christer Sundin Styrelseordförande [9/9] 2016 Ja Ja

Filip Andersson Styrelseledamot [9/8] 2016 Ja Nej 1)

Sven Engwall Styrelseledamot [9/9] 2016 Ja Ja

Robert Engwall Styrelseledamot [9/9] 2016 Nej Ja

Julia Öhman Styrelseledamot [9/9] 2016 Ja Ja

Leif Hässel Styrelseledamot [9/8] 2016 Ja Ja

STYRELSENÄRVARO

1) Beroende i förhållande till TTC Invest AB



ÅRSREDOVISNING 2018 61

Bolagsstyrningsrapport

ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Ansvar och utför-

da prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen ska reflekteras i 

ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som 

belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vil-

ken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för Bolagets verk-

samhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell 

ersättning utöver den fasta lönen ska vara maximerad och relaterad till den fasta 

lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre månadslöner. Bolagsledning-

ens rörliga ersättning ska vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för 

Bolaget om sammanlagt 420 000 kronor (exklusive sociala avgifter), beräknat 

utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare.

Övriga förmåner ska där de förekommer utgöra en begränsad del av  

ersättningarna.

Pensionsåldern ska vara 65 år. Pensionsförmåner ska motsvara ITP-planen 

eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 30 procent av den pen-

sionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag ska sammantaget 

inte överstiga sex månadslöner.

I händelse av en större avvikelse ska aktieägarna inför nästa årsstämma 

informeras om skälen för detta. Bolagets ledande befattningshavare är i 

dagsläget Håkan Karlsson (vd) och Magnus Fält (vice vd och fastighetschef). 

Lön och övriga anställningsförmåner till de ledande befattningshavarna bedöms 

vara marknadsmässiga och baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på 

kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen består av fast grundlön, 

eventuell rörlig lön, pensionsförmåner samt övriga förmåner och avgångsvillkor. 

För uppgifter om ersättning till ledande befattningshavare se not 7.

Uppsägningslön och avgångsvederlag för ledande befattningshavare kan i 

normalfallet inte överstiga sex månadslöner.

Finansiell rapportering 
Samtliga delårsrapporter och pressmeddelanden publiceras på Bolagets webb-

sida i direkt anslutning till offentliggörandet.

INTERN KONTROLL AV DEN FINANSIELLA  
RAPPORTERINGEN
Kontrollmiljö
MaxFastigheter styrelse har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen 

av den finansiella rapporteringen. För att säkerställa den interna kontrollen har 

styrelsen fastställt ett antal styrdokument utifrån en övergripande struktur för 

bolagsstyrning.

Utifrån styrdokumenten ansvarar vd för att utforma interna processer samt 

fastställa policyer och instruktioner. Styrelsen har under 2018 tillsatt ett särskilt 

revisionsutskott med ansvar för att bereda styrelsens kvalitetssäkring av den 

finansiella rapporteringen. Vidare har en CFO rekryterats under 2018 som 

tillträdde 1 januari 2019.

Riskbedömning
Riskbedömning görs årligen som en del av MaxFastigheters affärs- och verk-

samhetsplanering utifrån risken för väsentliga fel i processer. Därtill görs löpande 

riskbedömningar utifrån resultat och balansräkning, där varje post utvärderas 

utifrån inneboende risk, materialitet och befintliga kontroller. Riskerna i den 

finansiella rapporteringen diskuteras också löpande med revisor.

Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter utformas utifrån riskbedömningarna. Inom MaxFastigheter 

finns kontroller inbyggda i processerna genom standardiserade systemlösningar, 

dokumenterade och inarbetade rutiner samt en tydlig ansvarsfördelning inom 

ekonomifunktionen.

Den finansiella rapporteringsprocessen är ständigt föremål för prövning och 

ekonomifunktionen har ett tydligt ansvar för att vid behov anpassa processen 

för att säkerställa kvaliteten i rapporteringen samt att lagar och externa krav 

efterlevs. Genom kontrollerna begränsas risken för väsentliga fel i den finansiella 

rapporteringen inom kritiska riskområden som bl a fastighetsvärdering, fastig-

hetsprojekt, skatter och bokslutsprocessen.

Information och kommunikation
Väsentliga riktlinjer och instruktioner av betydelse för den finansiella rapporte-

ringen uppdateras löpande och kommuniceras till berörda medarbetare.

Uppföljning av intern kontroll
Styrelse har det övergripande ansvaret för uppföljningen av den interna 

kontrollen. Från och med 2018 har Revisionsutskottet ansvar för att bereda 

styrelsens kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen. Uppföljning av den 

finansiella rapporteringen sker kontinuerligt genom de kontroller och analyser 

som styrelse, revisionsutskott, ledning och ekonomifunktion utför. I dessa fångas 

även behov av åtgärder eller förslag på förbättringar upp. Uppföljning sker också 

genom den revision som utförs av revisor. Avrapportering av iakttagelserna från 

denna granskning redovisas till styrelsen, revisionsutskottet och företagsledningen, 

men också vidare till berörda medarbetare.

REVISORS YTTRANDE OM 
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagstämman i MaxFastigheter i 
Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2018 på 

sidorna 59-61 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av 

bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av bolagsstyrnings-

rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 

med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards 

on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning 

ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 

6§ andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra 

stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen 

samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

Örebro den 4 april 2019

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB

Gert-Ove Levinsson  Henrik Bergquist
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor

Huvudansvarig revisor



62 62

Avkastning på eget kapital 
Periodens resultat i relation till genomsnittligt eget kapital. 

Belåningsgrad kreditinstitut
Räntebärande skulder till kreditinstitut i relation till 
fastigheternas bokförda värde. 

Belåningsgrad total 
Räntebärande skulder till kreditinstitut, reverslån samt 
aktieägarlån i relation till fastigheternas bokförda värde. 

Direktavkastning fastigheter 
Periodens driftöverskott i relation till fastigheternas 
genomsnittliga bokförda värde. 

Eget kapital, kr/aktie 
Eget kapital i relation till antalet aktier vid periodens slut. 

Ekonomisk uthyrningsgrad 
Hyresintäkter i relation till hyresvärdet. 

Fastigheter 
Förvaltningsfastigheter samt pågående nyanläggningar. 

Förvaltningsresultat 
Resultat före värdeförändringar fastigheter och derivat 
samt före skatt. 

Förvaltningsresultat, kr/aktie 
Förvaltningsresultat i relation till genomsnittligt antal 
aktier. 

Hyresintäkter 
Kontrakterade hyresintäkter per sista dagen i angiven 
period inklusive avtalade tillägg på årsbasis, om inget 
annat anges. 

Hyresvärde 
Hyresintäkter plus bedömt marknadsvärde på outhyrda 
ytor tolv månader framåt vid rapporttillfället. 

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr/aktie 
Eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av 
räntederivat och uppskjuten skatt i relation till antalet 
aktier vid periodens slut. 

Resultat efter skatt, kr/aktie
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier. 

Räntetäckningsgrad 
Resultat före finansiella poster i relation till finansnetto. 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder i relation till eget kapital vid peri-
odens slut. 

Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen. 

Överskottsgrad 
Driftsöverskott i relation till intäkter. 

DEFINITIONER NYCKELTAL

Definitioner nyckeltal
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