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MaxFastigheter är ett fastighetsbolag som fokuserar på förvärv, utveckling och 
förvaltning av fastigheter med höga kassafl öden. Bolaget är geografi skt koncentrerat 
till Mellansverige med fokus på regionstäder.

BAKGRUND OM MAXFASTIGHETER
Grunden till nuvarande MaxFastigheter lades hösten 2013 då en mindre ägargrupp bildade ett fastighetsbolag i syfte att nyttja 
ägargruppens goda kontakter inom fastighetssektorn. Bolagets aff ärsidé var att förvärva kommersiella handelsfastigheter i 
Mellansverige, där kassafl öde och starka lokala lägen prioriterades. Från starten fram till våren 2016 förvärvades kontinuerligt fl er 
fastigheter med höga kassafl öden som fi nansierades av en något utökad ägargrupp i kombination med bankfi nansiering. 
Våren 2016 uppgick fastighetsbeståndet till 13 fastigheter med ett värde på närmare 700 mkr. Styrelsen beslutade om fortsatt 
expansion och genomförde i maj/ juni 2016 en kapitalresning om 210 mkr i syfte att möjliggöra densamma samt ändra kapital-
strukturen. Bolaget tillfördes cirka 175 nya aktieägare och ansökte om listning på First North. Bolaget listades på First North den 
29 juni 2016. 

I samband med kapitalresningen och listningen, våren och sommaren 2016, satte styrelsen upp nya tillväxtmål för Bolaget. 
MaxFastigheter skulle uppnå ett bestånd på en miljard kronor inom ett år och två miljarder inom tre år. MaxFastigheters ledning 
fortsatte omedelbart det utlovade arbetet om att sätta rest kapital i arbete. Under andra halvåret 2016 och fram till februari 2017, 
har Bolaget nettoförvärvat ytterligare åtta fastigheter för 244 mkr. En tillväxt i beståndet från noll mkr till cirka 956 mkr på drygt 
tre år, varav 402  mkr förvärvats under det senaste räkenskapsåret. I stort sett samtliga förvärv har skett off -market, utan konkurrens 
från andra potentiella köpare, och alltid till höga avkastningar i enlighet med aff ärsidén. Fastigheternas direktavkastning vid 
förvärvstidpunkten har varit mellan 7,5 och 13,8 procent, vilket i många fall varit högre än gällande marknadsnivå enligt externa 
värderingar. Detta har resulterat i positiva orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet. 

Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick fastighetsvärdet till nära 960 mkr och den 1 mars 2017 kommer ytterligare en fastighet med 
ett värde på cirka 30 mkr att ha tillträtts, vilket innebär att det första tillväxtmålet är uppnått. Bolaget uppvisar en betryggande 
intjäningsnivå på årsbasis, vilket framgår av bokslutskommunikén för 2016.

Gävle den 30 mars 2017

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB
STYRELSEN

BAKGRUND & MOTIV

Bakgrund & motiv
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Tillväxt, avkastning och diversifi ering är vad som står på agendan för MaxFastigheter 
under 2017. Som grund har vi, sedan listningen på First North, levererat två kvartals rapporter 
och ett årsbokslut som visar på god avkastning i beståndet och stabilitet i Bolaget.

Vid ett årsskifte är det alltid bra att summera året som gått 
och fundera på vad som komma skall. För MaxFastigheter 
var 2016 ett händelserikt, omvälvande och positivt år. Vi 
gick in i året med elva fastigheter till ett värde av 472 mkr, 
ett femtiotal hyresavtal fördelat på 48 hyresgäster och en 
ägarkrets bestående av tolv delägare, varav fl ertalet varit 
med från starten 2013. Nu, ett år senare summerar vi till 20 
förvaltningsfastigheter med ett värde på cirka 957 mkr och 
antalet hyresavtal samt antalet hyresgäster har fördubblats. 
En lyckad kapitalresning under försommaren 2016 bidrog till 
att antalet aktieägare ökat till cirka 200 och vi har nått första 
tillväxtmålet om ett fastighetsbestånd på en miljard kronor.

Under första halvåret 2016 låg stort fokus på dels 
kapitalanskaff ning för att kunna uppfylla tillväxtstrategin, 
dels förberedelser inför listningen på First North i juni. Under 
andra halvåret och inledningen av 2017 lade vi kraften på 
att uppfylla det som utlovats till våra aktieägare, det vill säga 
att sätta det nya kapitalet i arbete genom att investera i bra 
fastigheter med höga kassafl öden. 

Under det senaste året har vi förvärvat och tillträtt elva  
fastig heter med en direktavkastning på mellan cirka 7,5 och 
13,8 procent. Flertalet aff ärer har gjorts off -market, vilket 
innebär att det inte har varit någon budgivning i samband 
med förvärven och därmed inte heller några andra köpare 
som trissat upp priset. Vi har identifi erat intressanta områden 
och fastigheter och därefter kontaktat ägarna för att försöka 
få till en försäljning. Ibland har vi fått positivt gensvar, men 
självklart är det inte alla aff ärer som gått i mål. Tack vare bra 

relationer har vi fått chansen att göra fl era aff ärer med samma 
säljare. För att säkerställa att vår bedömning av värdet är 
korrekt, ofta till och med lågt jämfört med marknadens upp-
fattning, gör vi en extern värdering innan vi slutligen signar 
köpeavtalet. Det, tillsammans med en lyckad nyproduktion i 
Eskilstuna, har resulterat att vi kunnat redovisa orealiserade 
värdeförändringar under 2016.

Förvärven har även under 2016 huvud sakligen utgjorts 
av enklare handelsfastigheter. Andelen handel i portföljen har 
dock minskat och samhällsfastigheter tillkommit. När projekt-
fastigheten i Karlstad färdigställs 2018, kommer andelen 
kontor och därmed också diversifi eringen samt risksprid-
ningen att öka. 

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 
under året i resultaträkningen för 2016. En intjäningsförmåga 
med samtliga fastigheter per 1 mars som fi nns med i Års-
redovisningen säger därför mer om kraften och möjligheterna 
i beståndet. Kraften är stark och möjligheterna stora!

I november beslöt styrelsen att utse mig till vd i Max-
Fastigheter från att tidigare ha varit fi nanschef. Jag ser fram 
mot att leda Bolagets tillväxt mot nästa etappmål om ett 
fastighetsvärde på två miljarder kronor och med god 
lönsamhet i verksamheten.

HÅKAN KARLSSON
VD MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB

VD HAR ORDET
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HISTORIK
Maxfast mb AB bildades hösten 2013 
av ett antal olika intressenter i syfte 
att förvärva kommersiella fastigheter 
med starka kassafl öden, ofta med 
handelsinriktning. Vid första års-
skiftet hade Bolaget fyra fastigheter 
belägna i Avesta, Fagersta och 
Östhammar. Under 2014 och 2015 
förvärvades ytterligare sju fastigheter 
som samtliga fi nansierades av den 
ursprungliga ägargruppen och genom 
banklån. I samband med bokslutet 
för räkenskapsåret 2015 övergick 
MaxFast till att redovisa enligt IFRS, 
ändrade bolagsform till publikt samt 
ändrade bolagsnamnet till MaxFast 
Properties AB. 

I juni 2016 genomfördes en 
nyemission och bolagets tillfördes 210 
mkr, vilka användes till fastighetsförvärv 
och ändring av kapitalstrukturen.

FASTIGHETSBESTÅND
Fastighetsbeståndet per 31 decem-
ber 2016 bestod av 20 fastigheter 
med en uthyrbar area om 92 759 kvm 
och ett fastighetsvärde avseende 
förvaltningsfastigheter om 956,5 mkr. 
Eskilstuna utgjorde den största orten 
med 22 procent av det totala hyres-
värdet. Fastighetsbeståndet delas in 
i fem kategorier: fritid, handel, kontor, 
samhälle och övrigt. Handel utgjorde 
den största fastighetskategorin och 
motsvarade cirka 67 procent av det 
totala hyresvärdet. 

Den genom snittliga hyreslöptiden 
uppgick till 5,0 år per 31 december 
2016. MaxFastigheters tio största 
hyresgäster stod för cirka 57 procent 
av de totala kontraktsvärdet, några 
av de större hyresgästerna är: Leos 
Lekland, Burger King, Granngården 
och Willys. 

FINANSIELLA MÅL
MaxFastigheter har som mål att över 
tid ha en god avkastning på eget 
kapital genom: 

 ¾ Överskottsgrad om minst 75 
procent.

 ¾ Direktavkastning på fastigheter vid 
förvärv om minst 7 procent.

 ¾ Ekonomisk uthyrningsgrad ska 
uppgå till minst 92 procent. 

 ¾ Räntetäckningsgrad lägst 1,8 
gånger.

Utdelningspolicy
Bolagets utdelningspolicy är att 
långsiktigt till aktieägarna utdela 50 
procent eller mer av förvaltnings-
resultatet efter avdrag för aktuell 
skatt.

MAXFASTIGHETER
I KORTHET

MaxFastigheter i korthet

FASTIGHETEN KÖPMANNEN 15 I VÄSTERÅS
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VIKTIGA HÄNDELSER
UNDER 2016

Kapitalresning tillför Bolaget 210 mkr 
samt 175 nya aktieägare

Tillträder Torlunda 1:276 i Eskilstuna

Tillträder Ljusta 7:9 i Sundsvall

MaxFastigheter i Sverige AB listas på 
Nasdaq Stockholm First North

MaxFastigheter är ett kassafl ödesdrivet fastighetsbolag med fokus på fastigheter i 
Mellansverige. Bolaget äger och förvaltar högavkastande fastigheter huvudsakligen 
inom handel, men med ett ökat fokus på kontor och samhälls fastigheter. 

HÄNDELSER UNDER ÅRET

Händelser under året

Bolaget tecknar avtal om att för värva två 
fastigheter varav en i Hallsberg och en i 
Finspång

Förvärvar en fastighet i Laxå

Tillträder fastighet i Hallsberg

Tillträder samhällsfastighet i Fagersta. I samband 
med förvär vet avyttras även två fastig heter varav 

en i Fagersta och en i Avesta

Förvärvar mark anvisningsavtal avseende 
centralt belägen projekt fastighet i Karlstad

Tillträder två handelsfastigheter varav en i 
Borlänge och en i Laxå

Förvärvar tre handelsfastigheter, varav 
två i Uppsala och en i Eskilstuna

Förvärvar handels-fastighet i Borlänge

Förvärvar och tillträder två fastigheter i 
Fagersta

DEC

NOV

OKT

SEP

AUG

JUL

JUN

MAJ

APR

MAR

FEB

JAN
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NORRKÖPING

SUNDSVALL

ESKILSTUNA

ÖSTHAMMAR

BORLÄNGE

FINSPÅNG

LAXÅ

HALLSBERG

KARLSTAD

FAGERSTA

UPPSALA

VÄSTERÅS
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Fastighetsbestånd per 
2016-12-31

Fastighet som till träds 
2017-03-01

Händelser under året

FÖRÄNDRING
FASTIGHETSVÄRDE

ÅRSREDOVISNING 2016 7
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FASTIGHETEN VISSBERGA 11:5 I HALLSBERG
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Christer Sundin tillträdde som styrelseordförande i Max-
Fastigheter våren 2016 efter en förfrågan från den ursprungliga 
ägargruppen. Christer hade ungefär två år tidigare lämnat 
sitt operativa uppdrag som vd för börsnoterade Diös och 
fördelade sin tid mellan olika styrelseuppdrag i framför allt 
onoterade bolag. 

Trots att du bor i Gävle var du inte med i MaxFastigheters 
ursprungliga ägarkrets som till stor del har någon koppling 
till staden. Du tillträdde som ordförande i början av 2016. 
Hur kom det sig att du tackade ja till ordförandeposten?

– Det jag såg påminde mycket om Diös vid tidpunkten 
då jag tillträdde som vd. Bolaget skulle växa och bli större 
kring regionstäder, inte i Norrland, men väl i Mellansverige. 
Organisationen var liten och vältrimmad, vilket innebar låga 
administrationskostnader. De förvärv som var genomförda, 
gjordes på en entreprenörs sätt och off -market. Dessutom 
hade Bolaget långa hyresavtal med stabila hyresgäster. Jag 
gillade helt enkelt det jag såg. Lägg därtill att det fanns en 
lucka i fastighetspusslet för ett kassafl ödesdrivet bolag i 
Mellan sverige.

Initialt var Bolaget fokuserat på externhandelsfastigheter 
med bra kassafl öden i starka lokala lägen i Mellansverige. 
Har strategin förändrats och i sådana fall hur?

– Både ja och nej. Inriktningen mot kassafl öde fi nns i 
allra högsta grad kvar och gäller även framöver. Men vi har 
breddat inriktningen till fl er fastighetstyper och därmed 
också minskat risken i fastighetsportföljen. Andelen handel 
har sjunkit något, vilket är medvetet. De handelsfastigheter 

MaxFastigheter har i portföljen har huvudsakligen triple-net-
avtal, vilket innebär att hyresgästen står för merparten av 
kostnaderna. De är enkla att ställa om, om marknadsläget 
skulle förändras. MaxFastigheters stora projekt i Karlstad 
kommer också att innebära ökad riskspridning. Det är min 
bestämda uppfattning att Bolaget, med sitt entreprenörs-
drivna management, kan skapa mervärden för aktieägarna 
genom utveckling av egna projekt. 

Ni kommunicerade vid förra kapitalresningen att Bolaget 
skulle växa till ett fastighetsvärde om en miljard kronor 
inom ett år och två miljarder inom tre år. Första etappmålet 
är uppnått, lite i förtid, och nu siktar ni på nästa mål. Vad är 
det som gör MaxFastigheter till ett intressant och attraktivt 
investeringsalternativ?

– Bolaget har en kostnadseff ektiv förvaltningsorganisation 
med låg risk i hyresgäster och hyresavtal. Slutligen har 
Bolaget ett starkt kassafl öde som bäddar för en riktigt bra 
utdelningsförmåga i framtiden.

CHRISTER SUNDIN
STYRELSEORDFÖRANDE

MAXFASTIGHETER I SVERIGE AB

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Entreprenörsandan i kombination med tydliga tillväxtambitioner. Det var två av de 
faktorer som tilltalade Christer Sundin och fi ck honom att vilja lyfta ordförandeklubban 
i MaxFastigheter.
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Verksamhetsbeskrivning

VERKSAMHETSHISTORIK

2013
MaxFastigheter som legal enhet grundades 2013 då tre 
blivande ägare enades om att köpa tre fastigheter med bra 
kassa fl öden i Avesta och Fagersta. Innan fastigheterna var 
till  trädda 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 tillträder 1 mars handelsfastigheten Hårstorp 1:100 i 
Finspång.

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

VISION 
Ett av marknadens bästa och mest eff ektiva fastighetsbolag 
med fokus på kommersiella fastigheter. 

STRATEGI 
Fokusera på att skapa starka kassafl öden genom: 

 ¾ en väl avvägd mix av solida och långsiktiga hyresgäster för 
att minimera risk och maximera intjäning, 

 ¾ förvärv av fastigheter i starka lokala lägen som kompletterar 
befi ntligt fastighetsinnehav, 

 ¾ förädling av fastighetsbeståndet genom värdehöjande 
fastighetsutveckling, aktiv förvaltning och strategiskt 
uthyrningsarbete, 

 ¾ stabilitet och långsiktighet i fi nansiering, både vad gäller 
eget kapital och krediter. 

MÅL
Förvaltningsmål 

 ¾ Överskottsgraden ska uppgå till minst 75 procent. 
 ¾ Ekonomisk uthyrningsgrad ska uppgå till minst 92 procent. 
 ¾ Förvärvade fastigheter ska ha en direktavkastning på 
minst 7 procent.

Finansiella mål 
 ¾ Avkastning på eget kapital ska uppgå till 8 procent. 
 ¾ Soliditeten ska överstiga 30 procent. 
 ¾ Räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 1,8 ggr. 

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

FASTIGHETSBESTÅNDET 
Fastighetsbeståndet består av kommersiella fastigheter med 
höga kassafl öden i Mellansverige. Per den 31 december 2016 
utgjordes beståndet av 20 fastigheter och ett markupplåtelse-
avtal med ett sammanlagt marknadsvärde om nära 960 
mkr. Fastighetsbeståndets uthyrbara area uppgick till cirka 
93 000 kvm, varav handel utgjorde 62 procent. Beståndet är 
huvudsakligen koncentrerat till Eskilstuna, Fagersta, Karlstad, 
Norrköping och Västerås sett till hyresvärde. Större bestånd 
mätt som hyresvärde fi nns även i Borlänge, Sundsvall och 
Uppsala. Beståndet har en god hyresgästmix med Leos Lekland, 
Burger King och Granngården som största hyresgäster med 
hyresintäkter om cirka 14, 7 respektive 7 procent av totalt 
kontraktsvärde och genomsnittlig återstående hyrestid om 
elva, tolv respektive fem år per den 31 december 2016.

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

ORGANISATION OCH MEDARBETARE 
MaxFastigheter kombinerar en central kärnkompetens av 
företagsledande och fastighetskunnande med lokalt entre-
prenörskap och ett urval av marknadens mest eff ektiva 
konsulttjänster för att skapa låga löpande administrativa 
kostnader, spetskompetens på varje aktuellt område samt 
stark lokal närvaro för varje enskild fastighet. MaxFastigheter 
organisation, som idag utgörs av Bolagets ledning, 

MaxFastigheter är ett kassafl ödesdrivet bolag med fokus på kommersiella fastigheter 
i Mellansverige. Lokal närvaro och korta beslutsled har varit utgångspunkten i 
MaxFastigheters verksamhet. Sommaren 2016 listades Bolaget på Nasdaq Stockholm 
First North med ett mål om ett fastighetsbestånd på en miljard kronor våren 2017 och 
två miljarder kronor våren 2019. 

VERKSAMHETSBESKRIVNING
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inkluderande vd och fastighetschef, samt redo visningschef 
och förvaltare. Hyresgästerna svarar själva för en stor del 
av fastighetsskötseln. För övrig fastighetsskötsel har Max-
Fastigheter tecknat avtal med lokala entreprenörer.

Bolaget hade inga anställda under år 2014 och 2015. 
Vid slutet av 2016 fanns fyra anställda i Bolaget.

MÅL
Mål 2017

FASTIGHETSRELATERADE MÅL

Överskottsgrad, % 75,0
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 92,0
Direktavkastning fastighetsförvärv, min % 7,0

FINANSIELLA MÅL

Avkastning på eget kapital, % 8,0
Soliditet, % 30,0
Räntetäckningsgrad, ggr 1,8

FASTIGHETEN KÖPMANNEN 7 I VÄSTERÅS

Verksamhetsbeskrivning
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Not: samtliga tabeller och grafer i denna sammanställning baseras på MaxFastigheters fastighetsbestånd per den 31 december 2016. Hyres-
värde avser hyresintäkter plus bedömd marknadshyra på outhyrda ytor i befi ntligt skick. Hyresintäkter avser kontrakterade hyresintäkter inklusive 
avtalade tillägg på årsbasis. Driftöverskottet anger fastigheternas aktuella intjäningsförmåga på årsbasis, vilket defi nieras som hyresintäkterna 
per 31 december 2016 med avdrag för fastighetskostnader och fastighetsskatt. Beräkning tar ej hänsyn till nuvarande tidsbegränsade hyres-
rabatter per den 31 december 2016 om 4,0 mkr för kalenderåret 2017. Fastigheten hårstorp 1:100 i Finspång tillträds 1 mars 2017.

¢ Eskilstuna 22%
¢ Västerås 19%
¢ Karlstad 15%
¢ Norrköping 11%
¢ Fagersta 9%
¢ Sundsvall 6%

MARKNADSVÄRDE
Per ort, 2016-12-31

UTHYRBAR AREA 
Per lokaltyp, 2016-12-31

¢ Handel 62 %
¢ Fritid 14 %
¢ Övrigt 13 %
¢ Samhälle 8%
¢ Kontor 3%

FASTIGHETSBESTÅND
FÖRDELAT PÅ ELVA ORTER
MaxFastigheters fastighetsbestånd utgörs av kommersiella 
fastig heter med tyngdpunkt i externhandelsområden i 
Mellan sverige. Fastighetsbeståndet bestod per den 31 
december 2016 av 20 fastigheter, med en total uthyrbar 
area om cirka 93 000 kvm, samt ett markupplåtelseavtal. 
Förvaltningsfastigheternas marknadsvärde uppgick till 956,5 
mkr. Kontrakterade hyresintäkter uppgick till cirka 78,9 mkr 
och bedömt hyresvärde till cirka 86,7 mkr. Den ekonomiska 
uthyrningsgraden uppgick till 91,0 procent. 

MaxFastigheters fastigheter är belägna på elva orter, 
Borlänge, Eskilstuna, Fagersta, Hallsberg, Karlstad, Laxå, 
Norrköping, Sundsvall, Uppsala, Västerås och Östhammar. 

Arean är indelad i fem lokaltyper, fritid, handel, kontor, 
samhälle och övrigt. Handel, som inkluderar restaurang, 
utgör den största lokaltypen motsvarande cirka 67 procent 
av det totala hyresvärdet och cirka 62 procent av den totala 
uthyrbara arean. Därefter följer fritid med cirka 15 procent av 
det totala hyresvärdet och cirka 14 procent av den uthyrbara 
arean. Kategorin fritid avser bland annat ytor för upplevelse-
relaterad verksamhet såsom Leos Lekland samt gymverksamhet. 
Kategorin övrigt avser lokalytor såsom lager, industri samt 
bostäder.

Borlänge
MaxFastigheters bestånd i Borlänge utgörs av en fastighet 
med en uthyrbar area om 3 822 kvm inom kategorin fritid med 
hyresgästen Leos Lekland. Bolaget etablerade sig på orten 
genom tillträdet av fastigheten Märlan 2 i december 2016.

Eskilstuna
Eskilstuna utgör Bolagets största ort sett till hyresvärde och 
med en uthyrbar area om 16 475 kvm fördelat på tre fastighe-
ter. Handel utgör cirka 89 procent av den uthyrbara arean följt 
av kontor om cirka åtta procent. Hyresvärdet uppgår till cirka 
22 procent av totalt hyresvärde i MaxFastigheter. Stora hyres-
gäster är bland annat Leos Lekland, Burger King samt Willys. 

Fagersta
I Fagersta har MaxFastigheter fyra fastigheter med en 
uthyrbar area om 20 534 kvm. Den största lokaltypen är 
övrigt, (industri och lager) om 10 401 kvm, följt av samhälle 
om 7 257 kvm. Bolaget avyttrade en kontorsfastighet om 
1 713  kvm och förvärvade 12 961 kvm fördelat på tre 
fastigheter under hösten 2016. Fagersta är Bolagets tredje 
största ort sett till hyresvärde.

Hallsberg
Hallsberg inkluderar en fastighet med en uthyrbar area om 
3 268 kvm handel med DollarStore som största hyresgäst. 

Karlstad
Karlstad utgör Bolagets femte största ort sett till hyresvärde 
och med en uthyrbar area om 14 479 kvm fördelat på två 
fastigheter med handel som största lokaltyp om 10 280 kvm 
följt av fritid om 3 775 kvm. MaxFastigheter innehar även ett 
markupplåtelseavtal för projektet Fanfaren 0, vilket innefattar 
55 000 kvm BTA kontor och hotell med kompletterande 
servicefunktioner i fl era etapper. Se sid 15–16 för mer information.

Laxå
Laxå består av en fastighet med en uthyrbar area om 
2 868 kvm handel med DollarStore som hyresgäst. 

Norrköping
Norrköping utgörs av två fastigheter med en sammanlagd ut-
hyrbar area om 12 379 kvm, varav 89 procent utgörs av han-
del. Norrköping är Bolagets fjärde största sett till hyresvärde.

Sundsvall
Fastigheten Ljusta 7:9 i Sundsvall har en uthyrbar area om 
3 822 kvm fritid med Leos Lekland som enda hyresgäst. 

Uppsala
Uppsala består av två fastigheter med en sammanlagd 
uthyrbar area om 685 kvm uthyrda till Burger King.   

Västerås
Västerås är MaxFastigheters näst största etablering sett till 
hyresvärde med två fastigheter med en sammanlagd area 
om 10 213 kvm, varav handel utgör cirka 88 procent. 
Köpmannen 7 inrymmer MaxFastigheters enda galleria. 

Östhammar
Östhammar består av fastigheten Gammelbyn 75:1 med en 
uthyrbar area om 4 214 kvm handel. Willys är största hyresgäst.

Fastighetsbestånd

¢ Uppsala 6%
¢ Borlänge 5%
¢ Hallsberg 3%
¢ Laxå 2%
¢ Östhammar 2%
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UTHYRBAR AREA, FÖRDELNING PER LOKALTYP 

UTHYRBAR AREA, KVM

Ort Handel Fritid Samhälle Kontor Övrigt Totalt
Andel av totalt, 

%
Borlänge – 3 822 – – – 3 822 4,1
Eskilstuna 14 617 511 – 1 347 – 16 475 17,8
Fagersta 1 826 600 7 257 450 10 401 20 534 22,1
Hallsberg 3 268 – – – – 3 268 3,5
Karlstad 10 280 3 775 – 180 244 14 479 15,6
Laxå 2 868 – – – – 2 868 3,1
Norrköping 10 975 – – 119 1 285 12 379 13,4
Sundsvall – 3 822 – – – 3 822 4,1
Uppsala 685 – – – – 685 0,8
Västerås 8 965 640 400 – 208 10 213 11,0
Östhammar 4 214 – – – – 4 214 4,5
Totalt (per 2016-12-31) 57 698 13 170 7 657 2 096 12 138 92 759 100,0
Finspång 3 084 – – – – 3 084 –
Totalt (per 2017-03-01) 60 782 13 170 7 657 2 096 12 138 95 843 –

FASTIGHETSBESTÅNDET

Ort Antal fastigheter
Uthyrbar 

area, kvm

HYRESVÄRDE
Ekonomisk 

uthyrningsgrad, %
Hyres-

intäkter, tkrtkr kr/kvm
Borlänge 1 3 822 3 436 899 100,0 3 436
Eskilstuna 3 16 475 18 813 1 142 87,1 16 386
Fagersta 4 20 534 14 184 691 81,8 11 605
Hallsberg 1 3 268 2 795 855 100,0 2 795
Karlstad 2 14 479 9 534 659 100,0 9 534
Laxå 1 2 868 2 104 733 100,0 2 104
Norrköping 2 12 379 9 647 779 82,3 7 940
Sundsvall 1 3 822 3 845 1 006 100,0 3 845
Uppsala 2 685 3 912 5 711 100,0 3 912
Västerås 2 10 213 16 474 1 613 93,3 15 372
Östhammar 1 4 214 1 968 467 100,0 1 968
Totalt per 2016-12-31 20 92 759 86 712 935 91,0 78 897
Finspång 1 3 084 2 251 730 100,0 2 251
Totalt per 2017-03-01 21 95 843 88 963 928 94,3 83 858*

* NYUTHYRNINGAR UNDER INLEDNINGEN AV 2017 INNEBÄR ATT HYRESINTÄKTERNA ÖKAR. DÄRAV SUMMERAR EJ KOLUMNEN.

Fastighetsbestånd
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HYRESGÄSTER OCH KONTRAKTSTRUKTUR
Kontraktsvärdet på årsbasis inklusive tillägg uppgick till 
cirka 78,9 mkr per 31 december 2016. Tilläggen avser bland 
annat fastighetsskatt, värme och el som av MaxFastigheter 
vidaredebiterar till hyresgästerna. MaxFastigheter bedömer 
att hyresnivåerna är på en marknadsmässig nivå. Cirka 83 
procent av kontrakterade hyresintäkter är föremål för hyres-
justering genom 100 procent uppräkning mot konsument-
prisindex (KPI). Det förekommer även avtal med uppräkning 
mot en fast procentsats samt hyresavtal som är föremål för 
uppräkning i förhållande till hyresgästernas omsättning, det 
vill säga omsättningshyra. 

Kontraktsstrukturen per 31 december 2016 utgjordes 
av 91 hyresavtal med en genomsnittlig löptid om 5,0 år. Års-
hyran från de tio största hyresgästerna uppgick till 45,3 mkr, 
motsvarande 57,4 procent av de totala hyresintäkterna. 

HYRESVÄRDE OCH EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD
Fastigheternas hyresvärde per 31 december 2016 uppgick till 
cirka 86,7 mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick 
till 91,0 procent.

Per 31 december 2016 har sju hyresavtal tecknats med 
infl yttning under 2017. Kontrakterade hyresintäkter för dessa, 
exklusive eventuella rabatter, uppgår till cirka 3,9 mkr. Detta 
exkluderar fastigheten Hårstorp 1:100 i Finspång.

VÄRDERING
MaxFastigheter marknadsvärderar samtliga fastigheter varje 
kvartal. Under ett av kvartalen varje år utförs värderingarna 
av en välrenommerad extern värderingsfi rma och under 
övriga kvartal utförs marknadsvärderingarna internt enligt 
samma grundprinciper som vid extern värdering, men 
i förenklad form. Samtliga 20 förvaltningsfastigheter har 
externvärderats per 31 december 2016. Samtliga extern-
värderingar är utförda av NAI Svefa. Marknadsvärdet uppgick 
till 975 mkr per sista december 2016 och det genomsnitt-
liga avkastningskravet uppgick till 7,2 procent.

TILLTRÄDEN 2017
Den 1 mars 2017 tillträdde Bolaget handelsfastigheten 
Hårstorp 1:100 i Finspång med en uthyrbar area om 3 084 
kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till DollarStore. Fastighetsvärdet 
uppgår till 29 mkr.

STÖRSTA HYRESGÄSTER
Per 2016-12-31

HYRESGÄST
ANTAL 
AVTAL ORT

LOKAL-
TYP

ANDEL AV TOTALT 
KONTRAKTSVÄRDE, %

GENOMSNITTLIG ÅTER-
STÅENDE HYRESTID, ÅR

Leos Lekland 3 Borlänge, Eskilstuna, 
Sundsvall

Fritid 13,6 11,0

Burger King 3 Eskilstuna, Uppsala Handel 6,9 12,0
Granngården 3 Karlstad, Västerås, 

Östhammar
Handel 6,6 5,3

Willys 2 Eskilstuna, Östhammar Handel 6,2 6,0
Kulthammar 1 Fagersta Samhälle 5,6 0,5
DollarStore 2 Hallsberg, Laxå Handel 5,3 6,8
H&M 1 Västerås Handel 3,7 0,8
Elgiganten 1 Eskilstuna Handel 3,3 2,0
Lindex 1 Västerås Handel 3,3 3,0
Lekia 1 Norrköping Handel 2,9 3,0
Största hyresgäster 18 57,4 6,5
Övriga hyresgäster 73 42,6 –
Totalt 91 100,0 5,0

Fastighetsbestånd

FASTIGHETEN BLYET 6 I NORRKÖPING
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FASTIGHETEN TORLUNDA 1:276 I ESKILSTUNA
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PROJEKT FANFAREN 0
PROJEKTET
Projektet Fanfaren 0 i Karlstad är beläget vid Tingvallamotet 
på södra sidan om E18, mellan områdena Strand och Klara 
med 15 minuters gångavstånd alternativt tre minuters bil -
färd till Karlstad centralstation. Gällande detaljplan och 
bygglov daterade 1994 tillåter 20 000 kvm bruttoarea kontor, 
men har inte utnyttjats. Pågående planarbete avser utöka 
detaljplanen till 55 000 kvm bruttoarea kontor och hotell, varav 
kompletterande service funktioner som gym, restaurang och 
handel får utgöra 1 500  kvm bruttoarea. 

De delar av byggnaderna som vetter mot E18 får huvud-
sakligen uppföras i fem våningar samt en del i sex våningar. 
Det fi nns även möjlighet att uppföra en kontorsbyggnad om 

cirka 25 våningar. Delarna som vetter från E18 får uppföras 
i tre till fem plan. Projektet omfattar fem byggnader indelat i 
minst tre etapper. Området utgörs av tomträtten Fanfaren 1, 
vilken styckas av och friköps för respektive byggnad. 

PROCESSEN
MaxFastigheter har förvärvat ett markupplåtelseavtal avseende 
fas tigheten och kommer i samband med avstyckning att 
förvärva de nybildade fastigheterna i takt med färdigställande 
av byggnader. Detaljplanen var ute på samråd 22 september 
2014 till 27 oktober 2014. För att möjliggöra att samtliga 
1 500 kvm bruttoarea avseende kompletterande service-
funktioner kan realiseras i etapp 1, tillika byggnad 1, 

PRELIMINÄR TIDPLAN

Projekt Fanfaren 0

Upphandling av
totalentreprenad samt
uthyrningsarbete

2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2018 Q1 Q2 Q3 Q4

Lagakraftvunnen 
detaljplan

Färdigställande 
av etapp 1

Byggstart av etapp 1
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Etapp 1
Etapp 2

Etapp 3

Etapp 2

FÖRUTHYRNING ETAPP 1

HYRESGÄST LOKAL AREA, KVM
ANDEL AV 

AREA, % LÖPTID, ÅR

1 Gym 1 200 13 10,0
2 Restaurang 400 4 10,0
3 Livsmedel 1 200 13 10,0
3 Kontor, 

övrigt
500 6 10,0

4 Kontor 3 300 37 10,0
Summa 6 600 73 10,0
Vakant 2 400 27 -
Fullt uthyrt 9 000 100 -

samt att handel ej inkluderas i de angivna 1 500 kvm brutto-
area, genomförs en mindre förändring av detaljplanen. Detalj-
planen för Kv Fanfaren m.m. väntas vinna laga kraft under 
kvartal två 2017. I syfte att minimera tidsåtgången arbetar 
Bolaget parallellt med bygglovshandlingar och uthyrning.

ETAPP 1
Totalentreprenad handlas upp med ambitionen om byggstart 
under kvartal två 2017. Byggtiden för etapp 1 uppgår till 18 
månader. Etapp 1, tillika byggnad 1, omfattar 10 000 kvm 
bruttoarea, motsvarande 9 000 kvm uthyrbar area, och enligt 
ovan ärende om ändring att 1 500 kvm bruttoarea av dessa 
ska utgöra kompletterande servicefunktioner till de rest-
erande 8 500 kvm bruttoarea kontor. Investeringen för 

etapp 1 beräknas uppgå till cirka 183 mkr och kan komma 
att fi nansieras av en kombination av eget kapital och upp-
tagande av banklån. Hyresvärdet uppgår till cirka 13,7 mkr. 

För att Bolaget ska påbörja byggnationen av en etapp 
ska minst 70 procent av uthyrbar area vara föruthyrt. Etapp 1 
är föruthyrt till 73 procent av uthyrbar area per 31 december 
2016, vilket motsvarar 76 procent av hyresvärdet. 

Tabellen nedan visar en förenklad version av hyresgäst-
lista med föruthyrningar per 31 december 2016. 

Projekt Fanfaren 0

CENTRALSTATION
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FASTIGHETEN TORLUNDA 1:276 I ESKILSTUNA
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FASTIGHETSFÖRTECKNING
UTHYRBAR AREA, KVM

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor Övrigt Totalt

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

2 Torlunda 1:276 Folkestaleden 40 Eskilstuna 2000 13 169 – – – – 13 169

3 Torshälla 5:44 Eskilstunavägen 34 Eskilstuna 2016 1 088 511 – 1 347 – 2 946

4 Valhalla 2:37 Västerleden 46 Eskilstuna 2011 360 – – – – 360

5 Läkaren 9 Floravägen 5, 
Lasarettsvägen 1-15 m.fl .

Fagersta 1960 – – 7 257 – 2 078 9 335

6 Tele 1 Televägen 2-4 Fagersta 1947–87 – – – – 7 573 7 573

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

8 Doris 14 Brinellvägen 28 Fagersta – – – – – – –

9 Vissberga 11:5 Överste von 
Rosens gata 1 & 5

Hallsberg 2013 3 268 – – – – 3 268

10 Gräsvallen 4 Axgatan 4 Karlstad 2012 10 280 – – – – 10 280

11 Gräsvallen 5 Axgatan 5, 6 Karlstad 2015 – 3 775 – 180 244 4 199

12 Laxåskogen 2:56 Von Boijgatan 2 Laxå 2014 2 868 – – – – 2 868

13 Blyet 6 Järngatan 19-21 Norrköping 1974, 2012 7 966 – – – 350 8 316

14 Föraren 4 Lindåkersgatan 12, 
Linnégatan 17

Norrköping 1959–81 3 009 – – 119 935 4 063

15 Ljusta 7:9 Antennvägen 43 Sundsvall 2016 – 3 822 – – – 3 822

16 Danmarks-Säby 11:3 Kumlagatan 2B Uppsala 2014 390 – – – – 390

17 Berthåga 64:1 Herrhagsvägen 5 Uppsala 2015 295 – – – – 295

18 Köpmannen 7 Hällagatan 14, 
Stockholms vägen 132

Västerås 1985 6 965 640 400 – 208 8 213

19 Köpmannen 15 Stockholmsvägen 146 Västerås 2000 2 000 – – – – 2 000

20 Gammelbyn 75:1 Hallgatan 1 Östhammar 1973 4 214 – – – – 4 214

Totalt per 2016-12-31 57 698 13 170 7 657 2 096 12 138 92 759

21 Hårstorp 1:100 Norralundsvägen 1 Finspång 2017 3 084 – – – – 3 084

Totalt per 2017-03-01 60 782 13 170 7 657 2 096 12 138 95 843

NOT: FASTIGHETEN HÅRSTORP 1:100 TILLTRÄDS 1 MARS 2017.

Fastighetsförteckning
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BORLÄNGE
MaxFastigheters fastighet i Borlänge är belägen strax söder 
om de centrala delarna i området Gylletäppan-Åselby med 
närhet till bostadsområden och externhandel såsom till exempel 
Mio. Övrig externhandel är i västra utkanten av staden längs 
med E16 och riksväg 50 i området kring Kupolen. 

ESKILSTUNA
Eskilstunas utbud av handel har vuxit kraftigt till följd av den 
starka befolkningstillväxten i kommunen. I Eskilstuna fi nns 
det primärt två externa handelsområden: Tuna Park och 
Folkesta. Det dominerande handelsområdet i Eskilstuna är 
Tuna Park som öppnade 2005. Tuna Park är beläget väster 
om Eskilstunas stadskärna. Handelsområdet består av totalt 
56 butiker. Folkesta handelsområde där MaxFastigheter äger 
en fastighet är ett externhandelsområde beläget nordväst om 

Eskilstuna centrum längs med E20. Folkesta handelsområde 
har en god mix av sällanköps- och dagligvaror med butiker 
såsom Byggmax, Rusta, Willys och Elgiganten. 

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.  

FINSPÅNG
Finspångs externhandel är belägen längs med riksväg 51, 
huvudsakligen öster om Finspångs centrum. I närområdet 
kring MaxFastigheters fastighet är aktörer som Coop Forum, 
Willys, XL-Bygg och Jysk etablerade. 

UTHYRBAR AREA, KVM

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor Övrigt Totalt

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

3 822

2 Torlunda 1:276 Folkestaleden 40 Eskilstuna 2000 13 169 – – – – 13 169

3 Torshälla 5:44 Eskilstunavägen 34 Eskilstuna 2016 1 088 511 – 1 347 – 2 946

4 Valhalla 2:37 Västerleden 46 Eskilstuna 2011 360 – – – – 360

16 475

5
Läkaren 9 Floravägen 5, Lasaretts-

vägen 1-15 mfl .
Fagersta 1960 – – 7 257 – 2 078 9 335

6 Tele 1 Televägen 2-4 Fagersta 1947–87 – – – – 7 573 7 573

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

8 Doris 14 Brinellvägen 28 Fagersta – – – – – – –

20 534

21 Hårstorp 1:100 Norralundsvägen 1 Finspång 2017 3 084 – – – – 3 084

3 084

NOT: FASTIGHETEN HÅRSTORP 1:100 TILLTRÄDS 1 MARS 2017.

Fastighetsförteckning

FASTIGHETEN VALHALLA 2:37 I ESKILSTUNA
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Fastighetsförteckning
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Fastighetsförteckning

HALLSBERG 
Externhandelsområdet i Hallsberg är beläget norr om 
centrum och järnvägen, längs med Samzeliigatan, vilken le-
der till E20 vidare mot Örebro. Handeln består huvudsakligen 
av livsmedelsaktörer såsom Netto och Lidl, men även Dol-
larStore, som är hyresgäst i MaxFastigheters fastighet. 

KARLSTAD
Karlstad har ett stort och väldiversifi erat 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, där MaxFastigheters 
fastigheter är belägna, har ett bra läge 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 
och har över fem miljoner besökare per år. En omfattande 
modernisering och uppgradering påbörjades 2014 och stod 
klar under första halvåret 2016. Förutom nödvändig moderni-
sering var syftet med uppgraderingen att skapa en mer 
enhetlig handelsplats. Välsviken handelsområde, som 
öppnade 2010, är beläget öster om Karlstad längs med E18. 
Närmsta granne är bland annat Karlstad universitet. Välsviken 
handelsområde har en tydlig inriktning mot detaljhandel med 
hyresgäster såsom XXL, Elgiganten och Stadium Outlet. Det 
pågår planer för etablering av ytterligare butiker på området. 

LAXÅ
Sällanköpshandeln i Laxå är belägen i direkt anslutning till 
E20, vid vilken även MaxFastigheters fastighet är belägen.

NORRKÖPING
Handelsutbudet är stort i staden och de två stora externhan-
delsområdena Ingelsta handelsområde och Mirum Galleria 
kompletteras primärt med centrumgalleriorna Linden, Spiralen 
och Domino. Av de två handelsområdena är Ingelsta handels
-område det mest populära och ett fl ertal kända aktörer är 
etablerade i området, däribland H&M, ICA Maxi och Stadium. 
Ingelsta handelsområde, där MaxFastigheter är etablerat, 
är beläget strax norr om Norrköpings centrum med ett bra 
läge längs med E4:an. Under 2015 presenterades förslag på 
utbyggnad av området, vilket skulle resultera i ytterligare 
9 000–10 000 kvm handelsyta. Mirum Galleria är belägen
söder om Norrköping längs med E22 och har en gallerialik-
nande karaktär, trots det lite perifera läget. Området domineras 
av bostäder och är således inte ett typiskt externhandels-
område. Gallerian nyinvigdes under 2012 och bytte då namn 
från Hageby centrum. Mirum Galleria består idag av över 60 
butiker.

UTHYRBAR AREA, KVM

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor Övrigt Totalt

9 Vissberga 11:5 Överste von Rosens gata 1 & 5 Hallsberg 2013 3 268 – – – – 3 268

3 268

10 Gräsvallen 4 Axgatan 4 Karlstad 2012 10 280 – – – – 10 280

11 Gräsvallen 5 Axgatan 5, 6 Karlstad 2015 – 3 775 – 180 244 4 199

14 479

12
Laxåskogen 
2:56

Von Boijgatan 2 Laxå 2014 2 868 – – – – 2 868

2 868

13
Blyet 6 Järngatan 19-21 Norrköping 1974, 

2012
7 966 – – – 350 8 316

14
Föraren 4 Lindåkersgatan 12, 

Linnégatan 17
Norrköping 1959–81 3 009 – – 119 935 4 063

12 379

FASTIGHETEN VISSBERGA 11:5 I HALLSBERG
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HALLSBERG
STATION

63

E18

HALLSBERG

Stocksätter

LIDL
DOLLARSTORE

NETTO ICA SUPERMARKET

LAXÅ

KARLSTAD

Hammarsjön

Ingelsta

MIRUM

PROJEKT

Bergvik

Välsviken

529

205

205

529

630

554

236

51

E22

E4

E20

12

13

14

10 11

CENTRALSTATION

LAXÅSTATION
55

NORRKÖPING

E20

52

Fastighetsförteckning



24

SUNDSVALL
Sundsvall har två externhandelsområden, Nacksta i väst, 
och Birsta i norr, varav MaxFastigheter har en fastighet i 
den senare. I Birsta är aktörer som IKEA, ICA Maxi, Biltema 
och Bauhaus etablerade, därtill fl era sällanköpsaktörer som 
Jula, Blomsterlandet och Rusta. I Nacksta är ICA Kvantum 
och Coop Extra etablerade tillsammans med till exempel 
bilhandel.

UPPSALA
MaxFastigheters fastigheter är belägna i Boländerna och 
Stenhagen, Uppsalas två största externhandelsområden. 
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. Ett 
tredje externhandelsområde är Gränby Centrum, längre norr
längs med E4 från Boländerna. Området domineras av galleria-
liknande handel samt Willys. 

VÄSTERÅS
Västerås har en starkt etablerad externhandel med två 
välutvecklade externhandelsområden i Erikslund och Hälla. 
Erikslund är beläget längs E18 i den västra utkanten av 
Västerås och öppnades 2011. Området har gynnats positivt 
av IKEAs nyetablering i området. Hälla handelsområde, där 
MaxFastigheters fastigheter är belägna, ligger längs E18 
cirka fem kilometer öster om Västerås centrum. Handels-
området har ett väldiversifi erat utbud med bland annat en 
av landets största ICA Maxi och fl era kända modekedjor. 
Närområdet kring Hälla handelsområde är under utveckling. 
Tidigare har området dominerats av handel kombinerat med 
inslag av lättare lager och logistik, men för närvarande pågår 
exploatering av närliggande områden, såsom Lillhamra. 
Första etappen innefattar utveckling av 300 bostäder. 
Nybyggnationen förväntas ha en positiv påverkan på Hälla 
handelsområde. I Västerås fi nns det fyra centrumgallerior.  

ÖSTHAMMAR
Östhammar har ett externhandelsområde, Gammelbyn, 
i vilken Coop Extra är beläget. MaxFastigheters fastighet 
ligger i den centrala delen av Östhammars tätort. 

UTHYRBAR AREA, KVM

Nr FASTIGHET ADRESS KOMMUN BYGGÅR Handel Fritid Samhälle Kontor Övrigt Totalt

15 Ljusta 7:9 Antennvägen 43 Sundsvall 2016 – 3 822 – – – 3 822

3 822

16
Danmarks-Säby 
11:3

Kumlagatan 2B Uppsala 2014 390 – – – – 390

17 Berthåga 64:1 Herrhagsvägen 5 Uppsala 2015 295 – – – – 295

685

18
Köpmannen 7 Hällagatan 14, 

Stockholmsvägen 132
Västerås 1985 6 965 640 400 – 208 8 213

19 Köpmannen 15 Stockholmsvägen 146 Västerås 2000 2 000 – – – – 2 000

10 213

20 Gammelbyn 75:1 Hallgatan 1 Östhammar 1973 4 214 – – – – 4 214

4 214

FASTIGHETEN KÖPMANNEN 15 I VÄSTERÅS

FASTIGHETEN DANMARKS-SÄBY 11:3 I UPPSALA

Fastighetsförteckning
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB (publ), tidigare MaxFast Properties AB, med 
org nr 556937-5487 får härmed avge följande årsredovisning och koncernredovisning 
för verksamhetsåret 1 januari 2016 - 31 december 2016.

VERKSAMHET
MaxFastigheter i Sverige AB (publ) är ett kassafl ödesorienterat fastighetsbolag inriktat på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direkt-
avkastning 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. MaxFastigheters aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Firts North under 
kortnamnet MAXFA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
 ¾ Intäkterna uppgick till 59,6 mkr (31,1).
 ¾ Driftsöverskottet uppgick till 45,1 mkr (24,2).
 ¾ Förvaltningsresultatet uppgick till 22,5 mkr (13,8).
 ¾ Årets resultat uppgick till 72,7 mkr (98,7), motsvarande 9,1 kronor per aktie (52,5).
 ¾ Eget kapital uppgick till 387,5 mkr (112,7).
 ¾ Bolaget har tillträtt 11 fastigheter, förvärvat ett markupplåtelseavtal, frånträtt 2 fastigheter samt avtalat om förvärv av en fastighet med tillträde 

under kvartal ett 2017.
 ¾ MaxFastigheter har genomfört tre nyemissioner om totalt 217 mkr. Bolaget listades på Nasdaq Stockholm First North 29 juni 2016.
 ¾ Styrelsen utsåg Håkan Karlsson, tidigare fi nanschef i MaxFastigheter, till ny vd och Magnus Fält, tillika fastighetschef, till vice vd i 

MaxFastigheter den 1 november 2016.

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 4 (0) medarbetare.

NYCKELTAL

Koncern Moderbolag

2016 2015 2016 2015

Intäkter 59 578 31 088 11 512 -

Resultat före skatt 91 842 102 235 603 1 003

Balansomslutning 1 010 088 500 516 244 810 124 919

Avkastning på eget kapital, % 36,9 210,5 0,1 12,3

Soliditet 38,2% 22,5% 88,0% 10,4%

Belåningsgrad total, % 50,8 72,8 e/t e/t

För defi nitioner av nyckeltal, se sid 53.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
 ¾ Styrelsen beslutade den 31 januari 2017 om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagstämma den 27 december 2016. 

Emissionen, som blev övertecknad, registrerades 15 mars och uppgick till cirka 134 mkr. Överteckningen blev ca 34 mkr och likviden kommer 
att användas till investeringar i befi ntliga projektmöjligheter samt ytterligare förvärv av fastigheter med höga kassafl öden. Emissionen var riktad 
till allmänheten i syfte att öka spridningen i aktien.

 ¾ Bolaget kallade till en extra bolagsstämma den 7 februari 2017 med anledning av styrelsens förslag om byta fi rma till i första hand 
MaxFastigheter AB. Det nya namnet som antogs blev MaxFastigheter i Sverige AB.

 ¾ MaxFastigheter förvärvade 30 mars 2017 en fastighet i Katrineholm till en köpeskilling om 34 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med 2 hyresgäster 
på långa hyresavtal. Förvärvet görs med en kombination av eget kapital samt banklån och direktavkastningen uppgår till ca 8,5%.

AKTIER OCH INNEHAV
Det totala antalet aktier uppgår till 10 306 511. Varje aktie berättigar till en röst och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Vid årets slut 
var MaxFastigheters aktiekurs 34,80 kronor.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
MaxFastigheter ser en fortsatt positiv tillväxt de kommande åren. Tillväxten kommer bidra till stärkta nyckeltal och fortsätta ge god avkastning till 
aktieägarna. Bolagets mål är att bli ett av marknadens bästa och mest eff ektiva fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter.

Förvaltningsberättelse
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Belopp i tkr

Överkursfond 188 352

Balanserade vinstmedel 1 007

Årets vinst 600

Totalt 189 959

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägarna utdelas 0,64 kr/aktie, totalt 9 300

I ny räkning överförs 180 659

Årets vinst 189 959

STYRELSENS YTTRANDE
Styrelsen fi nner att full täckning fi nns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen fi nner även att föreslagen vinst-
utdelning 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 38 procent och moderbolagets soliditet uppgår till 88 procent. Likvida 
medel i koncernen uppgår till 5 978 tkr och i moderbolaget uppgår likviditeten till 2 264 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 moder-
bolagets och koncernbolagens ekonomiska ställning. Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbe-
hov och det är styrelsens bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och
risker samt moderbolagets och koncernens kapitalbehov.

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

Förvaltningsberättelse
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not
2016-01-01

    -2016-12-31
2015-01-01

    -2015-12-31

Intäkter 4 59 578 31 088

Fastighetskostnader 5 -14 499 -6 925

Driftöverskott 45 079 24 163

Central administration 6, 7, 8 -9 529 -2173

Ränteintäkter 10 11 11

Räntekostnader 10 -13 088 -8 160

Förvaltningsresultat 9 22 473 13 841

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 15 74 932 110 049

Orealiserad värdeförändring fi nansiella instrument 17, 24 -5 563 335

Resultat före skatt 91 842 124 225

Aktuell skatt 13 -1 189 -981

Uppskjuten skatt 13 -17 978 -24 577

Årets resultat 72 675 98 667

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr Not
2016-01-01

    -2016-12-31
2015-01-01

    -2015-12-31

Årets resultat 72 675 98 667

Övrigt totalresultat - -

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0

Summa totalresultat 72 675 98 667

Årets resultat hänförligt till:

 -Moderföretagets aktieägare 72 675 98 667

 -Innehav utan bestämmande infl ytande 0 0

Antal aktier före utspädningseff ekter 14 7 637 2 818

Antal aktier efter utspädningseff ekter 14 7 637 2 818

Resultat per aktie före utspädningseff ekter 14 9,52 35,01

Resultat per aktie efter utspädningseff ekter 14 9,52 35,01

Förvaltningsberättelse
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 15 974 513 472 384

Inventarier 16 551 110

975 064 472 494

Finansiella anläggningstillgångar

Derivatinstrument 17 - 336

Uppskjuten skattefordran 13 2 118 -

2 118 336

Summa anläggningstillgångar 977 182 472 830

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 19 16 045 5 900

Skattefordringar 368 -

Övriga fordringar 20 9 863 14 655

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 652 425

Likvida medel 22 5 978 6 706

Summa omsättningstillgångar 32 906 27 686

SUMMA TILLGÅNGAR 1 010 088 500 516

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 25 766 11 208

Övrigt tillskjutet kapital 188 353 778

Balanserade vinstmedel 173 399 100 724

Summa eget kapital 387 518 112 710

Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 24 129 848 215 277

Derivatinstrument 17 5 227 -
Uppskjuten skatteskuld 13 42 994 24 887

Övriga långfristiga skulder 24 - 107 393

Summa långfristiga skulder 178 069 347 577

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 24 356 220 16 826

Byggnadskreditiv 25 - 4 457

Leverantörsskulder 7 424 3 111

Skatteskulder 3 472 1 469

Övriga skulder 26 61 514 1 817

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 15 871 12 569

Summa kortfristiga skulder 444 501 40 249

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 010 088 500 516

Förvaltningsberättelse
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Förvaltningsberättelse

KONCERNENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserade 

vinstmedel Summa eget kapital

Eget kapital 1 januari 2015 2 897 389 2 057 5 343

Totalresultat

Årets resultat 98 667 98 667

Summa totalresultat 0 0 98 667 98 667

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 1 211 389 1 600

Nyemission under registrering 3 500 3 500

Nyemission under registrering 3 600 3 600

Summa transaktioner med aktieägare 8 311 389 0 8 700

Eget kapital 31 december 2015 11 208 778 100 724 112 710

Eget kapital 1 januari 2016 11 208 778 100 724 112 710

Totalresultat

Årets resultat 72 675 72 675

Summa totalresultat 0 0 72 675 72 675

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 14 558 195 085 209 643

Emissionskostnader efter skatt -7 510 -7 510

Summa transaktioner med aktieägare 14 558 187 575 0 202 133

Eget kapital 31 december 2016 25 766 188 353 173 399 387 518

Hänförligt till moderbolagets aktieägare i sin helhet.
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Driftöverskott 45 079 24 163

Central administration -9 529 -2 173

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet 51 -

Betald ränta -15 524 -6 418

Erhållen ränta  11 11

Betald skatt 782 -457

Kassafl öde före förändringar av rörelsekapital 20 870 15 126

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av fordringar -4 084 -18 771

Förändring av kortfristiga skulder 47 370 -10 289

Kassafl öde från den löpande verksamheten 64 156 -13 934

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i befi ntliga fastigheter -38 599 -11 782

Förvärv av fastigheter -401 301 -243 293

Förvärv av andra materiella anläggningstillgångar -551 -110

Försäljning av fastigheter 11 058 -

Kassafl öde från investeringsverksamheten -429 393 -255 185

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 200 015 8 700

Upptagna lån 285 882 246 482

Amorteringar av lån -121 388 -4 348

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 364 509 250 834

Årets kassafl öde -728 2 293

Likvida medel vid årets början 6 706 4 413

Likvida medel vid årets slut 5 978 6 706

Förvaltningsberättelse
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Nettoomsättning 11 512 -

11 512 0

Central administration 6, 7, 8 -7 299 -47

Rörelseresultat 9 4 213 -47

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 11 - 1 600

Räntekostnader 10 -4 310 -5 095

Resultat efter fi nansiella poster -97 -3 542

Bokslutsdispositioner 12 700 4 545

Resultat före skatt 603 1 003

Skatt på årets resultat 13 -3

Uppskjuten skatt 13 - -

Årets resultat 600 1 003

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Belopp i tkr Not
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Årets resultat 600 1 003

Övrigt totalresultat - -

Övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 0

Summa totalresultat 600 1 003

Förvaltningsberättelse
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 16 409 -

409 0

Finansiella anläggningstillgångar 17

Andelar i koncernföretag 18 173 450 29 541

Uppskjuten skattefordran 13 2 118 -

175 568 29 541

Summa anläggningstillgångar 175 977 29 541

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 49 310 83 319

Övriga fordringar 20 2 830 12 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 39 -

Likvida medel 22 2 264 59

Summa omsättningstillgångar 68 833 95 378

SUMMA TILLGÅNGAR 244 810 124 919

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 23 25 766 11 208

25 766 11 208

Fritt eget kapital

Överkursfond 188 352 778

Balanserad vinst 1 007 4

Årets resultat 600 1 003

189 959 1 785

Summa eget kapital 215 725 12 993

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 24 - 107 393

Summa långfristiga skulder 0 107 393

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 24 10 000 -

Leverantörsskulder 1 024 -

Skatteskulder 271 4

Skulder till koncernföretag - 1 593

Övriga skulder 26 17 051 2

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 739 2 934

Summa kortfristiga skulder 29 085 4 533

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 244 810 124 919

Förvaltningsberättelse
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MODERBOLAGETS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr Aktiekapital Överkursfond
Balanserade 

vinstmedel Summa eget kapital

Eget kapital 1 januari 2015 2 897 389 4 3 290

Totalresultat

Årets resultat 1 003 1 003

Summa totalresultat 0 0 1 003 1 003

Transaktioner med aktieägare

Nyemission under registrering 3 600 3 600

Nyemission under registrering 3 500 3 500

Nyemission 1 211 389 1 600

Summa transaktioner med aktieägare 8 311 389 0 389

Eget kapital 31 december 2015 11 208 778 1 007 12 993

Eget kapital 1 januari 2016 11 208 778 1 007 12 993

Totalresultat

Årets resultat 600 600

Summa totalresultat 600 600

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 14 558 195 084 209 642

Emissionskostnader efter skatt -7 510 -7 510

Summa transaktioner med aktieägare 14 558 187 574 0 202 132

Eget kapital 31 december 2016 25 766 188 352 1 607 215 725

Förvaltningsberättelse
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not
2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 4 213 -47

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet 24 -

Betald ränta -6 993 -3 327

Betald skatt 264 -2

Kassafl öde före förändringar av rörelsekapital -2 492 -3 376

Förändring av rörelsekapital

Förändring av fordringar 29 450 -64 846

Förändring av kortfristiga skulder 3 047 2

Kassafl öde från den löpande verksamheten 30 005 -68 220

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -434 -

Investering i dotterbolag -143 908 -19 869

Kassafl öde från investeringsverksamheten -144 342 -19 869

Finansieringsverksamheten

Nyemission 200 015 8 700

Upptagna lån 23 920 78 105

Amortering av lån -107 393 -

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten 116 542 86 805

Årets kassafl öde 2 205 -1 284

Likvida medel vid årets början 59 1 343

Likvida medel vid årets slut 2 264 59

Förvaltningsberättelse
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Noter

NOTER
   

NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

MaxFastigheter i Sverige AB (tidigare MaxFast Properties 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 har godkänts av styrelsen den 7 april 2017 och kommer att 
föreläggas årsstämman den 11 maj 2017 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 2016. Vidare tillämpar 
koncernen även Rådet för fi nansiell 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 fi nansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. Det innebär att IFRS tillämpas med de avvikel-
ser 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 rapporte-
ringsvalutan för såväl moderbolaget som koncernen. Samtliga belopp är, om inget 
annat anges, redovisade i tusentals kronor.

Koncernredovisningen är upprättad enligt anskaff ningsvärdesmetoden, 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 betydelse för 
koncernredovisningen beskrivs närmare i not 3.

Skillnad i presentation mellan bokslutskommunikén och 
årsredovisningen    
Förvaltningsfastigheter    
I årsredovisningen har pågående nyanläggningar lagts ihop med förvaltnings-
fastigheter för att få en enhetlig presentation. I och med att även pågående 
nyanläggningar är en del av koncernens förvaltningsfastighetsbestånd. Detta har 
inte inneburit några värdeförändringar utan är endast en presentationsfråga.
   
Klassifi cering av skulder till kreditinstitut  
De skulder till kreditinstitut som i bokslutskommunikén har klassifi cerats som 
långfristiga har i årsredovisningen klassifi cerats som kortfristiga i och med att 
bolaget inte har en ovillkorad rätt att skjuta upp återbetalningen av lånet. Enligt 
IFRS måste en sådan skuld klassifi ceras som kortfristig även om bolaget innan 
årsredovisningens avgivande har förlängt avbetalningsplanen. 

Uppskjuten skattefordan på skattemässiga underskottsavdrag  
I årsredovisningen har Uppskjuten skattefordran aktiverats avseende outnyttjade 
skattemässiga underskottsavdrag. Beloppet som upptagits uppgår till 2 118 tkr 
och har beräknats utifrån aktuell skattesats (22%), se utförligare not 13. Denna 
förändring får en positiv eff ekt på Årets resultat i koncernen samt Summa total-
resultat med 2 118 tkr, som i sin helhet är hänförlig moderbolagets aktieägare. 
    
Nya och ändrade standarder    
Nya standarder som trätt i kraft från 1 januari 2016 har inte haft någon väsentlig 
påverkan på koncernens fi nansiella rapporter 2016.

Nya och ändrade standarder som ännu inte trätt i kraft 
Ett antal nya standarder och tolkningar träder i kraft för räkenskapsår som börjar 
efter 1 januari 2016 och har inte tillämpats vid upprättande av denna fi nansiella 
rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
fi nansiella rapporter med undantag av de som följer nedan.

IFRS 9 Finansiella instrument träder i kraft 1 januari 2018. IFRS 9 innehåller nya 
principer för hur fi nansiella tillgångar ska klassifi ceras och värderas. Avgörande 
för vilken värderingskategori en fi nansiell tillgång hänför sig till beror på aff ärs-
modell och syftet med innehavet av den fi nansiella tillgången, dels den fi nansiella 
tillgångens kontraktsenliga kassafl öden. Den nya standarden innehåller även 
nya regler för nedskrivningsprövning av fi nansiella tillgångar som innebär att 
den tidigare ”incurred loss-metoden” ersätts av en ny ”expected lossmetod”. 
Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad analys av eff ekterna vid 
ett införande av IFRS 9.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder träder i kraft 1 januari 2018. Vidare utkom 
förtydliganden till rekommendationen under 2016, vilka ännu ej godkänts av EU. 
Idag redovisar koncernen vinster eller förluster från fastighetsförsäljningar på 
kontraktsdagen såvida det inte strider mot särskilda villkor i köpekontraktet. IFRS 
15 kan medföra att transaktionen och därmed försäljningsintäkten istället ska
redovisas vid tillträdet. Vidare medför rekommendationen utökade upplysnings-
krav kring försäljningen. Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad 
analys av eff ekterna vid ett införande av IFRS 15.

IFRS 16 Leasing träder i kraft 1 januari 2019. IFRS 16 innebär för leasetagaren att 
i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i rapporten över fi nansiell ställning. 
Klassifi cering i operationella och fi nansiella leasingavtal ska därför inte längre 
göras. Den underliggande tillgången i leasingavtalet redovisas i rapporten över fi -
nansiell ställning. Företagsledningen har ännu inte genomfört en detaljerad analys 
av eff ekterna vid ett införande av IFRS 16

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har träff  i kraft, väntas 
ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Klassifi cering i balansräkningen 
Som omsättningstillgångar klassifi ceras, 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 rörelse-
skulder klassifi ceras i balansräkningen som kortfristiga, alla andra skulder klassi-
fi ceras som långfristiga skulder.

Koncernredovisning 
Koncernbolag är alla de företag över vilka MaxFastigheter har bestämmande 
infl ytande. Dotterbolag är företag som ägs direkt av MaxFastigheter i Sverige 
AB. Bestämmande infl ytande innebär att moderbolaget är exponerat för rörlig 
avkastning från sitt engagemang och kan påverka avkastningen med hjälp av sitt 
infl ytande över företaget.

Koncernbolag redovisas initialt i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden. 
Det överskott som utgörs av skillnaden mellan överförd ersättning och det verkliga 
värdet på koncernens andel av identifi erbara förvärvade nettotillgångar redovisas 
som goodwill. Koncernbolag medtas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande infl ytandet överförs till koncernen och de ingår inte i
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande infl ytandet 
upphör. Koncerninterna transaktioner och balansposter 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 anskaff ningskostnaden på
de förvärvade nettotillgångarna i förvärvsanalysen.

I not 3 fi nns en närmare beskrivning av MaxFastigheters avgränsning mellan 
rörelse- och tillgångsförvärv. 
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Rapportering per segment 
I enlighet med defi nitionen av rörelsesegment i tillämpliga redovisningsprinciper 
redovisar koncernen enbart ett rörelsesegment. Utgångspunkten för att identifi era 
rapporterbara rörelsesegment är den interna rapportering såsom den rapporteras 
till och följs upp av koncernens högste verkställande beslutsfattare, vilken mot-
svarar MaxFastigeters vd. Vd följer upp rörelseresultatet för hela verksamheten
såsom ett rörelsesegment.

Intäkter
Hyresintäkter 
Hyresavtalen klassifi ceras i sin helhet som operationella hyresavtal, varför koncer-
nens 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 hyres-
rabatter. 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 avfl yttning redovisas 
som intäkt i samband med att avtalsförhållandet med hyresgästen upphör och 
inga åtaganden kvarstår från MaxFastigheters sida, vilket normalt sker vid avfl ytt-
ning. I hyresintäkterna ingår belopp som fakturerats hyresgästen avseende media 
och fastighetsskatt samt andra kostnader, i den mån MaxFastigheter inte agerat
ombud för hyresgästens räkning.

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.

Pensionsplanerna fi nansieras genom inbetalningar från respektive koncernbolag. 
Samtliga pensioner redovisas som avgiftsbestämda. Koncernens utbetalningar 
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 eff ektivränte-
metoden. Eff ektivränta är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och 
utbetlaningar 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 skatteeff ekten också 
redovisas på detta ställe.

Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. 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 justerat 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 avdragsgilla 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 uppskjutna skatte-
fordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Leasingavtal 
Leasingavtal där i allt väsentligt alla risker och förmåner förknippade med ägandet 
faller på leasegivaren, klassifi ceras 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 MaxFastigheter 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 anskaff ningsvärde, 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 kom-
mer att erhållas av koncernen och därmed är värderingshöjande samt att utgiften 
kan fastställas med tillförlitlighet. Övriga underhållsutgifter samt reparationer 
resultatförs löpande i den period de uppstår. För mer information om förvaltnings-
fastigheter se not 15.

Inventarier 
Inventarier tas upp till anskaff ningsvärdet 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 beträff ande 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 leveran-
törsskulder och låneskulder. Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde 
med tillägg för transaktionskostnader, med undantag för kategorierna fi nansiell 
tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via resultaträkningen. Redovisningen 
sker därefter olika beroende på hur de fi nansiella instrumenten har klassifi cerats 
enligt nedan.

Likvida medel 
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga kortfristiga place-
ringar med en löptid på högst tre månader.

Kundfordringar 
Kundfordringar redovisas initialt till verkligt värde och därefter till upplupet 
anskaff ningsvärde, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
En nedskrivning av kundfordringar görs när det fi nns bevis för att koncernen 
inte kommer att få betalt. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan 
tillgångens redovisade värde och nuvärdet av den bedömda framtida betalningen. 
Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen som en kostnad.

Noter
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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 resul-
taträkningen. 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 derivatinstru-
ment som tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
och under kategorin ”innehas för handel”.

Låneskulder
Låneskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde netto efter transaktions-
kostnader och därefter till upplupet anskaff ningsvärde.

Eget kapital
Utdelningar 
Utdelningar redovisas som en minskning av eget kapital efter det att årsstämman 
fattat beslut. Anteciperad utdelning redovisas hos mottagaren som en fi nansiell 
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 
klassifi ceras som kortfristiga skulder om inte koncernen har rätt att skjuta upp 
betalning av skulden i åtminstone tolv månader efter balansdagen, då den klassi-
fi ceras som långfristig skuld.

Kassafl ödesanalys
Kassafl ödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassafl ödet 
omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassifi ceras kassa- och banktillgodohavanden med en löptid kortare än tre 
månader och som utsätts endast för obetydlig risk för värdefl uktuationer. Koncer-
nen innehar inga kortfristiga placeringar utan endast banktillgodohavanden utan
bindningstid.

Moderbolagets redovisningsprinciper
Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning i enlighet med Årsredovisningslagen 
och den av Rådet för fi nansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 2 
”Redovisning för juridiska personer”. Moderbolaget tillämpar koncernens principer 
med de undantag och tillägg som anges nedan.

Redovisning av fi nansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och fi nansiella instrument värderas därmed till 
anskaff ningsvärde.

Andelar i koncernföretag
Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget i enlighet med anskaff ningsvär-
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 nedskrivning 
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.
     
     

NOT 3 VIKTIGA BEDÖMNINGAR VID TILLÄMPNING 
AV KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER

För att kunna upprätta redovisningen enligt god redovisningssed måste före-
tagsledningen 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 fi nansiella rapporter.   
  

Verkligt värde på förvaltningsfastigheter   
Förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde, vilket fastställs av före-
tagsledningen baserat på fastigheternas marknadsvärde. Väsentliga bedömningar 
har därmed gjorts avseende bland annat kalkylränta och direkt-avkastningskrav, 
vilka är baserade på värderarnas erfarenhetsmässiga bedömningar av markna-
dens förräntningskrav på jämförbara fastigheter. Bedömningar av kassafl ödet för 
drifts-, underhålls- och administrationskostnader är baserade på faktiska kostna-
der 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 15. 
 
   
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 rörelseförvärv. 
Företagsledningen bedömer vid varje enskilt förvärv vilka kriterier som är upp-
fyllda. Under 2016 och föregående år är bedömningen att enbart tillgångsförvärv 
har genomförts.

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

2016 2015

Avtalade hyresintäkter år 1 74 642 35 913

Avtalade hyresintäkter mellan år 
2 och 5

203 305 238 749

Avtalade hyresintäkter senare 
än 5 år

155 021 194 220

Summa 432 968 468 882

Årets hyresintäkter uppgår till 59 543 (31 088) tkr.

NOT 5 FASTIGHETSKOSTNADER

Koncernen

2016 2015

Driftkostnader -8 625 -4 240

Underhåll -2 975 -806

Fastighetsskatt -2 218 -740

Övriga fastighetskostnader -681 -1 139

Summa -14 499 -6 925

Noter
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NOT 6 CENTRAL ADMINISTRATION

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Personalkostnader -2 485 - -2 485 -

Revisions- och konsultarvoden -4 401 -16 -3 269 -16

Övriga centraladministration -2 643 -2 157 -1 545 -31

Summa -9 529 -2 173 -7 299 -47

NOT 7 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Koncernen Moderbolaget

Medelantalet anställda 2016 2015 2016 2015

Män 2 - 2 -

Kvinnor 1 - 1 -

3 0 3 0

Löner och andra ersättningar

Styrelsen, verkställande direktören och ledande 
befattningshavare

1 168 - 1 168 -

(varav tantiem) - - - -

Övriga 368 - 368 -

1 536 0 1 536 0

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelsen, verkställande direktören 
och motsvarande befattningshavare

336 336

Pensionskostnader övriga anställda 62 62

Sociala avgifter enligt lag och avtal 546 546

944 0 944 0

Bolaget och koncernen har inte haft några anställda under föregående år och inga ersättningar utbetalades. Det fanns heller inga pensionsåtganden eller överenskommel-
ser om avgångsvederlag eller andra ersättningar.

Ersättning till ledande befattningshavare 2016 Lön Bonus Förmåner Pension Summa

Styrelseordförande Christer Sundin 30 - - - 30

Styrelseledamot Filip Andersson 15 - - - 15

Styrelseledamot Robert Engwall - - - - 0

Styrelseledamot Sven Engwall 15 - - - 15

Styrelseledamot Leif Hässel 15 - - - 15

Styrelseledamot Julia Öhman Persson 15 - - - 15

Verkställande direktör Håkan Karlsson 470 - 8 168 646

Verkställande direktör Robert Engwall 138 - - - 138

Vice verkställande direktör Magnus Fält 470 - 8 168 646

1 168 0 16 336 1520

Det fi nns inga andra ledande befattningshavare utöver styrelse och verkställande direktörer ovan. Under 2015 utgick inga ersättningar till ledande befattningshavare.

Bolagets vd respektive vice vd tillträdde sina respektive positioner den 1 november 2016. Dessförinnan, under räkenskapsåret 2016, var Håkan Karlsson ledande befatt-
ningshavare i egenskap av fi nanschef och Magnus Fält ledande befattningshavare i egenskap av fastighetschef. För tiden intill Håkan Karlssons tillträde som bolagets vd 
var Robert Engwall bolagets vd.
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Ersättning till ledande befattningshavare  
Bolagets ledande befattningshavare har under anställningstiden rätt till tjänstebil liksom försäkrings- och pensionsförmåner. Mellan bolaget och de ledande befattningsha-
varna gäller från bolagets sida sex månaders uppsägningstid och från de ledande befattningshavarna tre månaders uppsägningstid. Vid bolagets uppsägning har vd res-
pektive 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 fi nns 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 2016 2015 2016 2015

Andel kvinnor i styrelsen 17% 0% 17% 0%

Andel män i styrelsen 83% 100% 83% 100%

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

2016 2015 2016 2015

Rådek KB

Revisionsuppdrag 150 86 90 16

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - - - -

Skatterådgivning - - - -

Övriga uppdrag - - - -

Summa 150 86 90 16

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsuppdrag 401 - 196 -

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag - - - -

Skatterådgivning - - - -

Övriga uppdrag - - - -

Summa 401 0 196 0

Summa 551 86 286 16

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen samt så kallad revisionsråd-
givning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

NOT 9 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Av årets inköp avser 22 (0) tkr inköp från andra koncernbolag. Av årets försäljning avser 11 512 (0) tkr försäljning till andra koncernbolag. Av årets ränteintäkter avser 0 (1 
639) tkr intäkt från dotterföretag.

Moderbolaget har upptagit lån från aktieägare. Lånen uppgår till 13 920 (107 393) tkr. Under året har 107 393 (0) tkr amorterats till aktieägare. Ränta avseende lån från 
aktieägare uppgår till 4 298 (5 095) tkr. Ränta utgår med 7 % årligen och förfaller till betalning två gånger per år, per 30 juni respektive 30 december. Lånen är amorteringsfria 
och är ej uppsägningsbara så länge respektive långivare äger aktier i bolaget. Om aktierna avyttras kan lånet sägas upp för omedelbar återbetalning.

Ersättningar till nyckelpersoner i ledande ställning framgår av not 7.
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NOT 10 RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter 11 11 - -

Räntekostnader -13 088 -8 160 -4 310 -5 095

Summa -13 077 -8 149 -4 310 -5 095

NOT 11 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

2016 2015

Utdelning - 1 600

Summa 0 1 600

NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderbolaget

2016 2015

Lämnade koncernbidrag -1 300 -485

Erhållna koncernbidrag 2 000 5 030

Summa 700 4 545

NOT 13 SKATT

Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -1 189 -981 -3 0

Uppskjuten skatt -17 978 -24 577 0 0

Redovisad skattekostnad -19 167 -25 558 -3 0

Avstämning mellan gällande skattesats och eff ektiv 
skattesats

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Resultat före skatt 91 842 124 225 603 1 003

Skatt enligt gällande skattesats i Sverige (22 %) -20 205 -27 330 -133 -221

Skatteeff ekt avseende ej avdragsgilla kostnader/ej 
skattepliktiga poster -75 88 -2 352

Skatteeff ekt av ej redovisade underskottsavdrag -131

Utnyttjande av underskottsavdrag från tidigare år på vilka 
ingen uppskjuten skattefordran aktiverats 1 113 1 684 131 -

Redovisad skattekostnad -19 167 -25 558 -3 0

Eff ektiv skattesats, % 21% 21% 1% 0%

Underskottsavdrag  
Koncernens skattemässiga förlustavdrag uppgår till 9 995 (2 085) tkr som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Av detta är förlustavdrag om 9 714 tkr koncernbi-
drags- och fusionsspärrade. Uppskjuten skatt på underskott har aktiverats. Uppskjuten skattefordran avseende dessa uppgår till 2 118 (0) tkr.

Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 9 627 (597) tkr som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Uppskjuten skatt på underskott har aktiverats. 
Uppskjuten skattefordran avseende dessa uppgår till 2118 (0) tkr.

Vid beräkningarna har en skattesats om 22 % använts. Underskotten har ingen förfallotidpunkt.

Noter



42

Skatt redovisad direkt i eget kapital

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

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:

Uppskjuten skatt på emissionskostnader 2 118 - 2 118 -

Summa skatt redovisad i eget kapital 2 118 0 2 118 0

Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Derivat 1 224 -74 - -

Förvaltningsfastigheter -19 202 -24 503 - -

Summa uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen -17 978 -24 577 0 0

Uppskjuten skattefordran redovisad i balansräkningen

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag 2 118 2 118 -

Summa uppskjuten skattefordran 2 118 0 2 118 0

Uppskjuten skatteskuld redovisad i balansräkningen

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Obeskattade reserver -130 - - -

Derivat 1 150 -74 - -

Förvaltningsfastigheter -44 014 -24 813 - -

Summa uppskjuten skatteskuld -42 994 -24 887 0 0

NOT 14 RESULTAT PER AKTIE

Koncernen

2016 2015

Årets resultat 72 675 98 667

Antal vägt genomsnittligt utestående aktier 7 637 2 818

Resultat per aktie före utspädning 9,52 35,01

Antal vägt genomsnittligt utestående aktier efter full 
utspädning

7 637 2 818

Resultat per aktie efter utspädning 9,52 35,01

Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under 
perioden exklusive eventuella återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderföretaget.

Vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras det vägda genomsnittliga antalet aktier för utspädningseff ekten av samtliga potentiella stamaktier.

Med anledning av den split 40:1 som beslutades på extra bolagsstämma den 23 februari 2016 har resultat per aktie räknats om med användande av antal aktier efter 
genomförd split för samtliga perioder som presenteras i denna årsredovisning.
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NOT 15 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Verkligt värde

Ingående balans 472 384 107 261

Investeringar 36 954 11 781

Förvärv, köpeskilling 401 301 243 293

Försäljningar, köpeskilling -11 058 -

Värdeförändring 74 932 110 049

Utgående balans 974 513 472 384

Taxeringsvärden

Taxeringvärde byggnader 305 418 123 776

Taxeringsvärde mark 3 869 33 082

Summa 309 287 156 858

Skattemässiga värden 615 267 318 426

Verkligt värde motsvaras av fastigheternas marknadsvärde. De externa värderingar som har utförts per 31 december 2016 har omfattat samtliga fastigheter. Värderings-
metodiken och väsentliga antaganden beskrivs nedan. Värderingarna har utförts av NAI Svefa.
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden. Marknadsvärdebedömningen har skett genom en kombination 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 hyres-
gäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på en eller 
fl era 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 baserad 
på de direktavkastningskrav som kan härledas från ortsprismetoden. 
De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som fi nns 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 från och med december månad 2016 till och med november månad år 2026.

Infl ation
Under 2016 har ett infl ationsantagande om 1,3 (1,25) använts, därefter 2,0 (2,0) procent. Infl ationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riks-
banken, 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 mark-
nadsmässiga parametrar, statistik och erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts diff erentierade direktavkastningskrav utifrån dess 
riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till 7,25 (7,25) procent. Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 
för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkyl-periodens 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 infl ationsanpassa direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta 
värdeutlåtande. 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 6,25 (6,25) procent till 8,5 (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 975 mkr (472) och med ett osäkerhetsintervall om +/- 5 % kan det verkliga värdet variera med +/- 49 mkr (24) före skatt. Av 
tabellen nedan framgår väsentliga faktorer som påverkar värderingen och bedömda resultateff ekter av förändringar av dessa.

Känslighetsanalys fastighetsvärden 2016 Förändring (+/-) Värdepåverkan MKR  (+/-) före skatt

Hyresintäkter 80 sek/kvm 7

Fastighetskostnader 20 sek/kvm 2
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NOT 16 INVENTARIER

Koncernen Moderbolaget

ANSKAFFNINGSVÄRDEN 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaff ningsvärde 110 - - -

Årets inköp 551 110 434 0

Summa anskaff ningsvärden 661 110 434 0

AVSKRIVNINGAR

Årets avskrivningar -110 - -25 -

Summa avskrivningar -110 0 -25 0

Redovisat värde 551 110 409 0

NOT 17 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31

Ingående ackumulerade anskaff ningsvärden 29 541 9 672

Förvärv 143 909 19 869

Summa anskaff ningsvärden 173 450 29 541

Redovisat värde 173 450 29 541

DERIVATINSTRUMENT

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Verkligt värde

Ingående balans 336 -

Värdeförändring -5 563 336

Utgående balans -5 227 336

Noter
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NOT 18 AKTIER I DOTTERFÖRETAG

Bolag Org nr Andel Antal aktier Redovisat värde

MaxFastigheter Fagersta AB 556937-5453 100% 500 1 350

MaxFastigheter Östhammar AB 556947-9529 100% 500 550

MaxFastigheter Karlstad AB 556953-2442 100% 500 50

MaxFastigheter Norrköping AB 556979-3440 100% 500 7 722

MaxFastigheter Västerås AB 556613-7625 100% 1 000 120

MaxFastigheter Ingelsta AB 559008-5394 100% 500 3 500

MaxFastigheter Eskilstuna AB 556998-3843 100% 500 50

MaxFastigheter Gräsvallen AB 556960-4761 100% 500 16 199

MaxFastigheter Sundsvall AB 556931-4775 100% 500 14 308

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

MaxFastigheter Borlänge AB 559046-1157 100% 500 14 996

MaxFastigheter Hallsberg AB 559063-3110 100% 500 13 708

MaxFastigheter Fagersta Dagny 4 AB 559064-1873 100% 50 000 6 350

Fanfaren 0 AB 556930-7654 100% 500 15 000

MaxFastigheter Laxå AB 556921-4264 100% 1 000 8 973

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

Castel Uppsala AB 556937-2344 100% 1 000 10 889

Castel Uppsala 2 AB 556948-1400 100% 1 000 12 257

Castel Eskilstuna AB 559048-2559 100% 500 3 298

Summa aktier i dotterföretag 173 450

NOT 19 KUNDFODRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Fodringar på hyresgäster 16 839 5 900 - -

Avsättning för osäkra fodringar -794 - - -

Summa 16 045 5 900 0 0

NOT 20  ÖVRIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Handpenning 
fastighetsförvärv 2 830 12 000 2 830 12 000

Fordran 
hyresgästanpassning 1 705 - - -

Övriga fordringar 5 329 2 655 - -

Summa övriga fordringar 9 863 14 655 2 830 12 000

Bokfört värde överensstämmer med verkligt värde då betalning ligger nära i tiden.
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NOT 21  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetald försäkring 215 135 9 -

Övriga poster 437 290 30 0

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 652 425 39 0

NOT 22 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 23 AKTIEKAPITAL

Bolagets aktie är sedan juni månad 2016 listad på Nasdaq First North. 

Antalet aktier uppgick till 10 306 511 st per 2016-12-31. Aktiekapitalet var 25 766 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

2015-01-01  Ingående 24 973 2 497 300 100

2015-05-06 Nyemission 4 000 28 973 400 000 2 897 300 100

2015-07-08 Nyemission 12 104 41 077 1 210 400 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 0 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

NOT 24  RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Finansieringsrisk
Finansierings- och likviditetsrisk defi nieras som det lånebehov som kan täckas i ett ansträngt marknadsläge. Lånebehovet kan avse refi nansiering av befi ntliga lån eller 
nyupplåning. MaxFastigheter strävar efter balans mellan kort- och långfristig upplåning, fördelat på ett antal fi nansieringskällor. 

Ränterisk
Ränterisken avser risken för att förändringar i ränteläget påverkar koncernens upplåningskostnad. Räntekostnaden utgör koncernens enskilt största kostnadspost. Ränte-
bindning ska enligt policyn ske utifrån bedömd ränteutveckling, kassafl öde och kapitalstruktur. MaxFastigheter använder sig av fi nansiella instrument, huvudsakligen i form 
av ränteswapar, i syfte att begränsa ränterisker samt för att på ett fl exibelt sätt påverka låneportföljens genomsnittliga bindningstid. All upplåning är i svenska kronor. Om 
räntorna inklusive räntederivat på upplåning i svenska kronor per den 31 december 2016 varit 1,0% (1,0%) högre/lägre med alla andra variabler konstanta, hade vinsten 
efter skatt för räkenskapsåret varit 3 808 tsek (2 320) lägre/högre, huvudsakligen som en eff ekt 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 fi nanspolicyn anger att endast kreditvärdiga motparter
accepteras i fi nansiella transaktioner.
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Ränte- och låneförfallostruktur Likvidfl öden

2016-12-31 Ränteförfallostrukur
Genomsnittlig 

ränta Låneförfallostruktur Ränta krediter

År Tkr % % Tkr % Tkr

0-1  126 013 25,9 1,1 356 220 73,3 6 442

>1-2 - - - 38 800 8,0 6 084

>2-3 - - - 88 358 18,2 5 368

>3-4 173 854 35,8 2,1 2 691 0,6 4 088

>4-5 186 201 38,3 1,9 - - 533

>5- - - - - -

Totalt 486 068 100 1,8 486 068 100 22 515

Ränte- och låneförfallostruktur Likvidfl öden

2016-12-31 Ränteförfallostrukur
Genomsnittlig 

ränta Låneförfallostruktur Ränta krediter

År Tkr % % Tkr % Tkr

0-1 26 723 11,3 1,8 16 826 7,2 4 653

>1-2 - - - 210 426 90,7 2 590

>2-3 - - - 4 850 2,1 2 331

>3-4 - - - - - 2 049

>4-5 205 379 88,7 2,0 - - 1 087

>5- - - - - - 0

Totalt 232 102 100 2 232 102 100 12 711

Lånevillkor
Bolagens samtliga lån är tecknade med tvååriga löptider. Målsättningen är att genom omförhandlingar se över dessa för att säkerställa en bättre och längre låneförfal-
lostruktur. Genomsnittlig kapitalbindning uppgår till 0,8 år (1,0). Belåningsgraden uppgick till 50,8 procent (72,8). MaxFastigheters lånefaciliteter innehåller sedvanliga 
garantier och åtaganden, bland annat åtaganden för moderbolaget och dess dotterbolag att uppfylla vissa fi nansiella nyckeltal såsom belåningsgrad och räntetäcknings-
grad. Om inte koncernföretagen uppfyller dessa åtaganden och garantier kan bankerna säga upp lånefaciliteterna och begära återbetalning av lånen. Samtliga villkor har 
uppfyllts under året.

Förfallostruktur
Koncernens lån från kreditinstitut uppgår till 486 068 (232 102) tkr. Av dessa förfaller 356 220 (16 826) tkr till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Skulder som förfaller 
till betalning senare än fem år efter balansdagen uppgår till 0 tkr. Under året har 14 015 tkr amorterats. 

Kortfristiga lån från aktieägare uppgår till 13 920 (0) tkr. Långfristiga lån från aktieägare uppgår till 0 (107 393) tkr. Enligt lånevillkoren är lån från aktieägare amorteringsfria så 
länge aktieägandet kvarstår. Vid en aktieförsäljning kan lånen sägas upp till omedelbar betalning. Under året har 107 393 (0) tkr återbetalts. 

Likviditetsrisk
Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel fi nns 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 fi nansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som ingår i tabellen är 
avtalsenliga odiskonterade kassafl öden. I likvidfl öden är eff ekt av räntederivat beaktade. För att beräkna likvidfl öden för krediter samt för de rörliga benen i ränteswaparna 
har genomsnittlig ränta som gällde per bokslutsdagen använts. Utestående låneskuld och kreditmarginal har antagits vara desamma som per bokslutsdagen fram till resp 
kredits förfall, då de antagits slutamorterats.Utöver skulder till kreditinstitut återfi nns 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 fl exibelt sätt påverka låneportföljens genomsnittliga bindningstid. Deriva-
ten redovisas till verkligt värde. I de fall den avtalade räntan avviker från marknadsräntan uppstår ett teoretiskt över- eller undervärde som redovisas via resultaträkningen. 
Genomsnittliga räntan på räntebärande skulder, inklusive eff ekter av derivatinstrument, uppgick till Genomsnittlig ränta på räntebärande skulder uppgick till 1,8 procent 
(2,1) per 31 december 2016. 74 procent (90) av skulderna har bunden ränta genom ränteswappar. Genomsnittlig räntebindning uppgår till 2,8 år (4,2).

Derivatinstrument
Värdeförändringen om -5 563 tkr (335) avser derivatinstrument som bolaget innehar vid årets utgång, och framgår av rapport över totalresultat.

Noter
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NOT 25  BYGGNADSKREDITIV

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Beviljad kredit uppgår till 0 22 750 - -

Utnyttjad kredit uppgår till 0 4 457 - -

NOT 26  KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Mervärdesskatt 160 1 000 1 848 -

Fastighetsskatt 15 489 800 - -

Lån från aktieägare 13 920 - 13 920 -

Säljarrevers 8 458

Övriga kortfristiga skulder 23 487 17 1 283 2

Summa kortfristiga skulder 61 514 1 817 17 051 2

NOT 27  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 10 821 8 440 - -

Upplupna räntor 821 3 182 240 2 919

Övriga förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter 4 229 947 498 15

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 871 12 569 738 2 934

NOT 28  FINANSIELLA INSTRUMENT PER KATEGORI

2016-12-31
Tillgångar i balansräkningen Låne- och kundfordringar

Finansiella tillgångar
 värderade till verkligt
 värde över resultatet Summa

Kundfordringar 16 045 - 16 045

Övriga fordringar 3 482 - 3 482

Likvida medel 5 978 - 5 978

Summa 25 505 0 25 505

Skulder i balansräkningen Övriga fi nansiella skulder

Skulder värderade
 till verkligt värde

 över resultatet Summa

Skulder till kreditinstitut -486 068 - -486 068

Derivatinstrument - -5 227 -5 227

Leverantörsskulder -7 424 - -7 424

Övriga kortfristiga skulder -61 736 - -61 736

Summa -555 228 -5 227 -560 455

Noter
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2015-12-31
Tillgångar i balansräkningen Låne- och kundfordringar

Finansiella tillgångar
 värderade till verkligt
 värde över resultatet Summa

Derivatinstrument - 336 336

Kundfordringar 16 045 - 16 045

Övriga fordringar 14 666 - 14 666

Likvida medel 6 706 - 6 706

Summa 37 417 336 37 753

Skulder i balansräkningen Övriga fi nansiella skulder

Skulder värderade
 till verkligt värde

 över resultatet Summa

Skulder till kreditinstitut -486 068 - -486 068

Övriga långfristiga skulder -107 393 - -107 393

Byggnadskreditiv -4 457 - -4 457

Leverantörsskulder -3 111 - -3 111

Övriga kortfristiga skulder -12 586 - -12 586

Summa -613 615 0 -613 615

Redovisat värde för koncernens skulder till kreditinstitut motsvaras av verkligt värde eftersom räntan på upplåningen är i paritet med aktuella marknadsräntor. Skulder till 
kreditinstitut är i nivå 2 i verkligt värde hierarkin.

NOT 29  STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Fastighetsinteckningar 567 455 266 320 - -

Summa ställda säkerheter 567 455 266 320 0 0

NOT 30  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Borgen för dotterföretag - - 567 455 236 559

Summa ställda säkerheter 0 0 567 455 236 559

NOT 31  HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Styrelsen beslutade den 31 januari 2017 om nyemission av aktier enligt bemyndigande från extra bolagstämma den 27 december 2016. Emissionen, som blev övertecknad, 
registrerades 15 mars och uppgick till cirka 134 mkr. Överteckningen blev ca 34 mkr och likviden kommer att användas till investeringar i befi ntliga projektmöjligheter samt 
ytterligare förvärv av fastigheter med höga kassafl öden. Emissionen var riktad till allmänheten i syfte att öka spridningen i aktien. 

Bolaget kallade till en extra bolagsstämma den 7 februari 2017 med anledning av styrelsens förslag om byta fi rma till i första hand MaxFastigheter AB. Det nya namnet som 
antogs blev MaxFastigheter i Sverige AB. 

MaxFastigheter förvärvade 30 mars 2017 en fastighet i Katrineholm till en köpeskilling om 34 mkr. Fastigheten är fullt uthyrd med 2 hyresgäster på långa hyresavtal. Förvär-
vet görs med en kombination av eget kapital samt banklån och direktavkastningen uppgår till ca 8,5%.

Därutöver har inga händelser av väsentlig betydelse inträff at efter rapportperiodens slut. 

Noter
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NOT 32  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Överkursfond 188 352

Balanserade vinstmedel 1 007

Årets resultat 600

Totalt 189 959

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

Till aktieägarna utdelas 0,64 kr/aktie, totalt 9 300

I ny räkning överförs 180 659

Summa 189 959

Noter
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FILIP ANDERSSON 
STYRELSELEDAMOT
Född: 1970
Uppdrag i Bolagets styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.
Innehav i Bolaget: 1 530 580 aktier.

JULIA ÖHMAN PERSSON 
STYRELSELEDAMOT
Född: 1971
Uppdrag i Bolagets styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.
Innehav i Bolaget: 249 880 aktier.

LEIF HÄSSEL
STYRELSELEDAMOT
Född: 1960
Uppdrag i Bolagets styrelse:  
Styrelseledamot sedan 2016. 
Innehav i Bolaget: 103 480 aktier. 

FÖRSÄKRAN
Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 24 mars 
2017 för fastställelse. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättas i enlighet med 
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana som de har antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställ-
ning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföre-
tagets 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 moder-
bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas bolagsstämman 
den 11 maj 2017.

Försäkran

CHRISTER SUNDIN
STYRELSEORDFÖRANDE
Född: 1949
Uppdrag i Bolagets styrelse: 
Styrelseledamot och ordförande sedan 2016. 
Innehav i Bolaget: 67 200 aktier.

SVEN ENGWALL 
STYRELSELEDAMOT
Född: 1961
Uppdrag i Bolagets styrelse: 
Styrelseledamot sedan 2016.
Innehav i Bolaget: 564 260 aktier.

ROBERT ENGWALL 
STYRELSELEDAMOT
Född: 1958
Uppdrag i Bolaget: Styrelseledamot sedan 2016. 
Tidigare innehaft uppdrag som såväl VD som 
Styrelseordförande.  
Innehav i Bolaget: 476 057 aktier.

Gävle den 7 april 2017

     
Christer Sundin  Leif Hässel   Julia Öhman Persson
Styrelseordförande   Styrelseledamot   Styrelseledamot

     
Filip Andersson  Sven Engwall   Robert Engwall
Styrelseledamot  Styrelseledamot   Styrelseledamot

Håkan Karlsson 
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2017
   

Gert-Ove Levinsson  Henrik Bergquist 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor   
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Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för MaxFastigheter i Sverige AB (publ) för år 
2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 25-50 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, 
och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget 
och koncernen.

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 yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för år 2015 har utförts av 
en annan revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som 
lämnat en revisionsberättelse daterad 10 mars 2016 med 
omodifi erade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisning.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredo-visningen, koncernredovisningen och återfi nns på 
sidorna 1-24 och 53-54. Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen 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 identifi eras 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 informa-
tionen 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 årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen 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 fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten 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 än att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse 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 felaktighet om en 
sådan fi nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen 
av årsredovisningen och koncernredovisningen fi nns på Re-
visorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. 
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för MaxFastigheter i Sverige 
AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträff ande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Till bolagsstämman i MaxFastigheter i Sverige AB (publ), org.nr 556937-5487
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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 disposi-
tioner beträff ande 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 förvalt-
ningen 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 anvis-
ningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträff ande 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:

 ¾ företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

 ¾ på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträff ande revisionen av förslaget till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet 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.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen fi nns på Revisorsnämndens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/
rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Örebro den 7 april 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Revisionsberättelse

Gert-Ove Levinsson  Henrik Bergquist 
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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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 aktieä-
garlån i relation till fastigheternas bokförda värde. 

Direktavkastning fastigheter 
Periodens driftöverskott i relation till fastigheternas genom-
snittliga 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 ränt-
ederivat 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 fi nansiella poster i relation till fi nansnetto. 

Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder i relation till eget kapital vid periodens 
slut. 

Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen. 

Överskottsgrad 
Driftsöverskott i relation till intäkter. 

DEFINITIONER NYCKELTAL

Definitioner nyckeltal
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