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VD har ordet

2016 har varit ett händelserikt år där vi lyckats med 
det som vi föresatte oss - Att få igång uthyrningsverk-
samheten genom att kontraktera en operatör och att 
etablera Quartiers på den Spanska Solkusten. Fas-
tighetsportföljen fortsätter utvecklas och värdeutveck-
lingen på befintliga fastigheter har varit god. Under 
året har vi attraherat kapital i två skilda nyemissioner 
vilket satt oss på kartan på den nordiska kapital-
marknaden och gjort oss till ett synligare bolag för 
såväl investerare som banker.

Vi har under året färdigställt 58 lägenheter och kontrak-
terat en operatör som påbörjade uthyrning och drift i juni 
2016. Under sista kvartalet tog operatören även in de 41 
lägenheterna i verksamheten och har under året lyckats 
få en stadig beläggning på samtliga 99 lägenheter med 
en mix av både kort- och långtidsuthyrning. Vi har tillsam-
mans med operatören noterat en stark efterfrågan inom 
långtidssegmentet vilket till stor del kan förklaras av en 
rådande bostadsbrist och avsaknad av hyreslägenheter i 
regionen. Vid årsskiftet var 53 av 66 lägenheter avsedda 
för långtidsuthyrning uthyrda. Idag är kvoten fylld och oper-
atören har hyrt ut samtliga 66 lägenheter. Resterande 33 
lägenheter har avsatts för korttidsuthyrning där gruppresor 
och turism förväntas bidra till en god beläggning under vår- 
och sommarmånaderna. Kundnöjdheten har varit hög vilket 
återspeglas i ett helhetsbetyg för 2016 om 9,2 (av 10,0) 
från gäster som har bokat via Booking.com. 

Under året genomförde vi en nyemission av preferen-
saktier och bolaget tog klivet in på den publika kapital-
marknaden. Preferensaktien listades på NGM Nordic MTF 
med syftet att stärka Quartiers marknadsprofil, skapa syn-
lighet och transparens gentemot hyresgäster, banker och 
övriga finansiärer, samt underlätta tillkommande förvärv 
och ge bolaget en kvalitetsstämpel. Det har vi lyckats med.

För att stärka organisationen anställde vi under hösten en 
CFO med fokus på finansierings- och utvecklingsprojekt, 
samt med syftet att stärka bolagets positionering inom 
fastighetsutvecklingssegmentet.

Sammantaget för 2016 kan vi redovisa en stark vär-
deutveckling i både förvaltnings- och projektportföljen. 
En positiv marknad och välriktade investeringar bidrog 
till en värdeökning om 34,7 procent jämfört med anskaf-
fningsvärdena. Det egna kapitalet ökade samtidigt med 
92,1 miljoner kronor och uppgick per den sista december 
till 141,3 miljoner kronor.

Nya förvärv
På attraktiva Golden Mile i Marbella förvärvade vi under 
sista kvartalet tre intilliggande fastigheter kända som 
Centro Forestal Sueco. Golden Mile är ett exklusivt område 
på den spanska solkusten och hem för några av Marbellas 
mest exklusiva villor och hotell. Fastigheten har en bebyg-
gd yta om 7 282 kvadratmeter i enlighet med detaljplanen 
från 1986. Detaljplanen från 2010 tillät byggrätter om 
totalt 16 543 kvadratmeter. En ny detaljplan är under 
utveckling och beroende på utfall avser vi att utveckla fas-
tigheten på det sätt som bedöms mest lämpat beaktat av 
fastighetens läge och karaktär, samt bolagets långsiktiga 
strategi. Fram tills det att en ny detaljplan beslutas avser vi 
att upprusta fastigheten för att bedriva en konceptualise-
rad hotell- och restaurangverksamhet. Tillträde kommer att 
ske under sommaren 2017.

Produktionsstarter Gran Vista och Villa Amapura
Under sista kvartalet startade projektarbetet med Gran 
Vista vilket är två ofärdiga huskroppar med fantastisk 
utsikt beläget intill vår nuvarande anläggning Hacienda del 
Señorio de Cifuentes i Benhavis. Huskropparna kommer 
att husera 24 lägenheter där vi arbetar tillsammans med 
en välrenommerad arkitekt med tyngdpunkt på design, 
bekvämlighet och hög boendekvalité. 

Under 2017 avser vi även påbörja produktion av Amapu-
raprojektet, samt försäljning och produktion av ytterligare 
60 lägenheter belägna strax intill lägenheterna i Gran 
Vista.
 
Steg för fortsatt expansion 
Vi har under året landat de projekt vi planerade för 2016 
och kommer nu fortsätta utveckla Quartiers Properties som 
ett förvaltnings- och fastighetsutvecklingsbolag på den 
spanska solkusten. Arbetet med att positionera varumärket 
löper på enligt plan och ytterligare insatser kommer att 
göras under 2017. Vi lägger nu i en högre växel än tidigare 
och arbetar för fortsatt expansion inom såväl förvaltnings- 
som utvecklingssegmentet. Vi ser en särskilt stor utveck-
lingspotential inom fastighetsutvecklingssegmentet där vi 
avser att expandera kraftigt under 2017. 

Det kommande året kommer att präglas av fortsatt tillväxt 
i såväl fastighetsportföljen som i organisationen generellt. 
Jag ser med stor glädje fram emot 2017 där Quartiers 
Properties fortsätter sin resa mot att bli en erkänd och 
etablerad aktör på den spanska solkusten. 
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Katri Lind
Verkställande direktör
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Bolagsöversikt 
Quartiers Properties är ett svenskt fastighetsbolag 
inriktat på fastighetsutveckling på den spanska solkusten. 
Bolagets primära fokus är utveckling och försäljning, 
samt förvaltning av bostadsfastigheter. En kombination av 
förvaltning och utveckling skapar en stabil grund i bolaget 
men möjliggör samtidigt en snabb expansionstakt. Bolaget 
befinner sig just nu i en expansiv period där fokus den 
kommande perioden kommer att ligga på förvärv och 
utveckling av projektfastigheter. 

Affärsidé 
Quartiers affärsidé är att utveckla bostäder och 
semesterfastigheter på den spanska solkusten. 
Målgruppen för bolagets verksamhet ska vara turister samt 
människor som söker ett andraboende. 

Målsättning 
Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter 
med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj 
på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional 
aktör. Quartiers Properties ska långsiktigt uppnå hög 
lönsamhet samt ständigt driva en bred projektportfölj. 

Strategi 
Bolaget befinner sig i en expansionsfas med fokus på 
förvärv av mark och utvecklingsfastigheter. Det finns för 
närvarande goda möjligheter att förvärva bra belägna 
objekt till attraktiva priser med goda finansieringsvillkor 
direkt från flertalet spanska banker, på samma sätt som 
bolaget tidigare har gjort. Därefter bedöms den allt ökande 
efterfrågan i regionen leda till högre markpriser vilket i sin 
tur förväntas normalisera projektmarginalerna. 

Bolaget avser att de kommande åren bygga upp en 
projektportfölj som avses exploateras i takt med att 
priserna i regionen ökar. Sammantaget bedöms strategin 
möjliggöra flertalet välavkastande projekt de kommande 
åren. Quartiers Properties långsiktiga strategi bygger på 
följande:

Historik 
Bakgrunden till Quartiers var att göra det möjligt för 
investerare att få exponering mot den spanska fastighets-
marknaden. Bolaget vill erbjuda investerare att ta del av 
den tillväxten som förväntas efter den kraftiga nedgången i 
fastighetspriserna i samband med finanskrisen 2008.

2014
Verksamheten grundas i juni 2014.

2015
Genom det spanska dotterbolaget Flexshare España S.L. 
förvärvade koncernen i juli 58 färdigställda lägenheter i 
Hacienda de Cifuentes samt två huskroppar.

2016
Bolaget genomförde en riktad emission om cirka 28 
MSEK under första halvan av året. Quartiers förvärvade 
41 färdigställda lägenheter i samma område som bolagets 
58 lägenheter i Hacienda de Cifuentes samt en tomtmark 
med byggrätt om 60 lägenheter. Bolagets preferensaktier 
listades på NGM Nordic MTF efter en lyckad emission om 
23 MSEK som blev övertecknad. Under andra halvan av 
året växte bolaget ytterligare genom avtal om förvärv av tre 
intilliggande fastigheter kända som Centro Forestal Sueco 
belägna på Golden Mile i Marbella. Bolaget genomförde i 
slutet av året en riktad emission om 21,7 MSEK av stam- 
och preferensaktier med vederlagsfria teckningsoptioner i 
syfte att finansiera en del av första delbetalningen om 13,5 
MSEK av Centro Forestal Sueco.

2017
Byggnationen av Gran Vista samt projektering av Ocean 
View och Centro Forestal Sueco har påbörjats. Bolaget 
ingick även avtal om förvärv av Amapura som kommer till 
försäljning hösten 2017.

Om Quartiers Properties

• Quartiers Properties ska vara tydligt inriktat på utveckling av semesterfastigheter och av andraboenden. 

• Tillväxt ska ske med god lönsamhet och likviditet. 

• Bolaget ska utveckla fastigheter i attraktiva lägen som bidrar till ett högt kundvärde och förenklar försäljnings- 
och uthyrningsprocessen. 

• Del av de fastigheter som bolaget utvecklar ska kvarstå i verksamheten och ingå i bolagets förvaltningsdel. 
Anledningen är att säkra kassaflöden för den operativa driften vid eventuellt kraftigt negativa konjunktursväng-
ningar.  
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Fastighetstveckling 
Affärsområdet fastighetsutveckling är den enhet inom 
Quartiers Properties som ansvarar för genomförandet 
av fastighetsprojekten från förvärv fram tills fastigheten 
är färdigställd och tas under förvaltning eller avyttras. 
Projektutvecklingen innefattar ansvar för identifiering 
av nya förvärv, utveckling av detaljplan, bygglov samt 
koordinering av hela utvecklings- och byggprocessen.

Aktuella projekt
Quartiers projektportfölj utgörs av fastigheter som förvär-
vats med potential att utvecklas till bostäder eller hotell 
samt av mark med befintliga byggrätter eller där byggrätter 
planeras att skapas. Bolaget är i pågående diskussioner 
om att förvärva fler projekt.

Finansiering

M&A

Återinvestera

Mogna

Expandera

Förvärva och 
finansiera

Förvärva och finansiera 
fastighetsprojekt till 

attraktiva priser och på 
strategiska platser för att 
bygga en bred projekt-

portfölj.

Strategiska M&A för att 
skapa förutsättningar till 
att gradvis växa i syfte att 
öka produktionstakten. 

Återinvestera kapital i nya 
utvecklingsprojekt.

Etablera bolaget på 
Costa del Sol och 

leverera positiva kassa-
flöden.

Växa och expandera på 
nya marknader

M&A Återinvestera Mognad Expandera

Samtliga fastighetsprojekt är belägna på Spaniens solkust 
i kommunerna Benahavis och Marbella. Alla projekt är 
unika och processen för att utveckla fastigheterna kan 
skilja sig åt. 

I bolaget finns erfarenhet av projektledning, byggledning 
och finans. Lars Åke Olofsson, styrelseledamot i Quartiers, 
är sedan 1989 bosatt i Benahavis och är operativt ansva-
rig för bolagets verksamhet i Spanien. Åke ansvarar även 
för stadsplanering och infrastruktur i Benahavis kommun 
sedan flertalet år och har en lång internationell karriär i 
Skanska, Tailor Woodrow de España, och Tailor Wimpey. I 
genomförandeprocessen av projekt använder sig bolaget 
av underleverantörer inom arkitektur, juridik och byggna-
tion. 

• Rådande marknadsförutsättningar möjliggör för bolaget att 
genomföra förvärv till attraktiva priser med bra finansierings-
villkor vilket skapar möjlighet för goda projektmarginaler de 
kommande åren.

Fastighetsutveckling

Bygga, förädla och 
exploatera

Försäljning eller  
förvaltning

Återinvestering av 
projektvinster i nya 

projekt

Förvärv av utvecklings-
fastigheter och mark
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Förvaltning & Operationell drift 
Översikt

Fastighetsförvaltningen ansvarar för drift av bolagets 
förvaltningsfastigheter och övrig administration relaterat 
till fastigheterna. Bolaget har ingått avtal med en operatör 
som hyr samtliga lägenheter i Hacienda de Cifuentes, 
belägna i Benahavis. Operatören ansvarar i sin tur för 
uthyrning. Quartiers ser även på möjligheterna att bedriva 
operatörsverksamhet och drift  av bostäder eller hotellfast-
igheter i egen regi i framtiden.

Kompetens inom drift och operatörsverksamhet
Inom bolaget finns kompetens inom drift och operatör-
sverksamhet. Detta möjliggör för bolaget att driva en 
fastighet i egen regi om det inte är möjligt att ingå avtal 
till attraktiva villkor med en operatör. Inom organisationen 
finns lång och bred kompetens i form av VD, Katri Lind, 
som arbetat i ett flertal operativa roller inom Scandic- 
koncernen samt andra hotell- och konferensanläggningar. 
Förmågan att på egen hand kunna ta över operatörsverk-
samheten av en fastighet minskar den operativa risken när 
avtal med externa operatörer förfaller, om operatören inte 
kan fullgöra sina skyldigheter eller situationer då fastighe-
ter måste renoveras från grunden och det inte är finansiellt 
intressant att hyra ut till tredje part. Quartiers bedriver för 
närvarande ingen egen operatörsverksamhet men ser över 
möjligheten att göra det i framtiden.

2 Utveckling

Bolaget ska kontinuerligt 
söka efter strategiska förvärv 
med attraktiva värderingar.

1 Attraktiva 
värderingar 
& strategiska 
förvärv

Fastigheterna ska utvecklas 
genom nybyggnation, 
renovering, ombyggnation 
eller ompositionering.

Bolaget ska förvalta eller 
avyttra fastigheter beroende 
på vad som ger högst 
aktieägarvärde.

3 Förvaltning 
eller avyttring

Förvaltningen ska leda till 
stabila hyresintäkter för 
fastigheterna och lägga 
grunden för ytterligare tillväxt.

4 Stabila 
driftnetton i 
fastighets-
beståndet
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Medarbetare 
Organisationen är uppbyggd kring ett begränsat 
antal personer med erfarenhet inom projektledning, 
finansiering, hotellverksamhet, bygg och fastigheter. 
Genom att arbeta med lokala samarbetspartners i 
Spanien kan organisationen hantera flertalet omfattande 
projekt samtidigt trots sin relativt begränsade storlek. 
Operatörsbolaget drivs i egen regi av en extern operatör 
vilket frigör resurser från företagsledningen. Koncernen 
har fyra anställda. VD Katri Lind och finanschef (CFO) 
Marcus Johansson Prakt ingår i bolagets ledningsgrupp. 
Åke Olofsson är anlitad på långtids konsultbasis och har 
ansvar för bolagets byggledning och byggnation. Claudio 
Gomez är anställd som projektledare och analytiker.

Quartiers Properties AB (publ)

556975-7684

Quartiers  
Properties Holding SL

B93528750
100% Dotterbolag

Flexshare España SL
B19567130

100% Dotterbolag

CFS Marbella Hotel  
Property SL
B93534352

100% Dotterbolag

CFS Residential Property SL
B93534345

100% Dotterbolag

CFS Hotel Management SL
B93534337

100% Dotterbolag

Legal struktur från och med 2017 
Quartiers är moderbolag i koncernen bestående av det 
helägda dotterbolaget Flexshare España S.L. med säte 
i Benahavis, Spanien samt Quartiers Properties Holding 
SL med säte i Benahavis, Spanien. Flexshare España, 
S.L. är ägare till bolagets tillträdda och fullt betalda 
fastighetsbestånd vilket består av Hacienda de Cifuentes, 
Ocean View och Gran Vista. Quartiers Properties Holding 
SL äger 100 procent av CFS Marbella Hotel Property 
SL, CFS Residential Property SL samt CFS Hotel 
Management SL, samtliga med säte i Benahavis, Spanien. 
Nedan är en översikt över den legala strukturen inklusive 
respektive bolags organisationsnummer.

Under 2016 utgjordes den legala strukturen av 
moderbolaget Quartiers Properties AB (publ) och det 
helägda dotterbolaget Flexshare España S.L.

Huvudsaklig geografisk marknad 
Quartiers huvudsakliga geografiska marknad sträcker sig 
längs den spanska solkusten (Costa del Sol). Samtliga 
bolagets intäkter härrör från verksamheten i regionen. 
De kostnader som uppstod under perioden från bolagets 
bildande till dess att bolaget förvärvade sina första 
fastigheter kan också direkt och indirekt härledas till 
bolagets befintliga fastighetsbestånd.
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Marknaden för utvecklingsfastigheter 
Översikt

Marknaden för utveckling av fastigheter på Costa del Sol 
har vuxit de senaste fem åren och det finns indikatorer 
för en fortsatt tillväxt. Detta baseras delvis på den relativt 
låga byggnadstakten i Marbella de senaste åtta åren samt 
uppkomsten av investerare från olika delar av världen.1 Det 
finns också aktörer i regionen som investerar kraftfullt i 
värdehöjande åtgärder som bidrar till förbättrad infrastruk-
tur i närområdena och till att göra områdena både vackrare 
och mer attraktiva att vistas i. Sammantaget bidrar detta till 
en aktiv marknad med ökade fastighetsvärden. 

Transaktionsmarknaden på Costa del Sol
En viktig drivkraft för transaktionsviljan på fastighetsmark-
naden är tillgången till finansiering. Trender i transaktions-
marknaden visar på att det skett en återkomst av både in-
hemska och internationella investerare, samt att bankernas 
utlåningsvilja har tilltagit. För markköp är bankerna dock 
konservativa och erbjuder näst intill endast finansiering av 
mark i det fall de själva är säljare. 

Fastighetsutveckling på Costa del Sol
Trots att den nya detaljplanen i Marbella ännu inte antagits 
pågår det ett flertal projekt i Marbella och intilliggande 
kommuner, som till exempel Benahavis där Quartiers 
bedriver en del av verksamheten. Marknaden för utveckling 
av fastigheter utmed Costa del Sol har de senaste åren 
ökat kraftigt sett till antalet byggnadsprojekt av moderna 
och exklusiva fastigheter. Många av projekten riktar sig till 
kundgrupper som söker ett modernt och exklusivt semes-
terboende. Utvecklingen av fastigheter har förskjutits från 
klassiska medelhavsfastigheter till mer moderna fastighe-
ter med faciliteter såsom pooler, gym och restauranger.

Nedan följer tre exempel över planerade och pågående 
utvecklingsprojekt på Costa del Sol som kan likställas med 
Quartiers planerade utveckling av Ocean View och Gran 
Vista i Benahavis. Av projekten som presenterats nedan 
är Marqués de Guadalmina och Terrazaz de Atalaya mest 
jämförbara med Quartiers  i Benahavis eftersom de är 
belägna längs med samma väg men också för att lägen-
heterna till yta och antal rum är jämförbara med bolagets 
planerade utveckling.

1 Källa: Panorama, marbella property market report 2016

Marqués de Guadalmina, Benahavis
Planerat lägenhetskomplex om totalt 123 lägenheter. Området 
kommer inrymma pool, spa, gym och paddeltennisbana. Storle-
ken på lägenheterna planeras till mellan 98 och 182 kvadrat-
meter plus tillhörande terrass. Priset är estimerat till mellan € 
268 000 och 412 000 per lägenhet. Projektet är beläget i när-
heten av Quartiers fastighetsbestånd i Hacienda de Cifuentes.
Utvecklare: Nvoga Marbella Realty

Terrazaz de Atalaya, Benahavis
Lägenhetskomplex om totalt 56 lägenheter under produktion. 
Området kommer utöver lägenheterna inrymma pooler, pad-
deltennisbana och gemensamma ytor. Lägenheterna har 2-3 
sovrum och är mellan 111 och 148 kvadratmeter plus terrass. 
Priset är estimerat till mellan € 246 000 och 579 000 per 
lägenhet. 
Utvecklare: Exacon.

Index = 100, Fastighetsprisndex över lagfarts-
överlåtelser

Källa: Instituto Nacional de Estadística
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Botanic, Benahavis
Projektet består av 92 lägenheter om tre sovrum på mellan 
128 och136 kvadratmeter plus terrass. Området kommer ut-
över lägenheterna inrymma pooler, gemensam trädgård samt 
garage. Priset är estimerat till mellan € 360 000 och 595 000 
per lägenhet. 
Utvecklare: Taylor Wimpey España. 

Övriga projekt i korthet
Förutom ovan nämnda projekt samt Quartiers planerade 
utveckling i Benahavis och Marbella råder det hög aktivitet. 
Det Hong Kong baserade bolaget Platinum Estates Group 
förvärvade en landfastighet om 170 000 kvadratmeter 
och avser uppföra ett femstjärnigt hotell samt villor utmed 
en 600 meter lång strandremsa i området Las Chapas, 
Marbella. Magna Palace Hotels avser rusta upp det gamla 
hotellet Don Miguel Resort i San Pedro och det norska 
bolaget Solvilla group driver diverse fastighetsprojekt 
utmed Costa del Sol. Under 2014 köpte det amerikanska 
investmentbolaget Cerberus Capital Management ett av 
Andalusiens största privatägda planerade stadsområden i 
Sotogrande. Sammantaget är det hög aktivitet på markna-
den där både inhemska och utländska aktörer är aktiva.

Prisutveckling
Finanskrisen 2008 och den efterföljande skuldkrisen i 
Europa påverkade värdena på fastighetsbestånd i Costa 
del Sol negativt. I samband med återhämtningen i ekono-
min har också antalet investerare ökat och konkurrensen 
om mark- och utvecklingsprojekt har bidragit till en stadig 
ökning av priserna både för mark och färdiga fastigheter 
enligt CBRE MarketView Marbella 2015.

Detaljplan Marbella
I oktober 2015 upphävdes detaljplanen som antogs 2010 
i Marbella. Detta bidrog till att kommunen åter använder 
1986 års detaljplan. Beslutet att upphäva detaljplanen 
berodde på att den var svårhanterlig utifrån en operativ 
synvinkel eftersom den ansågs vara svår att analysera och 
utläsa ur ett juridiskt perspektiv. Marknaden för utveckling 
av fastigheter i Marbella har påverkats eftersom många 
markägare och byggherrar inte kan utveckla sin mark eller 
fastighet fram till dess att den nya detaljplanen godkänts. 
De flesta aktörer tycks dock vara överens om att slutre-
sultatet av den nya detaljplanen kommer att vara positiv. 
I väntan på en ny detaljplan i Marbella har intilliggande 
Benahavis, där Quartiers bedriver verksamhet, kommit att 
växa ytterligare och blivit alltmer attraktivt.

Marknaden för förvaltning och 
operationell drift
Strukturer
Det är inte ovanligt att bolag inriktade på hotell- och 
semesterboenden separerar ägandet från varumärke och 
drift av till exempel ett hotell. Marknaden kan i allmänhet 
därför delas in i tre enheter; fastighetsägare, varumärke-
sägare och hotelldrift. Många större Spanska hotellkedjor 
som till exempel Barceló, NH och Meliá strukturerar sin 
organisation på detta sätt, vilket innebär att de kan minska 
sitt ägande i fastigheter och istället arbeta med hyreskon-
trakt för att driva hotell under bolagets varumärke och 
drift. 1 Quartiers är för tillfället inriktade på endast ägande 
och förvaltning av hotell- och semesterboenden men ser 
på möjligheterna att arbeta med hotelldrift i framtiden 
eftersom bolaget innehar denna kompetens i organisatio-
nen. Bolaget arbetar även tillsammans med operatören i 
Benahavis under Quartiers varumärke, genom att till exem-
pel erbjuda operatören Quartiers egna bokningssystem på 
www.quartiers.se. 2

Hyresmarknaden
I samband med den försämrade ekonomin i Spanien, dels 
till följd av finanskrisen 2008, har marknaden för hyres-
bostäder ökat. På flera orter i Spanien, till exempel Malaga, 
finns det ett begränsat utbud av lägenheter till salu vilket 
bidrar till en ökad efterfrågan på hyreslägenheter. Mark-
naden för hyresbostäder har fortfarande en bit kvar i jäm-
förelse med andra sydeuropeiska länder, vilket betyder att 
det fortfarande finns en tillväxtpotential i efterfrågan och 
priser. Andelen hyrda hushåll av det totala antalet hushåll i 
Spanien ökade enligt Bank of Spain från 9,6 procent 2001 
till 14,9 procent 2014.

1 Källa: Cohispania 

2  Källa: Cohispania, hotell market report 2015

Index = 100, 2006: Antal beviljade bostadslån

Källa: Instituto Nacional de Estadística
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Hotellmarknaden på Costa del Sol

Området kring Marbella är globalt erkänt som en exklusiv 
semesterdestination på grund av sina stränder, många gol-
fbanor och det kända Golden Mile, en sju kilometer lång 
kustremsa mellan Marbella och Puerto Banus. Antalet hotell 
i Marbella minskade i samband med finanskrisen och idag 
beräknas det under högsäsong finnas cirka 80 hotell varav 
60 av hotellen är i drift under lågsäsong.1 Hotellen på Cos-
ta del Sol består till cirka 55 procent av fyrstärniga hotell 
och cirka 40 procent av femstjärniga hotell.2 Denna siffra 
är högre än andra delar av Spanien vilket kan bero på att 
Costa del Sol som destination har ett väbärgat klientel som 
efterfrågar högre kvalitet och service. Det finns flera erkän-
da hotellkedjor närvarande i området varav Playa Senator, 
Hoteles Globales, Fuerte Hoteles och Melia är de största 
kedjorna. Även internationellt erkända hotellkedjor som till 
exempel Marriot har verksamhet på Costa del Sol.3

1  Källa: Instituto Nacional de Estadística

2  Källa: Aninver hotel market report  
3  Källa: INE, Aninver hotel market report 

Konkurrens 
Utveckling
Fastighetsutveckling
Det finns ett flertal aktörer i Marbellaområdet som är 
verksamma inom utveckling av fastigheter. Flera av dessa 
söker aktivt investeringar inom underpresterade fastighe-
ter med möjlighet till utveckling eller nybyggnation. 
Konkurrensen inom marknaden för utveckling av fastig-
heter utgörs till exempel av mindre byggbolag, fastighets-
bolag med fokus på utveckling, investerarkonsortium och 
fonder med inriktning på fastighets och hotellinnehav.

Jan
0

20

40 35

44
51

64

77
83 86

91
85

75

55

36

60

80

100

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Beläggningsgrad hotell i 
Marbella jämförbara med
bolagets Foundation Hotel.

Källa: Instituto Nacional de Estadística

Ökat byggande
Antalet nya bostadsprojekt i Marbella och andra områden 
på den spanska solkusten har ökat som en följd av att 
regionens popularitet ökat. Det har inneburit att flertalet 
nya investerare hittat in på marknaden och att flertalet 
objekt för närvarande säljs på ritning innan färdigställan-
de. Bolaget bedömer att denna trend kan leda till ökad 
konkurrens i framtiden då utbudet av lägenheter och villor 
för uthyrning ökar. 

Förvaltning
Fastighetsägare
Konkurrensen består i första hand av andra större och 
medelstora fastighetsägare i regionen som är inriktade på 
utveckling och förvaltning av bostads- och hotellfastigheter. 
Konkurrenterna kan förutom större fastighetsägare även be-
stå av fastighetsbolag, byggbolag och fonder med fastighets 
och hotellinnehav som inriktning.

Privata fastighetsägare
Det finns ett stort antal mindre och mellanstora privata fast-
ighetsägare i Marbellaområdet som på olika sätt bedriver ut-
hyrning av lägenheter och villor. Dessa aktörer innefattar dels 
enskilda privatpersoner men även mindre företag med endast 
ett fåtal objekt för uthyrning. Quartiers bedömer att dessa 
aktörers verksamhet konkurrerar med bolagets. Delnings-
tjänster som till exempel Airbnb utgör potentiell konkurrens till 
bolaget eftersom tjänsterna förenklar för mindre aktörer och 
privatpersoner att hyra ut sina fastigheter. En ny hyreslag för 
turistlägenheter i Andalusien (där bolaget bedriver verksam-
het) började gälla från och med den 12 maj 2016 som enligt 
bolaget minskar konkurrensen från mindre aktörer. Lagen 
fastställer skyldigheter för hyresvärdar som vill hyra ut sina 
fastigheter till turister som semesterbostad och ger de span-
ska myndigheterna kontroll över vem som hyr ut till turister. 
Lagen gäller dock inte om uthyrning sker under period längre 
än två månader till samma hyresgäst. Uthyrningen klassifice-
ras i övrigt som stadsuthyrning, vilket innebär att intäkter från 
uthyrningen ska upptas i den årliga deklarationen. Uthyraren 
behöver dock ej registrera sig som egenföretagare vilket 
innebär att regleringen inte medför några fasta avgifter eller 
krav på momsredovisning. Om en fastighetsägare vill hyra ut 
tre eller fler bostäder inom en radie om en kilometer likställs 
verksamheten med ett turistkomplex som innebär högre krav 
på bostäderna, vilket i sin tur fordrar verksamhetstillstånd 
samt medför särskild verksamhetsskatt.
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Finansiering

Finansieringsverksamhet
Quartiers bedriver en kapitalintensiv verksamhet och 
tillgång till kapital är en grundläggande förutsättning för 
att vidareutveckla bolaget. Bolaget har historiskt finan-
sierat verksamheten främst via eget kapital tillskjutet av 
aktieägare genom nyemissioner, samt via bankfinansiering. 
Bolaget avser att i första hand finansiera verksamheten 
och kommande investeringar via upparbetade vinster och 
bankfinansiering men kommer under bolagets pågående 
expansionsfas även att se på andra finansieringsalternativ 
som till exempel aktieemissioner. 

Grundprincipen är att utvecklingsprojekt i största möjliga 
mån ska drivas i separata projektbolag, vilka i första hand 
avses finansieras individuellt i respektive bolag. I linje 
med denna målsättning har under 2017 en legal struk-
tur implementeras med ett helägt spanskt holdingbolag. 
Utvecklingsprojekt som förvärvats och startats tidigare 
drivs gemensamt i ett dotterbolag. Genom bolagiseringen 
av utvecklingsprojekt i separata bolag skapas en tydlighet 
i koncernstrukturen samtidigt som risker minimeras för att 
eventuella problem i ett specifikt projektbolag ska påverka 
övriga bolag i koncernen negativt. 

I normalfallet finansierar Quartiers förvärv av fastigheter 
och mark med en kombination av bankfinansiering och 
eget kapital. Nuvarande mark nadsklimat tillåter lånefi-
nansiering upp till 70 procent när förvärv görs direkt från 
banker. 

Bolaget har som målsättning att kunna fördela koncern-
ens lånefinansiering på minst två banker. Bolaget arbetar 
strategiskt med att etablera goda kontakter med ledande 
banker på bolagets geografiska marknad. 

Kapitalanskaffning
Den 20 december 2016 pressmeddelades att bolaget un-
dersöker möjligheten för att genomföra en kapitalanskaff-
ning med eventuell listning av bolagets stamaktie. Bolaget 
arbetar vidare enligt denna plan.

Eget kapital och upplåning
Koncernens eget kapital uppgick den 31 december 2016 
till 141 333 tkr (49 252) och soliditeten till 41 procent 
(33). Balansomslutningen uppgick till 340 920 tkr 
(147 319). 

Upplåning har skett via Banco Popular i Spanien och ska 
amorteras på 15 år. Totalt lånebelopp är i TEUR 16 933, 
vilket motsvarar 161 996 tkr. Omvärdering till SEK har 
skett enligt Riksbankens valutakurs per balansdagen. 
Ingående upplåning i EUR uppgick till motsvarande 

83 382 tkr. Under 2016 har amortering skett med mots-
varande 1 869 tkr. Upptagna lån uppgår till 83 380 tkr 
och utgående upplåning i EUR till motsvarande 
164 893 tkr.

Lånen löper med en rörlig ränta och amortering sker sedan 
augusti 2016. 

Likviditet 
Koncernens likviditet uppgick den 31 december 2016 till 
10 117 tkr (3 212). 

Finansiell riskhantering
För att minimera risken för att refinansiering av befintliga 
lån inte kan genomföras arbetar Quartiers proaktiv med att 
upprätthålla goda relationer med banker och andra finan-
siärer. Bolagets verksamhet är kapitalintensiv innebärande 
att frågor avseende refinansiering har en hög prioritet som 
löpande följs upp av bolagets ledningsgrupp och styrelse. 
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Jörgen Cederholm, 
1961, Styrelseordförande 
Jörgen har över 25 års erfarenhet från affärsutveckling i medelstora och stora 
bolag, samt en Executive MBA från Lunds universitet. Jörgen har även arbetat 
som global informationssäkerhetschef på IKEA, samt arbetat med att utveckla 
ledarskaps- och organisationsmodeller. 1987 grundade Jörgen tillsammans med 
en kollega IT-bolaget Factum AB, med en årsomsättning om cirka 150 MSEK 
och 70 anställda. Factum AB kom senare att förvärvas av det då börsnoterade 
företaget Martinsson Informationssystem AB. 

Jörgen har varit styrelseordförande i Quartiers sedan 2015. Utöver sitt uppdrag i 
bolaget har Jörgen även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) av följande företag: styrelseordförande 
och indirekt eller direkt ägare i Strandängen Bostäder i Bunkeflostrand AB samt 
Efficax Förvaltning AB, styrelseledamot och indirekt eller direkt ägare i Portvakten 
Industrifastigheter Holding AB samt dotterbolag, Fastighets Aktiebolag Bränneröd, 
Lundagård Fastighetsutveckling AB, Linnéstaden Förvaltning AB, Linnéstaden Af-
färsutveckling AB, Strandängarna Förvaltning i Skåne AB och Continium AB samt 
styrelseledamot i Capitator AB och ägare i Rocet AB

Sedan den 2 maj 2012 har Jörgen varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande bolag: IKEA (Global Information 
Security Manager).

Huvudsaklig utbildning: Jörgen har en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 

Per den 2 maj 2017 innehar Jörgen indirekt 4 324 400 stamaktier, 62 730 preferensaktier samt 12 560 teckningsoptioner 
i bolaget via Fastighets Aktiebolag Bränneröd, Rocet AB, Linnéstaden Förvaltning AB samt Linnéstaden Affärsutveckling 
AB. Jörgen innehar därtill direkt via privat innehav 5 000 preferensaktier och 7 000 teckningsoptioner i bolaget.

Styrelse
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Åke Olofsson  
1956, Styrelseledamot
Åke Olofsson är sedan 1989 bosatt i Benahavis och är operativt ansvarig för bol-
agets verksamhet i Spanien. Åke ansvarar även för stadsplanering och infrastruktur i 
Benahavis kommun sedan flertalet år och har en lång internationell karriär i Skanska, 
Tailor Woodrow de España, och Tailor Wimpey.

Åke har varit styrelseledamot i Quartiers sedan 2015. Utöver sitt uppdrag i bolaget 
har Åke även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än 
fem procent av företaget) av följande företag: Medlem i kommunfullmäktige i Be-
nahavis kommun i Spanien med ansvar för stadsplanering, vägar, byggnationer och 
offentliga bostäder. 

Sedan den 2 maj 2012 har Åke varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande 
bolag: Medlem i kommunfullmäktige med ansvar för stadsplanering, vägar, byggnatio-
ner, och utlandsavdelningen. Projektledare  för design av  en semesteranläggning med 
en preliminär investering om cirka 30 MUSD i Mexiko.

Huvudsaklig utbildning: Åke har en Civilingenjörsexamen (MSc) från Chalmers 
tekniska högskola i Göteborg.

Per den 2 maj 2017 har Åke, direkt eller indirekt inget innehav av stamaktier, preferensaktier eller teckningsoptioner i bola-
get. 

Andreas Bonnier,
1972, Styrelseledamot
Andreas är grundare till Quartiers Properties och är en serieentreprenör som har 
tillbringat merparten av sin karriär med att bygga och växa bolag i internationella 
miljöer. Andreas har en mångårig erfarenhet från fastighetsutveckling i Schweiz 
och Frankrike där han var bosatt i 37 år. Andreas är verksam som styrelseledamot 
och ordförande i flertalet andra tillväxtföretag samt styrelseledamot i Bonniers 
Familjestiftelse.

Andreas har varit styrelseledamot i Quartiers sedan 2014. Utöver sitt uppdrag i 
bolaget har Andreas även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare 
(äger mer än fem procent av företaget) av följande företag: styrelseordförande: 
Artphoto Scandinavia AB. styrelseledamot: BRF Rådjuret nr 6, Panceo SARL, 
Flexshare España S.L, Astuti Invest AB, Molarin Holding SA, Bonniers Familjestif-
telse, Egonomics AB, Lawline AB och Nowonomics AB. -Styrelsesuppleant: DKN 
Stockholm AB. Ägare eller delägare: Artphoto Scandinavia AB, BRF Rådjuret nr 
6, Panceo SARL, Flexshare España S.L, Astuti Invest AB, Molarin Holding SA, 
Egonomics AB och Nowonomics AB.

Sedan den 2 maj 2012 har Andreas varit verksam i och avslutat uppdrag inom 
följande bolag: Aitellu Technologies AB (styrelseledamot/ordförande & VD), Aitellu Technologies AB (styrelseledamot/ord-
förande) samt TradeVenue (styrelseledamot/ordförande).

Huvudsaklig utbildning: Andreas har en Bachelor of Business Administration från Schiller International University i Paris 
och en dubbelexamen i internationella affärer och marknadsföring från Schiller International University i Paris.

Per den 2 maj 2017 innehar Andreas indirekt 11 600 000 stamaktier i bolaget via Egonomics AB. Andreas innehar därtill 
direkt via privat innehav 192 380 preferensaktier och 40 976 teckningsoptioner i bolaget.
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Jimmie Hall 
1974, Styrelseledamot
Jimmie har en bakgrund inom fastighetsbranschen där han tidigare har varit rådgi-
vare samt delägare på fastighetskonsulterna Jones Lang LaSalle, Nordier Property 
Advisors och Treal Fastighetsutveckling AB. Jimmie är idag verksam som fastig-
hetskonsult genom det egenägda bolaget Realist Fastighetsutveckling. Realist 
Fastighetsutveckling hjälper några av Sveriges största fastighetsägare att arbeta 
strategiskt med konceptutveckling samt profilierings- och uthyringsfrågor.

Jimmie har varit styrelseledamot i Quartiers sedan februari 2017. Utöver sitt 
uppdrag i bolaget har Jimmie även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt 
delägare (äger mer än fem procent av företaget) av följande företag: Styrelseleda-
mot och ägare till JIHA AB och Wallery AB.

Sedan den 2 maj 2012 har Jimmie varit verksam i och avslutat uppdrag inom 
följande bolag: Styrelseledamot i Treal AB och Nordier Leasing AB, delägare i Treal 
Fastighetsutveckling AB

Huvudsaklig utbildning: Jimmie är diplomerad fastighetsförvaltare.

Per den 2 maj 2017 innehar Jimmie, direkt eller indirekt inga stamaktier, preferensaktier eller teckningsoptioner i bolaget. 

Sten Andersen 
1965, Styrelseledamot
Sten är sedan 2014 marknadschef på ATG (AB Trav och Galopp). Sten är övergri-
pande ansvarig för ATG:s positionering, manifest och kundupplevelse samt för event 
och kommersiella kommunikativa aktiviteter. Sten har tidigare varit marknadschef 
på OBH Nordica. Under 12 år var Sten VD för flera byråer inom internationella 
kommunikationskoncerner, senast kommunikationsbyrån INGO, idag rankad som en 
av världens främsta, som Sten var med och grundade genom sammanslagningen av 
Grey Stockholm och Ogilvy Stockholm.

Sten har varit styrelseledamot i Quartiers sedan februari 2017. Utöver sitt uppdrag i 
bolaget har Sten även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger 
mer än fem procent av företaget) av följande företag: Styrelseledamot i Kanal 75 
AB och Nowonomics AB.

Sedan den 2 maj 2012 har Sten varit verksam i och avslutat uppdrag inom följan-
de bolag: styrelseledamot i INGO AB, Grey Global Group Sweden AB och Grey 
Worldwide Stockholm AB

Huvudsaklig utbildning: Sten har en civilekonomexamen från Lunds Universitet.

Per den 2 maj 2017 innehar Sten, direkt eller indirekt inga stamaktier, preferensaktier 
eller teckningsoptioner i bolaget.  
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Katri Lind,  
1970, Verkställande direktör 
Katri har bred erfarenhet av att driva och bygga företag inom servicebranschen och 
att exploatera hotellfastigheter. Hon har en gedigen kunskap från både operativa 
och ledande positioner i hotellbranschen bland annat inom Scandickoncernen 
och som verkställande direktör på Stensnäs Konferens, samt senast på Görvälns 
Slott och Hufvudsta Gård Mat & Möten. Under sin tid inom Scandickoncernen 
genomgick Katri en omfattande utbildning genom Scandic Business School samt 
var med och skapade Scandics barnkoncept Sigge Sol och var medlem i Scandic 
Task Force med ansvar för nyetableringar av hotell i Estland.   

Katri har varit VD i Quartiers sedan 2016. Utöver sitt uppdrag i bolaget har Katri 
även följande uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem 
procent av företaget) av följande företag: - Ägare och styrelsesuppleant: Bensin 
och Service i Sollentuna AB

Sedan den 2 maj 2012 har Katri varit verksam i och avslutat uppdrag inom följande 
bolag: Quartiers Properties AB (styrelseledamot) Hotelhunters AB (styrelseleda-
mot), Hufvudsta Gård Mat & Möten AB (styrelseledamot & VD), Görvälns Slott AB 
(Styrelseledamot & VD),  Solna Meetings Ekonomisk förening (styrelseledamot), 

BYOS Ekonomisk förening (styrelseledamot) samt Stensnäs Konferens AB (VD)

Huvudsaklig utbildning: Katri har genomfört ledarskapsutbildningar via Disney University i USA och studerat vid Scandic 
Business School. 

Per den 2 maj 2017 innehar Katri 750 preferensaktier i bolaget. 

Marcus Johansson Prakt 
1990, CFO
Marcus har en masterexamen i finans från Handelshögskolan i Göteborg med del 
av utbildningen genomförd på ESSEC Business School i Paris och HEC i Montreal.  
Marcus har tidigare arbetat som hotell- och fastighetskonsult på Annordia, samt med 
Corporate Finance på Mangold.

Marcus är CFO sedan 2016. Utöver sitt uppdrag i bolaget har Marcus även följande 
uppdrag och/eller är ägare alternativt delägare (äger mer än fem procent av företa-
get) av följande företag: Likvidator för Anna Rosklint Illustration & design AB.

Sedan den 2 maj 2012 har Marcus varit verksam i och avslutat uppdrag inom följan-
de bolag: Styrelseledamot i Fysiken Friskvård i Göteborg AB samt styrelseledamot/
vice ordförande i Göteborgs Studenters Företagsgrupp AB. 

Huvudsaklig utbildning: Marcus har en master i finans från Handelshögskolan 
vid Göteborgs universitet med del av utbildningen genomförd vid ESSEC Business 
School i Paris och HEC Montreal.

Per den 2 maj 2017 innehar Marcus 6 950 teckningsoptioner av serie 1 i bolaget.

Ledning
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HACIENDA DE CIFUENTES
 - BENAHAVIS

Projekt- och fastighetsportfolj
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Fastighetsbeskrivning

Hacienda de Cifuentes består av 99 färdigställda lägen-
heter och drivs av den externa operatören 365South SL. 
Operatören har hyrt ut 66 av 99 lägenheter på långtid för 
en månadshyra mellan 11 000 och 15 000 SEK per må-
nad. Resterande 33 lägenheter är avsedda för korttidsut-
hyrning och finns bokningsbara via www.quartiers.se, samt 
genom hemsidor som till exempel www.bookings.com. Var-
je lägenhet är mellan 103 och 128 kvadratmeter stor, har 
fullt utrustat kök, två eller tre sovrum, rymligt vardagsrum 
med matplats, två badrum och en eller två terrasser, samt 
luftkonditionering. Till varje lägenhet hör en garageplats 
och ett förråd. Fastighetskomplexet inrymmer fyra pooler 
och grönområden med utsikt över Marbella, Medelhavet, 
Gibraltar och Atlasbergen på andra sidan Medelhavet. 
Bolaget tillträdde fastigheten i omgångar under juli 2015 
och maj 2016.

Verksamhet/finansiering
Fastigheten är fullt betald. Bolaget ingick i april 2016 
avtal med den externa operatören 365South SL som hyr 
samtliga lägenheter i Hacienda de Cifuentes. Operatören 

driver fastigheten som ett lägenhetshotell under Quartiers 
koncept och varumärke. 
Genomsnittlig uthyrningsgrad under uppstartsåret 2016 
uppgick till 48 procent (innefattar både långtids- och 
korttidsuthyrning). Aktuell uthyrningsgrad för 2017 uppgår 
till cirka 70 procent.

Löpande investeringar och underhåll
Löpande investeringar i både lägenheter och område pla-
neras för att bibehålla och öka attraktiviteten för området. 
Detta innebär ytterligare förbättringar på service och stan-
dard, vilket sammantaget bidrar till ett ökat fastighetsvärde.

Snabbfakta om fastigheten

•  Status: Under förvaltning.

•  Kommun: Benahavis.

•  Marknadsvärde: 245,0 MSEK.

•  Genomsnittligt värde per lägenhet: 2,5 MSEK.

•  Tillträdd och fullt betald.

Källa: Google maps
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THE FOUNDATION HOTEL
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Fastighetsbeskrivning

The Foundation Hotel är Quartiers Properties hotellprojekt 
och utgörs av två tomter inkluderade i fastigheten Centro 
Forestal Sueco. Bolaget arbetar för närvarande med pla-
nering och utvecklingen av fastigheten. Under 2017/2018 
avses hotellfastigheten renoveras och utvecklas vilket 
beräknas bli färdigt 2018.  Bolaget ser över möjligheten 
att utnyttja sin kompetens inom hotelldrift för att driva 
anläggning i egen regi. Bolaget arbetar även med koncep-
tutveckling för hur fastigheten ska utformas. Bolaget har 
ännu inte tillträtt fastigheten. Tillträde är planerat till 30 juni 
2017.

Verksamhet/finansiering
Eftersom bolaget ännu inte tillträtt fastigheten bedriver 
bolaget därmed för närvarande ingen verksamhet i fastig-
heten. Nuvarande ägare driver fastigheten som ett hotell. 
Bolaget avser att finansiera tillträdet med en kombination av 
bankfinansiering och eget kapital. Den 20 december 2016 
pressmeddelades att bolaget undersöker möjligheten för 
att genomföra en kapitalanskaffning med eventuell listning 
av bolagets stamaktie. Bolaget arbetar vidare enligt denna 
plan. 

Planerad fastighetsutveckling
Bolaget avser att renovera nuvarande byggnader och driva 
hotellet som ett konceptuellt lifestylehotell med 60 till 80 
rum för att sedan utöka hotellet beroende på utfall när den 
nya detaljplanen i Marbella beslutas. 

Snabbfakta om fastigheten

•  Status: Förvärvad, ej tillträdd.

•  Kommun: Marbella.

•  Byggbar yta: inväntar ny detaljplan.

•  Bebyggd yta: 4 954 kvadratmeter.

•  Markyta: 21 959 kvadratmeter.

•  Förvärvspris: 89,8 MSEK.

•  Antal enheter: cirka 60-80.

•  Öppning hotell: 2018 (estimerad).

•  Ej tillträdd. Del av köpeskilling kvar att betala.

Källa: Google maps
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PROJEKT GRAN VISTA
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Fastighetsbeskrivning

Projekt Gran Vista består av 24 lägenheter. Gran Vista 
är beläget strax intill Hacienda de Cifuentes, i Benahavis 
kommun. Lägenheterna kommer att inkluderas i samfällig-
heten Hacienda de Cifuentes och ha tillgång till dess servi-
ceutbud. Bolaget tillträdde fastigheten i juli 2016.

Lägenheterna har balkong, egen parkeringsplats och 
öppen spis. Konceptualiseringen bygger på en exklusiv 
nordisk design med tillhörande möbelpaket i tre olika 
prisklasser. Utsikten över Gibraltar och Atlasbergen skapar 
en rogivande känsla med närhet till natur som kombineras 
med hög teknisk standard i lägenheterna.

•  Status: Under utveckling.

•  Kommun: Benahavis.

•  Byggbar yta: 3 226.

•  Antal enheter: 24.

•  Förvärvspris: 12,4 MSEK.

•  Tillträdd och fullt betald.

Snabbfakta om fastigheten

Projektstatus:
Fas 1 är under byggnation (12 av 24 lägenheter) med 
planerat färdigställande i Q1 2018. Byggnation av fas 2 
väntas påbörjas under vår/sommar 2017. På bolagets 
hemsida www.quartiersproperties.se finns det möjlighet att 
anmäla intresse för att köpa lägenheter i projektet.

Källa: Google maps
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PROJEKT OCEAN VIEW
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Fastighetsbeskrivning
På den magnifika höjden är havet och utsikten ständigt 
närvarande. Här växer ett nytt bostadsområde med närlig-
gande serviceutbud sakta fram med en modern, personlig 
och öppen design med vidsträckta vyer, där små vägar och 
stigar med gångavstånd leder till pooler med gemensam-
ma parker. Ocean View kommer att bestå av 60 moderna 
lägenheter i mycket exklusiva utföranden i en egen gated 
community. Bolaget tillträdde fastigheten i maj 2016.

Projektstatus
Under utveckling innebärande att arbete med konceptu-
alisering av det nya området pågår. Byggnation förväntas 
påbörjas 2017. På Bolagets hemsida www.quartierspro-
perties.se finns det dock redan nu möjlighet att anmäla 
intresse för att köpa lägenheter.

Snabbfakta om fastigheten

•  Status: Under utveckling.

•  Kommun: Benahavis.

•  Byggbar yta: 8 064 kvadratmeter.

•  Antal enheter: 60.

•  Förvärvspris: 27,2 MSEK.

•  Tillträdd och fullt betald.

Bild: Förslag på utveckling av fastigheten

Källa: Google maps
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FORESTAL RESIDENTIAL
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Fastighetsbeskrivning

Projekt Forestal (del av förvärvet Centro Forestal Sueco) är 
under detaljplaneutveckling och avses att på sikt utveck-
las till ett Gated community med exklusiva villor och town 
houses. Del av fastigheten kan i inväntan på ny detaljplan 
komma att användas för det planerade hotellet - The Foun-
dation Hotel. Fastigheten är belägen på Golden Mile i Mar-
bella cirka 200 meter från stranden och inom gångavstånd 
från lyxbåtshamnen Puerto Banus. Marken omfattas för 
närvarande av 1986 års detaljplan vilket för närvarande 
begränsar utvecklingsmöjligheten på fastigheten. Den upp-
hävda detaljplanen från 2010 tillät byggrätter om cirka 4 
140 kvadratmeter boyta på den 13 730 kvadratmeter stora 
tomten. Bolaget har ännu inte tillträtt fastigheten. Tillträde 
planerat till 30 juni 2017.

Verksamhet/finansiering
Bolaget har ännu inte tillträtt fastigheten och bedriver där-
med för närvarande ingen verksamhet i fastigheten. Nu-
varande ägare driver fastigheten som ett hotell. Den 20 

Snabbfakta om fastigheten

•  Status: Förvärvad, ej tillträdd.

•  Kommun: Marbella.

•  Byggbar yta: Inväntar ny detaljplan.

•  Bebyggd yta: 2 329 kvadratmeter.

•  Markyta: 13 730 kvadratmeter.

•  Förvärvspris: 39,4 MSEK.

•  Ej tillträdd. Del av köpeskilling kvar att betala.

december 2016 pressmeddelades att bolaget undersöker 
möjligheten för att genomföra en kapitalanskaffning med 
eventuell listning av bolagets stamaktie. Bolaget arbetar vi-
dare enligt denna plan. 

Källa: Google maps
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PROJEKT AMAPURA
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Fastighetsbeskrivning
Amapura är ett villaprojekt som Quartiers Properties ut-
vecklar tillsammans med en lokal byggare. Villan är belägen 
i Nueva Andalucia med utsikt över medelhavet och Marbella 
stad. Villan kommer att bestå av fyra sovrum och fem bad-
rum, samt ha en egen pool om 50 kvadratmeter med havs-
utsikt. Total byggarea uppgår till 605 kvadratmeter. Bolaget 
tillträdde fastigheten den 26 april 2017 och erlade då del 
av köpeskillingen. Villan förvärvades som ett nyckelfärdigt 
projekt. I samband med att licens erhålls och att färdigstäl-
lande av villan påbörjas ska bolaget erlägga ytterligare 925 
000 EUR av köpeskillingen. 325 000 EUR ska erläggas 
i samband med att bygglicens erhålls och 600 000 avser 
byggkostnader som ska betalas enligt certifikat på utförda 
arbeten. 

Snabbfakta om fastigheten

•  Status: Förvärvad och tillträdd med villkor.

•  Kommun: Marbella.

•  Byggbar yta: 605 kvadratmeter.

•  Antal enheter: 1.

•  Förvärvspris: 11,0 MSEK.

•  Tillträdd. Del av köpeskilling kvar att betala.

Projektstatus
Licensansökan för att påbörja bygget är inskickat till Mar-
bella kommun. Säljstart beräknas till hösten 2017 men re-
dan nu finns det möjlighet att anmäla intresse på bolagets 
hemsida www.quartiersproperties.se. Försäljning kommer 
att ske via etablerade mäklare.

Källa: Google maps
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Styrelsen och verkställande direktören för Quartiers 
Properties AB (publ) får härmed avge årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.
 

Förvaltningsberättelse
Bakgrund
Quartiers Properties AB (publ) är ett svenskt aktiebolag 
som genom spanska dotterbolag skall äga, utveckla och 
förvalta fastigheter på solkusten (Costa Del Sol) i södra 
Spanien. Bolaget bildades i juli 2014. I oktober 2014 
förvärvades det spanska dotterbolaget Flexshare España 
SL. Verksamheten startade i juli 2015. 

Verksamheten

Affärsidé, mål och strategi
Quartiers affärsidé är att utveckla bostäder och semes-
terfastigheter på den spanska solkusten. Målgruppen för 
bolagets verksamhet ska vara turister samt människor som 
söker ett andraboende. 

Quartiers målsättning är att aktivt identifiera fastigheter 
med utvecklingspotential och bygga en fastighetsportfölj 
på den spanska solkusten för att bli en etablerad regional 
aktör. Quartiers ska långsiktigt uppnå hög lönsamhet samt 
ständigt driva en bred projektportfölj. Uthyrning ska i första 
hand ske genom långsiktiga kontrakt med fristående 
operatörer. 

Investeringar i fastighetsbestånd
Under 2016 har Quartiers förvärvat 41 färdigställda 
lägenheter samt en tomtmark med byggrätt om 60 
lägenheter. Fastigheterna finns i samma område, Hacien-
da de Cifuentes, som de 58 lägenheter som förvärvades 
2015.  Under andra halvan av året växte bolaget ytterligare 
genom avtal om förvärv av tre intilliggande fastigheter 
kända som Centro Forestal Sueco belägna på Golden Mile 
i Marbella. Köpeskillingen uppgår till 13,5 miljoner EUR. 

Hyresintäkter
Quartiers omsättning 2016 uppgick till 4 242 (0) TSEK. 
Intäkterna härrör främst från bolagets uthyrning av lägen-
heter till en fristående operatör. Uthyrningen påbörjades 
den 1 juni 2016.

Finansiering
Quartiers har finansierat fastighetsförvärv via lån i den 
spanska banken, Banco Popular, samt med nyemissioner. 
Bolagets banklån uppgår till TEUR 16 933, vilket mots-
varar 161 996 tkr. Upplåningen under 2016 uppgår till 
motsvarande 83 380 tkr. Under 2016 har tre nyemissioner 
om totalt 73 486 tkr genomförts. Därutöver har bolaget 
under 2016 finansierats genom kortfristiga lån.

Den 20 december 2016 pressmeddelades att bolaget un-
dersöker möjligheten för att genomföra en kapitalanskaff-
ning med eventuell listning av bolagets stamaktie. Bolaget 
arbetar vidare enligt denna plan. 

Koncern och medarbetare 
Koncernen omfattar, förutom moderbolaget Quartiers 
Properties AB (publ), det helägda dotterbolaget,
Flexshare España, S.L. organisationsnummer B19567130, 
med säte i Benhavis, Spanien. Moderbolaget har en an-
ställd verkställande direktör och en anställd CFO. Dotter-
bolaget i Spanien har per balansdagen inga anställda. 

Risker
Quartiers utsätts löpande för olika risker som kan få 
betydelse för bolagets resultat och finansiella ställning. 
Riskfaktorerna nedan är inte framställda i prioriteringsord-
ning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Se även 
not 4, finansiell riskhantering.

Beroende av hyresgäster/operatör
Quartiers verksamhet är beroende av dess förmåga att 
attrahera och finna nya hyresgäster/operatörer för de fas-
tigheter som bolaget investerar i. Om bolaget inte lyckas 
attrahera hyresgäster för de projekt som bolaget framöver 
kan komma att investera i, kan dess resultat och finansiella 
ställning påverkas väsentligt negativt.

Drift- och underhållskostnader
Driftskostnader utgörs huvudsakligen av taxebundna 
kostnader såsom kostnader för uppvärmning, el, vatten 
och renhållning men även kostnader för fastighetsskötsel, 
fastighetsskatt, försäkringar, underhåll, samt administration. 
I den mån eventuella kostnadshöjningar inte kompenseras 
genom reglering i hyres-/samarbetsavtal eller hyresökning 
genom omförhandlingar av hyres-/samarbetsavtal kan 
bolagets resultat påverkas negativt. 
Underhållskostnader är hänförliga till åtgärder som syftar 
till att långsiktigt bevara byggnadernas standard. Oförut-
sedda och omfattande renoveringsbehov, samt ökade 
kostnader för sådana renoveringar kan leda till att fas-
tighetsbeståndets samlade driftnetto temporärt försvagas. 
Det kan i sin tur påverka bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat negativt.

Risker vid fastighetsförvärv
Förvärv av fastigheter är en del av bolagets strategi. 
Fastighetsförvärv är förenade med ett visst mått av in-
neboende risk och osäkerhet, inklusive risken att bolag-
sledningens tid och andra resurser används till att försöka 
få till stånd förvärv som inte fullföljs, risken att betala för 
mycket för tillgångar, risken för felaktiga antaganden vad 
gäller framtida driftnetton för den förvärvade fastigheten 
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och risken att ta över hyres-/samarbetsavtal som är oför-
delaktiga för bolaget, liksom risken att bolagsledningens 
uppmärksamhet avleds från den befintliga verksamheten. 

För att reducera risken vid fastighetsförvärv genomför 
bolaget enskilda analyser av varje förvärv innebärande en 
legal, finansiell och kommersiell analys.

Organisatoriska risker
Bolaget har en relativt liten organisation vilket medför ett 
beroende av de enskilda medarbetarnas prestation och 
förmåga att i framtiden identifiera, anställa och bibehål-
la kvalificerade och erfarna ledningspersoner. Quartiers 
förmåga att anställa och bibehålla dessa personer är 
beroende av ett flertal faktorer, varav några till viss del 
ligger bortom bolagets kontroll, bland annat konkurrensen 
på arbetsmarknaden. För att behålla ledningspersoner 
långsiktigt kommer olika former av incitamentsprogram att 
erbjudas.

Förlusten av en lednings- eller nyckelperson på grund 
av att den anställde till exempel säger upp sig eller går i 
pension kan innebära att viktiga kunskaper går förlorade, 
att uppställda mål inte kan nås eller att genomförandet av 
bolagets affärsstrategi påverkas negativt. Om befintliga 
nyckelpersoner lämnar, eller om bolaget inte kan anställa 
eller bibehålla kvalificerade och erfarna ledningspersoner 
kan det ha en väsentlig negativ inverkan på dess verksam-
het, finansiella ställning och ställning i övrigt.

Refinansiering
Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte 
alls kan erhållas, eller endast till kraftigt ökade kostnad-
er. Låg belåningsgrad och långa kreditlöften begränsar 
denna risk och minskar samtidigt bolagets räntekänslighet. 
Lånebehovet kan avse refinansiering av befintliga lån eller 
nyupplåning. För att minimera risken för att refinansiering 
av befintliga lån inte kan genomföras arbetar Quartiers 
proaktiv med att upprätthålla goda relationer med banker 
och andra finansiärer. Bolagets verksamhet är kapital-
intensiv innebärande att frågor avseende refinansiering 
har en hög prioritet som löpande följs upp av bolagets 
ledningsgrupp. Det finns en risk att framtida refinansiering 
på skäliga villkor helt eller delvis inte kommer att kunna 
ske, vilket skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på 
bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Legala risker 
Fastighetsverksamhet är i hög utsträckning beroende av 
lagar och andra regler samt myndighetsbeslut avseende till 
exempel miljö, säkerhet och uthyrning. Nya lagar eller re-
gler eller förändringar avseende tillämpningen av befintliga 
lagar eller regler som är tillämpliga på bolagets verksamhet 

eller kundernas verksamhet kan påverka dess verksamhet, 
finansiella ställning och resultat negativt.

Valutakursförändringar 
Bolaget driver verksamhet i Spanien och är därför expo-
nerat för risken att fluktuationer i valutakurser kan få en 
negativ påverkan på Quartiers resultaträkning, balans-
räkning och/eller kassaflöden. Bolagets redovisningsval-
uta är SEK och dess viktigaste operativa valuta är EUR. 
Valutaexponering uppstår varje gång bolagets verksam-
hetsdrivande dotterbolag deltar i en transaktion där det 
använder sig av en annan valuta än den bolaget vanligen 
använder i sin verksamhet. Den för tillfället enda och 
största exponeringen är EUR/SEK. Utöver det uppstår val-
utakursförändringar när resultat och finansiella ställningar 
för det utländska dotterbolaget ska omräknas från EUR till 
SEK. Se även not 4, finansiell riskhantering.

Prisrisker
Quartiers förvaltningsfastigheter redovisas i balansräknin-
gen till verkligt värde och värdeförändringarna redovisas 
i resultaträkningen. Det finns en risk att värderingen av 
fastigheterna innebär att fastigheternas bedömda värde 
inte kommer att infrias vid en eventuell försäljning, vilket 
skulle kunna ha en väsentlig negativ inverkan på bolagets 
resultat, verksamhet och finansiella ställning. Bolagets pro-
jektfastigheter redovisas till anskaffningsvärde. Det finns 
en risk att det verkliga värdet vid en försäljning kan komma 
att understiga anskaffningsvärdet. 

Miljörisk
Enligt spansk miljölagstiftning är förorenaren den som är 
primärt ansvarig för efterbehandling av förorenad mark. 
Ägaren eller ockupanten av fastigheten kan också hållas 
ansvarig om förorenaren inte kan återfinnas. Detta innebär 
således en risk att krav under vissa förutsättningar kan 
komma att riktas mot Quartiers för utredningsåtgärder 
vid misstanke om förorening i mark, vattenområden eller 
grundvatten för att ställa fastigheten i sådant skick som 
följer av spansk miljölagstiftning. 

Även krav på sanering av äldre byggnader på en fastighet 
kan komma att ställas mot Quartiers, särskilt till följd av att 
olämpliga byggnadsmaterial ur ett miljö- eller hälsopers-
pektiv använts vid tidigare konstruktioner eller ombygg-
nadsåtgärder. Skulle sådana krav riktas mot Quartiers kan 
de få en negativ effekt på bolagets verksamhet, finansiella 
ställning och resultat.

Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet består främst av förvaltning av 
de investeringar bolaget har i dotterbolag. Moderbolagets 
resultat för räkenskapsåret uppgick till -4 188 tkr (-2 858). 



 Quartiers Properties årsredovisning 2016     30

På bokslutsdagen uppgick eget kapital till 84 360 tkr (22 
592). Bolagets soliditet var 87 procent (89).

Väsentliga händelser under perioden
Bolaget har under året förvärvat ytterligare fastigheter i 
Spanien, 41 lägenheter samt tomt med byggrätt och po-
tential för ytterligare 60 lägenheter. Bolaget har dessutom 
ingått avtal om förvärv av tre fastigheter kända som Centro 
Forestal Sueco med tillträde under 2017. Köpeskillingen 
uppgår till 13,5 miljoner EUR, varav handpenning erlagts 
med 10%. Tillträde är beräknat till den 30 juni 2017.

I april 2016 ingick bolaget avtal om uthyrning av lägen-
heter med en fristående operatör. Uthyrningen påbörjades 
i juni 2016.  

Bolaget har under perioden genomfört tre nyemissioner av 
stam- och preferensaktier om totalt 73,5 mkr i moderbola-
get. Nyemissionerna är fullt betalda vid periodens utgång. 

Händelser efter balansdagen
Bolaget ingick i februari 2017 ett avtal om förvärv av del av 
ett villaprojekt i Marbella (Amapura). Köpeskillingen uppgår 
till 1,1 miljoner EUR. Bolaget tillträdde fastigheten den 
26 april 2017 och erlade då del av köpeskillingen. Villan 
förvärvades som ett nyckelfärdigt projekt. I samband med 
att licens erhålls och att färdigställande av villan påbörjas 
ska bolaget erlägga ytterligare 925 000 EUR av köpeskill-
ingen. 325 000 EUR ska erläggas i samband med att 
bygglicens erhålls och 600 000 avser byggkostnader som 
ska betalas enligt certifikat på utförda arbeten.

En extra bolagsstämma den 23 februari 2017 fattade 
beslut om uppdelning av bolagets aktier. Uppdelningen in-
nebär att varje aktie delas upp i 10 aktier. Bolagsstämman 
beslutade även att välja Sten Andersen och Jimmie Hall 
till nya styrelseledamöter. Samtidigt entledigades VD Katri 
Lind som styrelseledamot.

Implementering av en ny bolagsstruktur har påbörjats 
genom bildandet av ett spanskt holdingbolag. 

Den 20 december 2016 pressmeddelades att bolaget un-
dersöker möjligheten för att genomföra en kapitalanskaff-
ning med eventuell listning av bolagets stamaktie. Bolaget 
arbetar vidare enligt denna plan.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämman finns följande medel att förfoga: 

Överkursfond  92 856 248
Balanserat resultat -5 176 275
Årets resultat 2016 -4 187 910
Summa disponibla medel 83 492 062
 
Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas på bola-
gets befintliga preferensaktier och preferensaktier som 
kan komma att emitteras med ett totalt maximalt belopp 
om 6 000 000 kronor. Resterande belopp, dvs. 77 492 
062 kronor, ska balanseras i ny räkning.
 
Vinstutdelning ska ske med ett belopp om 24 öre per pref-
erensaktie och kvartal där ordinarie avstämningsdagar för 
utdelning ska vara den 30 juni 2017, den 29 september 
2017, den 29 december 2017, den 29 mars 2018 och den 
29 juni 2018 (under förutsättning att dessa datum inträffar 
före årsstämman 2018). Utbetalning av utdelning ska 
ske tredje bankdagen efter avstämningsdagen. Utdelning 
på preferensaktie som per dagen för stämmans beslut 
om utdelning ännu inte har emitterats är villkorad av att 
preferensaktien innan avstämningsdagen har registrerats 
hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken. Utdelningsbara medel som event-
uellt kvarstår efter att utdelning har skett enligt ovan ska 
balanseras i ny räkning.

Ingen utdelning ska lämnas på stamaktier. Av årsstämman 
2016 beslutad utdelning med avstämningsdag 31 mars 
2017 har beaktats inom ramen för årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2016 och har således redan reducerats 
från det belopp som står till årsstämmans förfogande.
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Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not
2016-01-01
2016-12-31

2014-07-01
2015-12-31

Nettoomsättning 6 4 242 0

Övriga rörelseintäker 38 0

Summa rörelseintäkter 4 280 0

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader -4 716 0

Övriga externa kostnader 7 -5 413 -3 157

Personalkostnader 8,9 - 1 980 -338

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 10 49 188 38 334

Rörelseresultat 41 359 34 839

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 11 1 384 0

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 12 -6 459 -835

Resultat från finansiella poster -5 075 -835

Resultat före skatt 36 284 34 004

Uppskjuten skatt 13 -12 297 -9 583

Periodens resultat 23 987 24 421

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRE-
SULTAT

Periodens resultat 23 987 24 421

Poster som har omförst eller kan omföras till årets 
resultat

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlänska 
verksamheter 966 -1

Summa totalresultat 24 973 24 420

Periodens resultat och periodens totalresultat 
hänförligt: 

Moderföretagets aktieägare 24 973 24 420

Resultat per stamaktie före utspädning SEK 8,90 65,61

Resultat per stamaktie efter utspädning SEK 8,17 65,61

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning 2 544 258 372 222

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 2 772  936 372 222

Antal utestående stamaktier vid periodens utgång 3 065 800 2 000 000

Koncernens rapport over totalresultatet 
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Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not
2016-01-01
2016-12-31

2014-07-01
2015-12-31

Nettoomsättning 6 4 242 0

Övriga rörelseintäker 38 0

Summa rörelseintäkter 4 280 0

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader -4 716 0

Övriga externa kostnader 7 -5 413 -3 157

Personalkostnader 8,9 - 1 980 -338

Värdeförändring förvaltningsfastigheter 10 49 188 38 334

Rörelseresultat 41 359 34 839

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 11 1 384 0

Räntekostnader och liknande 
resultatposter 12 -6 459 -835

Resultat från finansiella poster -5 075 -835

Resultat före skatt 36 284 34 004

Uppskjuten skatt 13 -12 297 -9 583

Periodens resultat 23 987 24 421

KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRE-
SULTAT

Periodens resultat 23 987 24 421

Poster som har omförst eller kan omföras till årets 
resultat

Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlänska 
verksamheter 966 -1

Summa totalresultat 24 973 24 420

Periodens resultat och periodens totalresultat 
hänförligt: 

Moderföretagets aktieägare 24 973 24 420

Resultat per stamaktie före utspädning SEK 8,90 65,61

Resultat per stamaktie efter utspädning SEK 8,17 65,61

Genomsnittligt antal stamaktier före utspädning 2 544 258 372 222

Genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning 2 772  936 372 222

Antal utestående stamaktier vid periodens utgång 3 065 800 2 000 000

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 10 245 027 138 267

Inventarier, verktyg och installationer 14 7 915 0

Finansiella anläggningstillgångar 15

Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 5 814 0

Övriga långfristiga fordringar 38 0

Summa anläggningstillgångar 258 794 138 267

Omsättningstillgångar

Projektfastigheter 17 50 373 0

Kundfordringar 18 7 885 0

Övriga fordringar 19 13 191 4 853

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 297 987

Finansiella placeringar 263 0

Likvida medel 10 117 3 212

Summa omsättningstillgångar 82 126 9 052

Summa tillgångar 340 920 147 319

Eget kapital och skulder, KSEK 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital 868 500

Övrigt tillskjutet kapital 92 856 24 950

Reserver omräkningsdifferenser 1 549 -619

Balanserad vinst inkl. årets resultat 46 059 24 421

Summa eget kapital 141 333 49 252

 

SKULDER

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 13 22 333 9 583

Skulder till kreditinstitut 22 152 690 81 029

Summa långfristiga skulder 175 023 90 612

 

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 22 12 203 2 353

Leverantörsskulder 1 301 878

Övriga kortfristiga skulder 23 9 607 3 806

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 1 453 418

Summa kortfristiga skulder 24 564 7 455

Summa eget kapital och skulder 340 920 147 319

Koncernens rapport over finansiell stallning 
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Koncernens rapport over forandringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor 
(TSEK) 

Aktie-
kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Reserver 
omräknings-

differenser
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 2014-
07-01 50 0 0 0 50

Totalresultat

Periodens resultat - - - 24 421 24 421

Valutakursdifferenser - - -619 - -619

Summa totalresultat 0 0 -619 24 421 23 802

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 450 24 950 - - 25 400

Summa transaktioner med 
aktieägare 450 24 950 0 0 25 400

Utgående balans per
2015-12-31 500 24 950 -619 24 421 49 252

Ingående balans per 
2016-01-01 500 24 950 -619 24 421 49 252

Totalresultat

Periodens resultat - - - 23 987 23 987

Valutakursdifferenser - - 2 138 - 2 138

Summa totalresultat 0 0 2 138 23 987 26 126

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 368 73 121 - - 73 489

Utbetald utdelning preferensaktier - - - -580 -580

Skuldförd ej utbetald utdelning 
preferensaktier - - - -1 739 -1 739

Emissionskostnader - -5 215 - - -5 215

Summa transaktioner med aktie-
ägare 368 67 906 - -2 319 65  595

Utgående balans per 
2016-12-31 868 92 856 1 519 46 089 141 333
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Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not
2016-01-01
2016-12-31

2014-07-01
2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 41 359 34 005

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet

Återläggning av ned- och avskrivningar 1 088 0

Övriga poster ej kassapåverkade -53 131 -38 443

Resultat från handel med finansiella instrument 831 -510

Erlagd ränta (hänförlig till finansieringsverksam-
heten) -2 637 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital -12 491 -4 948

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar -7 885 0

Ökning/minskning av finansiella placeringar -263 0

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -7 295 -5 840

Ökning/minskning leverantörsskulder 423 878

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 5 097 606

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22 214 -9 304

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 039 -99 933

Investeringar i projektfastigheter -50 373 0

Ökning/minskning av övriga långfristiga fordringar -9 674 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -120 086 -99 933

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 68 274 25 450

Upptagna lån 83 380 86 999

Amortering av lån -1 869 0

Utbetald utdelning preferensaktieägare -580 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 149 205 112 449

Periodens kassaflöde 6 905 3 212

Likvida medel vid periodens början 3 212 0

Kursdifferens i likvida medel 0 0

Likvida medel vid periodens slut 10 117 3 212

Koncernens rapport over kassafloden
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Moderbolagets Resultatrakning

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not
2016-01-01
2016-12-31

2014-07-01
2015-12-31

Nettoomsättning 0 0

Summa rörelseintäkter 0 0

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 7 -4 743 -2 706

Personalkostnader 8,9 -1 980 -338

Rörelseresultat -6 723 -3 044

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 3 408 186

Räntekostnader och liknande resultatposter 12 -873 0

Resultat från finansiella poster 2 535 186

Resultat före skatt -4 188 -2 858

Periodens resultat -4 188 -2 858

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Periodens resultat -4 188 -2 858

Summa totalresultat -4 188 -2 858



 Quartiers Properties årsredovisning 2016     36

Moderbolagets Balansrakning

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 14 4 465 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 27 19 480 19 480

Övriga långfristiga fordringar 15 838 0

Summa anläggningstillgångar 24 783 19 480

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 18 3 623 0

Fordringar hos koncernföretag 28 48 105 4 653

Övriga fordringar 19 13 063 223

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 497 987

Finansiella placeringar 263 0

Likvida medel 6 390 112

Summa omsättningstillgångar 71 941 5 975

SUMMA TILLGÅNGAR 96 724 25 455

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL 21

Bundet eget kapital

Aktiekapital 868 500

Summa bundet eget kapital 868 500

Fritt eget kapital

Övrigt tillskjutet kapital 92 856 24 950

Balanserat resultat -5 176 0

Periodens resultat -4 188 -2 858

Summa fritt eget kapital 83 492 22 092

SUMMA EGET KAPITAL 84 360 22 592

SKULDER

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 2 317 878

Övriga kortfristiga skulder 23 9 103 1 832

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 944 153

Summa kortfristiga skulder 12 364 2 863

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 96 724 25 455
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Moderbolagets rapport over forandringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor (TSEK) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserad vinst 

inkl. årets resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans per 2014-07-01 50 0 0 50

Totalresultat

Periodens resultat - - -2 858 -2 858

Summa totalresultat 0 0 -2 858 -2 858

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 450 24 950 - 25 400

Summa transaktioner med 
aktieägare 450 24 950 - 25 400

Utgående balans per 2015-12-31 500 24 950 -2 858 22 592

Ingående balans per 2016-01-01 500 24 950 -2 858 22 592

Totalresultat

Periodens resultat - - -4 188 -4 188

Summa totalresultat 0 0 - 4 188 -4 188

Transaktioner med aktieägare

Nyemission 368 73 121 - 73 489

Utbetald utdelning prefernsaktier - - -580 -580

Skuldförd ej utbetald utdelning prefe-
rensaktier - - -1 739 -1 739

Emissionskostnader - -5 215 - -5 215

Summa transaktioner med 
aktieägare 368 67 906 -2 319 65  955

Utgående balans per 2016-12-31 868 92 856 -9 365 84 359
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Belopp i tusentals kronor (TSEK) Not
2016-01-01
2016-12-31

2014-07-01
2015-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat -6 723 -3 044

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet

Återläggning av avskrivningar 1 055 0

Erhållen ränta 3 408 186

Erlagd ränta -873 0

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital -3 133 -2 858

Förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning kundfordringar -3 623 0

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -56 065 -5 863

Ökning/minskning leverantörsskulder 1 439 878

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 6 324 1 984

Kassaflöde från den löpande verksam-
heten -55 058 -5 859

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i dotterbolag 0 -19 480

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 520 0

Köp av finansiella anläggningstillgångar -838 0

Kassaflöde från investeringsverksam-
heten -6 358 -19 480

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission 68 274 25 450

Utbetald utdelning till moderföretagets aktie-
ägare -580 0

Kassaflöde från finansieringsverksam-
heten 67 694 25 450

Periodens kassaflöde 6 278 111

Likvida medel vid periodens början 112 0

Likvida medel vid periodens slut 6 390 111

Moderbolagets rapport over kassafloden
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Not 1 Allmän information
Quartiers Properties AB (publ), (moderföretaget) och dess 
dotterföretag Flexshare España, S.L, org nr 556975-7684, 
nedan benämnt ”Quartiers Properties” eller ”koncernen”, 
förvärvar och genomför bostadsprojekt i södra Spanien. 
Moderföretaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sver-
ige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är 
Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm. 

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts 
av styrelsen den 2 maj 2017 och föreläggs för faststäl-
lande vid årsstämman den 26 maj 2017.

Samtliga belopp redovisas i tkr, om inte annat anges. 

Not 2 Sammanfattning av viktiga 

redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när 
denna koncernredovisning upprättats anges nedan. 

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Quartiers Properties AB (publ) 
har upprättats i enlighet med IFRS (International Financial 
Reporting Standards) såsom de antagits av EU, RFR 1, 
kompletterande redovisningsregler för koncerner samt 
Årsredovisningslagen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaff-
ningsvärdemetoden med undantag för värderingar av för-
valtningsfastigheter. De viktigaste redovisningsprinciperna 
som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats 
anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent 
för alla presenterade perioder, om inte annat anges.

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsre-
dovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i 
slutet av denna not. 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med 
IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattning-
ar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen 
gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens 
redovisningsprinciper, se not 4.

Detta är bolagets andra finansiella rapport som upprättas 
och offentliggörs enligt IFRS.

2.2 Nya och tolkningar som ännu inte tillämpas
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för 
räkenskapsåret som börjar efter 1 januari 2016 och 
har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella 
rapport. 
 
IFRS 9, Financial instruments
IFRS 9 gäller från 1 januari 2018 och hanterar klassificer-
ing, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och 
skulder och inför nya regler för säkringsredovisning. Den 
fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den 
ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering 
och värdering av finansiella instrument och introducerar 
en ny nedskrivningsmodell. Analys av effekter avseende 
IFRS 9 pågår, preliminärt görs bedömningen att IFRS 9 
inte får några väsentliga effekter på koncernens finansiella 
rapporter. 

IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers
IFRS 15 gäller från den 1 januari 2018 och är den nya 
standarden för intäktsredovisning. IFRS 15 ersätter IAS 18 
Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 bygger på 
principen att intäkter redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänsten – en princip som 
ersätter den tidigare principen att intäkter redovisas när 
risker och förmåner övergått till köparen. Analys av effek-
terna av IFRS 15 pågår men det är för tidigt att dra några 
slutsatser. Sannolikt kommer koncernen att påverkas av 
utökade upplysningskrav. IFRS 15 kan komma att påverka 
framtida intäkter med avseende på förändrad affärsmodell 
medans intäkterna för 2015 och 2016 inte bör påverkas. 

IFRS 16, Leases
IFRS 16 gäller från och med den 1 januari 2019 och 
är en ny standard avseende redovisning av leasing. För 
leasetagare försvinner klassificeringen enligt IAS 17 i 
operationell och finansiell leasing och ersätts med en 
modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska 
redovisas i balansräkningen. IFRS 16 bedöms preliminärt 
inte få några väsentliga effekter på koncernens finansiella 
rapporter.  

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

2.3 Koncernredovisning och konsoliderings-
principer
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har 
bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett före-
tag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning 
från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka 

Redovisningsprinciper samt noter
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avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföre-
tag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncer-
nen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med 
den dag då bestämmande inflytande upphör.  

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens 
rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dot-
terföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, 
skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgång-
ar eller skulder som är en följd av en överenskommelse 
om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader 
kostnadsförs när de uppstår. Det belopp varmed köpeskill-
ing överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet un-
derstiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets 
tillgångar, i händelse av ett så kallat ”bargain purchase”, 
redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalre-
sultatet.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt 
orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan 
koncernföretag elimineras i en konsolidering. Redovisning-
sprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall 
ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av 
koncernens principer. 

2.4 Segmentsredovisning
Koncernledningens bedömning är att bolaget för aktu-
ellt räkenskapsår endast har ett segment, förvaltning av 
hyresfastigheter. Från och med räkenskapsåret 2017 kom-
mer bolaget utöver förvaltning av hyresfastigheter även 
redovisa projektutveckling.   

2.5 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan 
som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats 
som den valuta som används i den primära ekonomiska 
miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I 
koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som 
är moderföretagets funktionella valuta och koncernens 
rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funk-
tionella valutan enligt de valutakurser som gäller på 
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet 
i resultaträkningen. Omräkningsdifferens för eget kapital, 
redovisas i eget kapital i balansräkningen.

2.6 Materiella anläggningstillgångar
Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaf-
fningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången.

Avskrivningar för att fördela deras anskaffningsvärde ner 
till det beräknade restvärdet över den beräknade
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: Inventarier, 
verktyg och installationer 5 år.

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

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade 
värdet, med avdrag för försäljningskostnader, och redovisas 
i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader 
i resultaträkningen.

2.7 Förvaltningsfastigheter
Bolaget har anskaffat förvaltningsfastigheter i syfte att 
generera hyresintäkter och värdestegringar. I fallet då en 
fastighet förvärvas med syfte för uthyrning så klassificeras 
denna som en förvaltningsfastighet som redovisas initialt 
till anskaffningsvärde inkluderat eventuella direkt hänförli-
ga transaktionskostnader. 

Efter den initiala redovisningen, redovisas förvaltnings-
fastigheter till verkligt värde. Verkliga värdet baseras i 
första hand på priser i en aktiv marknad och det belopp till 
vilken tillgången skulle kunna överlåtas till vid en försäl-
jning. För att fastställa verkligt värde så genomförs en 
marknadsvärdering av samtliga fastigheter minst en gång 
årligen. Förändring av verkligt värde redovisas i resultaträk-
ningen som värdeförändring. 

Vid försäljning av fastighet, redovisas skillnad mellan re-
dovisat värde och försäljningspris med avdrag för omkost-
nader, tillägg för aktiveringar sedan senaste rapporten som 
en värdeförändring i resultaträkningen. 

Tillkommande utgifter aktiveras enbart när det är troligt att 
framtida ekonomiska fördelar förknippade med tillgången 
kommer att erhållas av koncernen och utgiften kan fast-
ställas med tillförlitlighet samt att åtgärden avser utbyte av 
en befintlig eller införandet av en ny identifierad kompo-
nent. Övriga reparations- och underhållsutgifter resultatförs 
löpande i den period som de uppstår.
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2.8 Projektfastigheter
Den del av koncernens fastighetsinnehav som benämns 
projektfastigheter redovisas som varulager då avsikten är 
att sälja fastigheterna efter färdigställande. Projektfas-
tigheter värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
nettoförsäljningsvärde. 

I anskaffningsvärdet för projektfastigheter ingår utgifter 
för markanskaffning och projektering/fastighetsutveck-
ling samt utgifter för ny- till och/eller ombyggnation. 
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningsvär-
det i den löpande verksamheten efter avdrag för uppskat-
tade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma 
en försäljning.

Under 2016 har omklassificering av fastigheter från 
förvaltningsfastighet till projektfastighet skett. Omklassi-
ficeringen har skett till redovisat värde per 31 december 
2016 med tillägg för anskaffningar under året. Omklassifi-
ceringen har skett då syftet med innehavet förändrats.  

2.9 Finansiella instrument 
Finansiella instrument finns i olika balansposter och finns 
beskrivna under 2.10 - 2.14. 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar bland tillgångarna andra långfristiga värde-
pappersinnehav, likvida medel, kundfordringar och övriga 
fordringar. Bland skulderna ingår leverantörsskulder, 
låneskulder och övriga skulder. Finansiella instrument 
redovisas initialt till anskaffningsvärde med tillägg för 
transaktionskostnader, med undantag för kategorierna 
finansiell tillgång eller skuld värderad till verkligt värde via 
resultaträkningen. Redovisningen sker därefter olika ber-
oende på hur de finansiella instrumenten har klassificerats 
enligt nedan. 

Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och 
skulder i följande kategorier: andra långfristiga värde-
pappersinnehav, lånefordringar och kundfordringar samt 
övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden 
förvärvades.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen är finansiella instrument som 
innehas för handel. En finansiell tillgång eller en finansiell 
skuld klassificeras i denna kategori om den förvärvas 
huvudsakligen i syfte att säljas inom kort. Finansiell tillgång 
redovisas som finansiella placeringar i balansräkningen. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är finansiella till-
gångar som innehas som en långsiktig finansiell placering.

Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar 
som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. 
De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, 
vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordrin-
gar och kundfordringar redovisas som övriga fordringar i 
balansräkningen. Även likvida medel ingår i denna kategori. 
En nedskrivning av övriga fordringar redovisas i rörelsere-
sultatet.

Övriga finansiella skulder
Koncernens skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder 
och den del av övriga kortfristiga skulder som avser 
finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella 
skulder. Se beskrivning av redovisningsprinciper i avsnitt 
2.13 och 2.14 nedan.

2.10 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepappersinnehav är finansiella till-
gångar som innehas som en långsiktig finansiell placering. 
Värdering sker till anskaffningsvärdet med avdrag för vär-
deminskningar som inte är tillfälliga. Per balansdagen har 
andra långfristiga värdepappersinnehav skrivits ned till ver-
kligt värde. Verkligt värde utgörs av aktuell marknadskurs. 

2.11 Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar redovisas inlednings-
vis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaf-
fningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 
En reservering för värdeminskning av kundfordringar och 
övriga fordringar görs när det finns objektiva bevis för att 
koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopps om 
är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. 

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

2.12 Likvida medel
Likvida medel är finansiellt instrument och innefattar, i 
såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, 
banktillgodohavanden med förfallodag inom tre månader 
från anskaffningstidpunkten.
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2.13 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser för-
pliktelser att betala för varor och tjänster som har förvär-
vats i den löpande verksamheten från leverantörer. Lever-
antörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 
förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga 
skulder. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till 
verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde 
för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess verkliga 
värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

2.14 Upplåning
Skulder till kreditinstitut är finansiella instrument och re-
dovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transak-
tionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet 
belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetaln-
ingsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte 
koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av 
skulden i åtminstone 12 månader efter rapportperiodens 
slut. Lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den 
period till vilken de hänför sig. Upplupen ränta redovisas 
som kortfristig del av kortfristiga skulder från kreditinstitut, 
i det fall räntan förväntas regleras inom 12 månader från 
balansdagen. 

2.15 Aktiekapital och beräkning resultat per aktie
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktion-
skostnader som direkt kan hänföras till emission av nya 
aktier redovisas, brutto innan skatt, i eget kapital som 
ett avdrag från emissionslikviden. Transaktionskostnader 
redovisas som en avdragspost under eget kapitalkategori 
Övrigt tillskjutet kapital. I moderbolaget finns även prefer-
ensaktier emitterade. Preferensaktierna klassificeras som 
eget kapital. Utdelning på preferensaktier redovisas som 
skuld i koncernens finansiella rapporter i den period när 
utdelningen har beslutats av bolagsstämman. 

2.16 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten 
skatt. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av 
de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i 
praktiken beslutade i de länder där moderföretag och dess 
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. 

Uppskjuten skatt, redovisas enligt balansräkningsmetoden, 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och 
deras redovisade värden i koncernredovisningen. Om den 

temporära skillnaden uppkommit vid första redovisningen 
av ett tillgångsförvärv, redovisas däremot inte uppskjuten 
skatt. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning 
av de skattesatser som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas gälla när den berörda 
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna 
skatteskulden regleras.   

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den ut-
sträckning det är sannolikt att framtida överskott kommer 
finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. 

2.17 Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att 
betala ut en ersättning.

Pensionsförpliktelser
Förutom månadsersättning i form av lön, så betalar koncer-
nen avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner till offen-
tligt eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner 
på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen 
har inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna 
väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader 
när de förfaller till betalning.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställd sagts 
upp av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då 
en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana 
ersättningar. 

2.18 Intäktsredovisning
Hyresintäkter
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas från hyresintäkter. 
Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabat-
ter, samt efter eliminering av koncernintern försäljning. 
Hyresintäkter och väsentliga hyresrabatter periodiseras 
löpande under året. 

Hyresavtalet med operatören klassificeras i sin helhet som 
ett operationellt hyresavtal. Leasingavtal där i allt väsentligt 
alla risker och förmåner är förknippade med ägandet och 
faller på uthyraren, klassificeras som operationella leasin-
gavtal. Koncernens samtliga hyresavtal klassificeras utifrån 
detta som operationella leasingavtal. Fastigheter som hyrs 
ut under operationella leasingavtal inkluderas i posten 
förvaltningsfastigheter. Fastighetsintäkter och hyresrabat-
ter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren 
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i hyresavtal. Förskottshyror redovisas som förutbetalda 
fastighetsintäkter.

Fastighetsintäkter och hyresrabatter redovisas linjärt i 
resultaträkningen baserat på villkoren i hyresavtal. För-
skottshyror redovisas som förutbetalda fastighetsintäkter.

Intäkter från projektutveckling
Bolaget har ännu inte redovisat några intäkter från projek-
tutveckling. 

Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

2.19 Leasing
Koncernen har ingått ett leasingavtal avseende anläggn-
ingstillgångar. Avtalet klassificeras som finansiell lease i 
koncernen. Tillgången är redovisad som anläggningstill-
gång till belopp som motsvarar det verkliga värdet av den 
leasade egendomen. På skuldsidan redovisas nuvärdet av 
kvarvarande framtida leasingbetalningar som skulder till 
kreditinstitut. Tillgången skrivs av över nyttjandeperioden 
vilket motsvarar leasingperioden.

Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering 
av skulden.   

Moderbolaget redovisar finansiella leasingavtal som opera-
tionella leasingavtal.    

2.20 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Den-
na innebär att rörelseresultatet justeras för transaktioner 
som inte medfört in eller utbetalningar under perioden 
samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs 
till investerings- eller finansieringsverksamhetens kass-
aflöden.

2.21 Moderföretagets redovisningsprinciper
Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Moderföretaget tillämpar andra redovisning-
sprinciper än koncernen i de fall som anges nedan.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens 
uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital 
följer också koncernens uppställningsform men ska inne-
hålla de kolumner som anges i ÅRL. Det innebär skillnad 
i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och kostnader och eget 
kapital.
 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde eft-
er avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella 
tilläggsköpeskillingar.

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag 
minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är 
detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning.

Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instru-
ment värderas till anskaffningsvärde. 

Leasing
Moderbolaget redovisar finansiella leasingavtal som opera-
tionella leasingavtal. Leasingavgifterna kostnadsförs linjärt 
över leasingperioden som rörelsekostnad. Variabla avgifter 
kostnadsförs i de perioder de uppkommer. 

Not 3 Betydelsefulla bedömningar och 
uppskattningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklus-
ive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för 
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om fram-
tiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästkommande räkenskapsperiod behandlas nedan.

Klassificering förvaltningsfastigheter och projektfas-
tigheter 
I samband med förvärv av en fastighet görs en bedömning 
huruvida fastigheten ska utvecklas eller behållas som en 
förvaltningsfastighet. Bedömningen baseras på en analys 
av hur fastigheten bäst kan bidra till värdeskapande. 
Analysen tar bl a hänsyn till marknadens utveckling, bola-
gets organisatoriska resurser och koncernens kassaflöde. 
Bedömningen får konsekvenser på koncernens resultat 
och finansiella ställning då de olika typerna hanteras olika 
redovisningsmässigt. Förvaltningsfastigheter utgör de 
fastigheter som innehas i syfte att generera hyresintäkter 
och värdestegringar. Förvaltningsfastigheter ska redovisas 
till verkligt värde. 



 Quartiers Properties årsredovisning 2016     44

Värdering av förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde, 
vilket fastställs av styrelsen baserat på fastigheternas 
marknadsvärde. Värdering av fastigheterna utförs av en 
extern part, ett värderingsinstitut med kännedom om om-
rådet och marknaden. Hänsyn har tagits till försäljningar, 
marknadsläge samt enskilda lägenheters läge i fastighet-
en, befintligt skick, storlek på terrass m.m. vilket baseras 
på värderarens erfarenhet och tolkningar. Värderingsintyg 
erhålls från värderingsinstitutet och styrelsen i bolaget 
beslutar därmed om marknadsvärdet för fastigheterna. Se 
not 10 för mer information och känslighetsanalys.
 

Not 4 Finansiell riskhantering
4.1 Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett antal 
olika finansiella risker. Några av dessa är ränterisk och 
likviditetsrisk. Koncernen har även en valutarisk då kon-
cernen äger fastigheter i Spanien som huvudsakligen har 
finansierats med lån i Euro

A) Ränterisk – Med ränterisk avses risken att förändringar 
i det allmänna ränteläget påverkar koncernens nettoresul-
tat negativt. Koncernens ränterisk uppstår främst genom 
långfristig upplåning som till största delen löper med rörlig 
ränta. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter kon-
cernen för ränterisk avseende kassaflöde. Större delen av 
upplåningen inom koncernen är i euro, EUR. Bolagets rän-
terisk följer EURIBOR vilket ännu inte har negativ ränta. 

Inflationsförväntningar styr räntan och påverkar därmed 
bolagets finansnetto. Räntekostnaden för
skulder utgör en betydande kostnadspost för Quartiers. 
Det innebär att ränteförändringar på längre sikt i
väsentlig utsträckning kan påverka Quartiers resultat och 
kassaflöde. Inflationen påverkar därtill Quartiers
kostnader genom till exempel högre kostnader för drift- 
och underhåll. Dessutom påverkar en förändrad
räntenivå i ekonomin marknadens avkastningskrav på 
fastigheter, vilket i sin tur påverkar marknadsvärdet på 
bolagets fastighetsbestånd.

Skulder till kreditinstitut med rörlig ränta uppgick per bal-
ansdagen till 161 996 tkr (16 933 tEUR) och koncernens 
likvida medel till 10 117 tkr. En förändring av EURIBOR 
12M med +/- 1 % skulle innebära en påverkan på ränten-
ettot med +/-1 620 tkr.  

B) Likviditetsrisk – likviditetsrisk är risken för att koncer-
nen saknar likvida medel för betalning av sina åtaganden 
avseende finansiella skulder. Koncernens verksamhet, 
framförallt förvärv av fastigheter, finansieras till stor del 
genom lån från externa långivare. Räntekostnader är en 

betydande kostnad och upplåning en väsentlig del av den 
totala balansomslutningen. Koncernen har som verksam-
het att projektleda fastighetsutveckling, vilka kan fördröjas 
eller drabbas av oförutsedda eller ökade kostnader på 
grund av faktorer inom eller utom koncernens kontroll. I ett 
sådant fall kan det innebära att projekten ej kan slutföras 
innan lån förfaller eller att kostnaderna inte ryms inom bev-
iljade krediter. Om Quartiers erhåller krediter till oförmån-
liga villkor eller ej erforderliga krediter skulle en negativ 
inverkan råda för koncernens verksamhet. 

Målsättningen med företagets likviditetshantering är att 
minimera risken för att koncernen inte har tillräckliga 
likvida medel för att klara sina kommersiella åtaganden. 
Kassaflödesprognoser upprättas löpande till ledningen. 
Styrelsen och ledningen bedömer utifrån prognoserna 
behovet av ändrade kreditfaciliteter och lånevillkor samt 
olika eget kapital instrument såsom nyemissioner eller 
utgivande av preferensaktier.

Framtida likviditetsbelastning avser betalning av lever-
antörsskulder och övriga kortfristiga skulder, finansiering 
av förvärv, samt amortering av lån. Amortering av lån 
påbörjades i månadsskiftet augusti – september 2016. 
Nedanstående tabell analyserar koncernen och moderföre-
tagets finansiella skulder uppdelade efter den tid som på 
balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfalloda-
gen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, ej 
diskonterade kassaflödena.

I december 2016 och februari 2017 har Koncernen ingått 
avtal om förvärv av nya fastigheter till ett sammanlagt 
värde av ca 140 155 tkr. För att kunna tillträda fastigheter-
na krävs att bolaget får tillgång till extern finansiering i 
form av banklån och nyemissioner. Om så inte sker riskerar 
koncernen att inte kunna tillträda fastigheterna samt att 
förlora erlagd handpenning uppgående till 13 000 tkr. 
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Koncernen den 31 december 2016 <1år 1-2 år 2-5 år >5 år

Skulder till kreditinstitut 9  312 12 249 33  659 106  782

Leasingskuld 2 898 0 0 0

Leverantörsskulder 1 301 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 11 053 0 0 0

Moderföretaget 31 december 2016 <1år 1-2 år 2-5 år >5 år

Leverantörsskulder 2 317 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 10 048 0 0 0

C) Valutarisk – Bolaget driver fastighetsförvaltning i 
Spanien och är därför exponerat för risken att fluktuationer 
i valutakurser kan få en negativ påverkan på koncernens 
resultaträkning, balansräkning och/eller kassaflöden. 
Bolagets redovisningsvaluta är SEK och dess viktigaste 
operativa valuta är EUR. Den för tillfället enda och största 
exponeringen är EUR/SEK och består i omräkningsrisken 
som uppstår när resultat och finansiella ställningar för 
det utländska dotterbolaget ska omräknas från EUR till 
SEK. Dessutom kan förändringar i växelkursen EUR/SEK 
påverka omräkningen av fastighetsvärderingar gjorda i 
EUR.

Fastigheterna som ägs av det spanska dotterbolaget 
är huvudsakligen finansierade med banklån. Banklånen 
avseende de spanska fastigheterna är i Euro. Den 31 
december 2016 (2015) uppgick koncernens räntebärande 
skulder i Euro till motsvarande 161 996 tkr (83 284). De 
spanska fastigheternas marknadsvärde uppgick vid samma 

Koncernen tkr 2016 2015

Effekt på årets resultat: -6 059 -5 499

Effekt på eget kapital: -7 941 -7 382

tidpunkt till 319 267 tkr (138 267). Det innebär att moder-
bolagets aktieinnehav i det utländska koncernföretaget är 
exponerat mot valutakursförändringar.

Känslighetsanalys
Syftet med denna känslighetsanalys är att visa på risker 
och effekter hur förändring i valutakurser påverkar bola-
gets resultat och eget kapital.
Effekten av en 10-procentig försämring av den svenska 
kronan för aktuellt räkenskapsår och baserat på att andra 
riskfaktorer förblir oförändrade. Påverkan har endast 
inkluderats för väsentliga valutaflöden, för innevarande 
räkenskapsår och i huvudsak EUR.
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4.2 Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan 
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och upprätthålla en optimal kapitalstruktur 
för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer Quartiers Properties kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. 
Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande 
posterna kortfristig upplåning och långfristig upplåning i koncernens balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt 
kapital beräknas som eget kapital i koncernens balansräkning plus nettoskulden.

2016-12-31 2015-12-31

Total upplåning (not 22) 164 893 83 382

Avgår: Likvida medel -10 117 -3 212

Nettoskuld 154 776 80  170

Eget kapital 141 333 49 252

Summa kapital 296 109 129 422

Skuldsättningsgrad 52% 62%

Nuvarande skuldsättningsgraden ligger strax under intervallet för av styrelsen önskad skuldsättningsgrad. Styrelsen önskar 
att skuldsättningsgrad ska finnas inom intervallet 55 – 70 %. Mot bakgrund av ingångna avtal om förvärv av nya fastigheter 
bedöms skuldsättningsgraden öka under 2017.

Not 5 Segmentsredovisning
Bolaget hade under 2016 endast ett segment, fastighetsförvaltning. Detta mot bakgrund av att bolaget under 2016 endast 
bedrivit uthyrning av fastigheter. Från och med 1 januari 2017 har bolaget ett nytt affärsområde, projektutveckling. Från och 
med 1 januari 2017 har bolaget därför två segment, fastighetsförvaltning och projektutveckling. Segmentsrapportering till 
styrelsen enligt denna struktur sker från och med 1 januari 2017. 

Bolagets tillgångar utgörs huvudsakligen av fastigheter. Fastigheterna befinner sig uteslutande i Spanien. Koncernens 
nettoomsättning 2016 om 4 242 tkr (0) avser långtidsuthyrning till fristående operatör av lägenheter i bolagets fastighets-
bestånd i Spanien. 100% av omsättningen härrör från operatören av de uthyrda lägenheterna, 365South S.L.

Not 6 Hyresintäkter
Hyresintäkterna avser långtidsuthyrning till operatör. Hyreskontraktet har klassificeras som operationellt leasingavtal. 
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Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Medelantalet anställda   

Män 0,5 1

Kvinnor 1 0

 1,5 1

 

Löner och andra ersättningar

Styrelseledamöter, verkställande direktör 1 914 219

Övriga anställda 109

 2 023 219

Sociala kostnader  

Pensionskostnader 204 34

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 391 77

 595 111

Totala löner, ersättningar, sociala 
kostnader och pensionskostnader 2 618 330

Not 8  Ersättning till anställda

2016-01-01-
2016-12-31

2014-07-01-
2015-12-31

PwC - Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Revisionsuppdrag 243 122

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 89 128

332 250

Not 7 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2016-01-01-
2016-12-31

2014-07-01-
2015-12-31

PwC - Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB

Revisionsuppdrag 243 122

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 89 128

332 250
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Koncernen 2016

Tkr Arvode/lön Pension Totalt

Jörgen Cederholm, 
Ordförande 510 0 510

Andreas Bonnier, 
Ledamot 80 0 80

Åke Olofsson, Ledamot 332 0 332

Jeremy Hoffmann, VD *) 598 65 663

Katri Lind, VD *) 394 139 533

Andra ledande befat-
tningshavare 109 0 109

2 023 204 2 227

Koncernen 2015

Tkr Arvode/lön Pension Totalt

Jeremy Hoffmann, VD 219 34 253

219 34 253

Not 9 Ersättningar och förmåner till styrelse och ledande befattningshavare

*) Jeremy Hoffmann var VD under perioden januari – maj 2016. Ersättningen omfattar ersättning under denna period samt 
uppsägningslön. Katri Lind tillträde som VD den 19 maj 2016. 

Styrelse
Till styrelsens ordförande och övriga årsstämmovalda ledamöter utgår arvode enligt beslut av årsstämman. Inga pensioner 
utgår till styrelsen. 

Det av årsstämman 2016 fastställda styrelsearvodet uppgår till 240 000 kr, fördelat på styrelseordförande 160 000 kr och 
80 000 kr till övriga ledamöter som inte är verkställande direktör eller innehar omfattande konsultuppdrag inom koncernen. 

Se även information i not Not 31 Transaktioner med närstående.

VD och koncernledning
Ersättning till VD utgörs av en fast ersättning samt pension. Under 2016 erhöll VD ersättningar motsvarande 1 260 tkr 
(330). Bolaget styrelse erhöll ersättningar motsvarande 922 tkr. Utöver fastställt styrelsearvode om 160 tkr plus sociala 
avgifter har styrelsens ordförande fakturerat konsultarvode om 300 tkr samt ersättning för resor och andra utlägg. Till sty-
relseledamoten Åke Olofsson har under 2016 ut betalningar enligt konsultavtal gjorts med 332 tkr (35 000 EUR). Styrels-
ens ledamöter har valt att fakturera bolaget för styrelsearvodena enligt rådande avtal vilket är kostnadsneutralt för bolaget. 

Koncernledningen utgörs sedan oktober av två personer, VD och bolagets CFO. 

Koncernledningen har ingen överenskommelse om rörlig ersättning för 2016. 

Inga av bolagets anställda har avtal som reglerar avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida.
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Not 10 Förvaltningsfastigheter
Bolagets förvaltningsfastigheter redovisas i balansräk-
ningen till verkligt värde. Verkligt värde, även benämnt 
marknadsvärde, är det estimerade pris som sannolikt skulle 
betalas/erhållas för bolagets fastigheter vid värdetidpunk-
ten om de bjöds ut på en fri och öppen marknad med 
tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan 
tvång. 

Värderingen av bolagets förvaltningsfastigheter har utförts 
av en certifierad värderingsman från CBRE Valuation 
Advisory S.A. Värderingen har utförts i enlighet med RICS 
internationella riktlinjer för fastighetsvärderingar (RICS 
Valuation Professional Standards – The Red Book). 

Samtliga verkligt värdeförändringar för förvaltningsfas-
tigheter har genomförts med hjälp av icke observerbara 
data. Värderingen klassas som nivå 3 enligt hierarkin för 
verkligt värde, IFRS 13.  

Hacienda de Cifuentes
Bolagets 99 lägenheter belägna i Hacienda de Cifuentes 
har klassificerats som förvaltningsfastigheter och redovisas 
därmed till verkligt värde i balansräkningen. Värderingen 
per den 31 december 2016 uppgick till 25 612 MEUR 
(245 027 MSEK) motsvarande i genomsnitt 258 TEUR (2 
475 tkr) per lägenhet. Jämfört med bokslutet per den 31 
december 2015 och anskaffningsvärdet för de 41 lägen-
heterna som förvärvades under 2016, har lägenheterna 

värderats upp med 28,7 procent, motsvarande 54,7 MSEK 
varav 5,5 Mkr avser valutakursförändring. Värdeökningen 
inklusive valutakursförändring reflekteras i resultaträknin-
gen under posten ”Värdeförändring förvaltningsfastighet”. 

Varje lägenhet utgör en egen fastighet och har värderats 
separat i enlighet med ortsprismetoden. Ortsprismetoden 
innebär att jämförbara transaktioner studeras med 
beaktande av bland annat läge, standard och storlek, samt 
att justeringar görs för att nå en så exakt bedömning som 
möjligt av det faktiska marknadsvärdet. För att normera 
kvadratmeterpriset i jämförelseanalysen har 30 procent av 
terrass-/balkongytan inkluderats i bedömningen. Genom 
att inkludera del av terrass-/balkongytan i analysen kon-
trollerar värderingsmannen för den effekt som en större 
eller mindre terrass/balkong annars kan ha på det totala 
försäljningspriset, samt på ett kvadratmeterpris som inte 
beaktar storleken på terrass-/balkongytan.

Projekt Gran Vista
Bolagets huskroppar med byggrätt för 24 lägenheter 
redovisades per 2015-12-31 som förvaltningsfastighet till 
verkligt värde. Styrelsen fattade i november 2016 beslut 
om att snarast påbörja färdigställande av husen i syfte att 
därefter avyttra projektet. Mot bakgrund av detta beslutade 
styrelsen att omklassificera fastigheten till projektfastighet. 
Ingående verkligt värde uppgick till 21 991 tkr och anskaf-
fningsvärde till 12 368 tkr. 

Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Ingående verkligt värde 138 267 0

Anskaffningsvärde under året förvärvade 
fastigheter 74 066 103 842

Valutakursdifferenser 5 498 -3 909

Värdeförändringar 49 187 38 334

Omklassificeringar -21 991

Utgående verkligt värde 245 027 138 267

   

Uppgifter om förvaltningsfastigheter   

Anskaffningsvärde 165 771 99 933

Redovisat värde 245 027 138 267

Känslighetsanalys
Om det antagna snittpriset per kvadratmeter förändras upp eller ned med tio procent förändras det totala värdet på fas-
tigheterna i motsvarande utsträckning. En tioprocentig uppgång skulle innebära ett totalt värde på fastigheterna om 269,5 
MSEK. En motsvarande nedgång skulle innebära ett värde på fastigheterna om 220,5 MSEK.
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Not 11 Övriga ränteintänkter och liknande resultatposter

Not 12 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
2014-07-01

-2015-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Resultat från kortfristiga placeringar 830 0

Kursdifferenser 554 0

1 384 0

Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Nedskrivning av finansiella anläggningstill-
gångar 3 823 0

Räntekostnader 2 636 510

Kursdifferenser 0 325

6 459 835

Moderbolaget
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Räntekostnader 873 0

873 0

Moderbolaget
2014-07-01-
2015-12-31

2014-07-01
-2015-12-31

Resultat från kortfristiga placeringar 830 0

Ränteintäkter 2 578 186

3 408 186
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Not 13 Inkomstskatt / skatt på periodens resultat

Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Skatt på periodens resultat  

Uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader -12 297  -9 583

Totalt redovisad skatt -12 297 -9 583

  

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt  36 284 34 005

Skatt enligt gällande skattesats 22% -7 982 -7 481

Ej avdragsgilla kostnader -856 -5

Skattemässiga underskott för vilken ingen 
uppskjuten skattefordran redovisas -2 465 -948

Effekt av utländsk skattesats, 25% (28 %) -993 -2 300

Effekt av ändrad utländsk skattesats, 25 
% 0 1 150

Redovisad effektiv skatt 33,9 (28,18) 
% -12 297 -9 583

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
2016-01-01 -2016-12-31

Temporära skillnader
Uppskjuten skatte-

fordran
Uppskjuten 
skatteskuld Nretto

Övervärden fastigheter 0 -22 233 -22 233

 0 -22 233 -22 233

Förändring av uppskjuten skatt
Redovisas i

resultaträkn.
Belopp vid

periodens utgång

Avdragsgilla temporära skillnader -12 297 -22 333

 -12 297 -22 333

Dotterföretaget, Flexshare España, S.L., har per balansdagen 25 % i inkomstskattesats. I koncernen har därför 25 % i 
inkomstskatt använts då resultatet i princip är hänförligt till värdeförändringen av förvaltningsfastigheterna i Spanien. 
Det finns underskottsavdrag på 15 287 tkr (4 307) i koncernen, varav 12 283 tkr (2 836) är hänförligt till moderbolaget. 
Ingen uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag redovisas pga försiktighetsskäl då koncernen är i uppstart av sin verk-
samhet. Ingen del av den uppskjutna skatten förväntas att regleras inom 12 månader.
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Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt  -4 188 -2 858

   

Skatt enligt gällande skattesats 22% 921 629

Ej avdragsgilla kostnader -14 -5

Skattemässiga underskott för vilken ingen uppsk-
juten skattefordran redovisas 907 624

Redovisad effektiv skatt 0 0

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

 Ingående redovisat värde 0 0

 Inköp 9 004 0

 Avskrivningar -1 088 0

Utgående redovisat värde 7 916 0

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

 Ingående redovisat värde 0 0

 Inköp 5 520 0

 Avskrivningar -1 055 0

Utgående redovisat värde 4 465 0

Not 14 Inventarier, verktyg och maskiner

Av utgående redovisat värde avser 2 898 tkr leasade tillgångar. Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen som fastighet-
skostnader.

Avskrivningarna redovisas i resultaträkningen som övriga externa kostnader. 
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Not 15 Finansiella anläggningstillgångar 

Not 16 Finansiella instrument per kategori

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Aktier i noterade företag

 Anskaffningsvärde 9 636 0 

 Nedskrivning -3 822 0

 Redovisat värde 5 814 0

Övriga långfristiga fordringar 38 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 5 852 0

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Övriga långfristiga fodringar 838 0

Koncernen, tkr
2016-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt 
värde via resultaträk-

ningen

Lånefordringar 
och kundford-

ringar

Finansiella till-
gångar som kan 

säljas Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andra långfristiga värdepappersinne-
hav 0 0 5 814 5 814

Övriga långfristiga fordringar 0 38 0 38

Kundfordringar 0 7 885 0 7 885

Övriga fordringar 0 13 191 0 13 191

Finansiella placeringar 0 263 0 263

Likvida medel 0 10 117 0 10 117

Summa 0 31 494 5 814 37 308

Koncernen, tkr
2016-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Långfristig upplåning från kreditinstitut 152 690 152 690

Kortfristiga upplåning från kreditinstitut 12 203 12 203

Leverantörsskulder 1 301 1 301

Övriga skulder 9 607 9 607

Summa  177 254 177 254

Aktier i noterade företag har redovisats till marknadsvärdet som utgörs av marknadskurs på balansdagen. Värderingen klas-
sas som nivå 1 enligt hierarkin för verkligt värde, IFRS 13.  
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Koncernen, tkr
2015-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Övriga fordringar 0 4 853 4 853

Likvida medel 0 3 212 3 212

Summa 0 8 065 8 065

Koncernen, tkr
2015-12-31 Övriga finansiella skulder Summa 

Skulder i balansräkningen

Långfristig upplåning från kreditinstitut 81 029 81 029

Kortfristiga upplåning från kreditinstitut 2 353 2 353

Leverantörsskulder 878 878

Övriga skulder 3 806 3 806

Summa  88 484 88 484

Moderbolaget, tkr
2016-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 0 19 480 19 480

Övriga långfristiga fordringar 0 838 838

Fordringar hos koncernföretag 0 48 105 48 105

Övriga fordringar 0 13 063 13 063

Finansiella placeringar 0 263 263

Likvida medel 0 6 390 6 390

Summa 0 88 139 88 139

Moderbolaget, tkr
2016-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Långfristig upplåning från kreditinstitut 0 0

Leverantörsskulder 2 317 2 317

Övriga skulder 9 104 9 104

Summa 12 365 12 365
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Moderbolaget, tkr
2015-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 0 19 480 19 480

Fordringar hos koncernföretag 0 4 653 4 653

Övriga fordringar 0 223 223

Likvida medel 0 112 112

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter       0 987 987

Summa 0 25 455 25 455

Moderbolaget, tkr
2015-12-31 Övriga finansiella skulder Summa

Skulder i balansräkningen

Långfristig upplåning från kreditinstitut 0 0

Leverantörsskulder 878 878

Övriga skulder 1 832 1 832

Summa  2 863 2 863

Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga fordringar samt leverantörsskulder och övriga 
skulder förutsätts motsvara deras verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur.

Redovisat värde för långfristiga värdepappersinnehav utgörs av anskaffningsvärde justerat för värdeförändringar som 
bedöms inte vara tillfälliga. I finansiella tillgångar som kan säljas ingår marknadsnoterade aktier i Spanien.   

Lånet från kreditinstitut är värderat till verkligt värde enligt nivå 2 i verkligt värdehierarkin enligt IFRS 13. Skulder till kred-
itinstitut löper med rörlig ränta samt villkoren för refinansiering anses inte ha förändrats nämnvärt sedan upptagandet av 
skulderna innebärande att redovisat värde anses överensstämma med verkligt värde. 

Not 17 Projektfastigheter

Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Ingående verkligt värde 0 0

Anskaffningsvärde under året förvärvade fastigheter 26 405 0

Investeringar i fastigheterna 937 0

Valutakursdifferenser 1 040 0

Omklassificeringar 21 991 0

Utgående verkligt värde 50 373 0
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Moderbolaget, tkr
2015-12-31

Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen
Lånefordringar och 

kundfordringar Summa

Tillgångar i balansräkningen

Andelar i koncernföretag 0 19 480 19 480

Fordringar hos koncernföretag 0 4 653 4 653

Övriga fordringar 0 223 223

Likvida medel 0 112 112

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter       0 987 987

Summa 0 25 455 25 455

Koncernen
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Kundfordringar 7 885 0

Minus: reservering för osäkra fordringar 0 0

Summa 7 885 0

Av koncernens kundfordringar avser 4 404 tkr fordringar på operatörsbolag för uthyrning. Fordran ryms inom den kreditram som 
framgår av avtalet med operatörsbolaget. Samtliga fordringar förfaller inom 12 månader.

Not 18 Kundfodringar

Not 19 Övriga fordringar

Moderbolaget
2016-01-01

-2016-12-31
2014-07-01

-2015-12-31

Kundfordringar 3 623 0

Minus: reservering för osäkra fordringar 0 0

Summa 3 623 0

Kundfordran avser försäljning av inventarier och har reglerats i sin helhet i januari 2017. 

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Erlagd handpenning 13 000 0

Mervärdesskatterelaterade fordringar 84 2 788

Övriga poster 107 2 065

 Summa 13 191 4 853

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Erlagd handpenning 13 000 0

Mervärdesskatterelaterade fordringar 0  223

Övriga poster 63 0

 Summa 13 063 223

Erlagd handpenning avser förvärv av Centro Forestal Sueco. Efter bokslutsdagen har handpenningen allokerats de förvärvande 
enheterna som utgörs av nybildade spanska bolag. Fordran har då i moderbolaget ändrat karaktär till fordran på koncernföretag. 
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Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 21 Eget kapital
Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken följer närmast efter 
balansräkningen. 

Aktiekapitalet i moderföretaget, Quartiers Properties AB (publ), uppgår till 868 tkr och fördelar sig på 3 473 807 aktier. Av 
aktierna är 3 065 800 aktier stamaktier och 408 700 preferensaktier. Bolagets preferensaktier är föremål för handel på 
NGM Nordic MTF.

Aktierna har ett kvotvärde på 0,025 kr per aktie. Stamaktier medför tio röster och preferensaktier medför en röst vardera. 
Alla per balansdagen registrerade aktier är fullt betalda.

Bolaget har gett ut teckningsoptioner med följande förfallodatum och lösenpriser. 

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror 51 21

Förutbetalda försäkringar 0 12

Förskott till leverantörer 246 954

Summa 297 987

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetald leasing, kortfristig del 200

Förutbetalda hyror 51 21

Förutbetalda försäkringar 0 12

Förskott till leverantörer 246 954

Summa 497 987

Serie Förfallodag
Lösenpris i kr per 

aktie Antal aktier

Serie 1 September 2017 35,00 460 000 

Serie 2 September 2017 35,00 332 914

792 914

Efter bokslutsdagen har en uppdelning av bolagets aktier skett (split 10:1). Härigenom har även lösenpris och antal aktier 
ändrats. 
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Serie Förfallodag
Lösenpris i kr per 

aktie Antal aktier

Serie 1 September 2017 35,00 460 000 

Serie 2 September 2017 35,00 332 914

792 914

Aktiekapitalets utveckling

År Händelse

Ökning av  
antalet 

aktier
Antalet 

aktier
Emissionsbe-

lopp

Jämförbar  
teckningskurs  

per aktie1

Förändring
         Aktieka-

pital Registrerat

2016 Nyemission 309 457 3 473 807 21 650 700 SEK
10,00 SEK (P) & 

3,50 SEK (S) 77 364,25 2016-12-14

2016 Nyemission 11 550 3 164 350 1 155 000 SEK 10,00 SEK (P) 2 887,50 2016-08-25

2016 Nyemission 60 775 3 152 800 6 077 500 SEK 10,00 SEK (P) 15 193,75 2016-08-15

2016 Nyemission 48 962 3 092 025 4 896 200 SEK 10,00 SEK (P) 12 240,50 2016-07-13

2016 Nyemission 120 263 3 043 063 12 026 300 SEK 10,00 SEK (P) 30 065,75 2016-07-04

2016 Nyemission 2 307 7 307 27 684 000 SEK 3,00 SEK (S) 230 700,00 2016-06-01

2015 Nyemission 4 000 5 000 400 000 SEK 0,01 SEK (S) 400 000,00 2015-11-25

2015 Nyemission 500 1000 25 000 000 SEK 12,50 SEK (S) 50 000,00 2015-09-21

2014 Nybildning 500 500 - - 50 000,00 2014-07-01

Not 22 Upplåning

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Långfristig   

Banklån 152 690 81 029

 152 690 81 029

Kortfristig  

Leasingskuld 2 898 0

Banklån 9 305 2 254

Upplupen ränta lån 0 99

 Summa 12 203 2 353

Upplåning har skett via Banco Popular i Spanien och ska amorteras på 15 år. Totalt lånebelopp är i TEUR 16 933, vilket motsvarar 
161 996 tkr. Omvärdering till SEK har skett enligt Riksbankens valutakurs per balansdagen. 

Ingående upplåning i EUR uppgick till motsvarande 83 382 tkr. Under 2016 har amortering skett med motsvarande 1 869 tkr. 
Upptagna lån uppgår till 83 380 tkr och utgående upplåning i EUR till motsvarande 164 893 tkr.

Lånen löper med en rörlig ränta och amortering sker sedan augusti 2016. Räntan uppgår till 1,375% avseende de lån som upp-
togs 2015. Räntan justeras första gången i augusti 2017. Räntan på lånen som upptogs under 2016 uppgår till 1,25%. Räntan 
justeras första gången i mars 201 8. 

Det verkliga värdet på kort- och långfristig upplåning bedöms i det närmaste motsvara dess redovisade värden. Säkerhet är ställd i 
bolagets fastigheter, se not 26. 

Upplåningen klassificeras som nivå 2 i hierarkin för verkligt värde enligt IFRS 13. 

En förfalloanalys över upplåningen nedan analyserar koncernen och moderföretagets finansiella skulder uppdelade efter den tid 
som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, ej diskon-
terade kassaflödena.

En uppdelning av aktier (split 400:1) per den 25 maj 2016 ökade antal aktier från 7 307 till 2 922 800. En extra 
bolagsstämma den 23 februari 2017 beslutade om en ytterligare uppdelning av bolagets aktier (split 10:1)

1 P avser preferensaktie. S avser stamaktie. 
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Koncernen den 31 december 2016 <1år 1-2 år 2-5 år >5 år

Skulder till kreditinstitut 9  312 12 249 33  659 106  782

Leasingskuld 2 898 0 0 0

Leverantörsskulder 1 301 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 11 053 0 0 0

Moderföretaget 30 december 2016 <1år 1-2 år 2-5 år >5 år

Leverantörsskulder 2 317 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 10 048 0 0 0

En ökning av räntan skulle ha ökat bolagets räntekostnader med 1 620 tkr/år per procentenhet.

Not 23 Övriga skulder

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Skulder till närstående 3 847 3 716

Personalrelaterade skulder 0 40

Skuld preferensaktieutdelning 1 739 0

Övrigt 4 021 50

 Summa 9 607 3 806

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna semesterlöner 240 11

Upplupna sociala avgifter 58 12

Övriga upplupna kostnader 1 155 396

 Summa 1 453 419

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Mervärdesskatterelaterade skulder 291 0

Skulder till närstående 3 847 1 792

Personalrelaterade skulder 0 40

Skuld preferensaktieutdelning 1 739 0

Övrigt 3 227 0

 Summa 9 104 1 832
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Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

Skulder till närstående 3 847 3 716

Personalrelaterade skulder 0 40

Skuld preferensaktieutdelning 1 739 0

Övrigt 4 021 50

 Summa 9 607 3 806

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 240 11

Upplupna sociala avgifter 58 12

Övriga upplupna kostnader 646 130

 Summa 944 153

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Leasade anläggningstillgångar med äganderätts-
förbehåll 2 898 0

 Summa 2 898 0

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 19 480 0

Inköp 0 19 480

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 480 19 480

Utgående redovisat värde 19 480 19 480

Namn
Org. nr Kapitalandel Rösträttsandel

Bokfört 
värde

Eget 
kapital Resultat Säte

Flexshare 
España, S.L.
B19567130 100% 100% 19 480 12 693 -5 469 Malaga

Not 25 Investeringsåtaganden
Koncernen har ingått avtal om förvärv av fastigheter med en köpeskilling om 13 500 TEUR varav 10% erlagts i handpen-
ning per 31 december 2016.

Not 26 Ställda säkerheter

Not 27 Andelar i koncernföretag

Koncernen 2016-12-31 2015-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Leasade anläggningstillgångar med äganderätts-
förbehåll 2 898 0

Fastighetsinteckningar 201 973 97 811

 Summa 204 871 97 811
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Not 28 Fordringar hos koncernföretag
Fordran avser en kortfristig lånefordran på Flexshare España, S.L.

Not 30 Vinstdisposition
Till årsstämman finns följande medel att förfoga: 

Not 29 Resultat per stamaktie
Beräkningen av resultat per stamaktie har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets stamaktieägare up-
pgående till 24 973, efter att hänsyn har tagits till preferensaktiernas del av årets resultat på 2 319. Resultatet efter avdrag 
för preferensaktiernas del, 22 654, har dividerats med ett vägt genomsnittligt antal aktier under året uppgående till 
2 544 258 stycken.

Moderbolaget 2016-12-31 2015-12-31

Ingående redovisat värde  4 653  0

Tillkommande fordringar 43 452 4 653

Utgående redovisat värde 48 105 4 653

Vägt genomsnitt antal utestående stamaktier 2016-12-31 2015-12-31

Ingående totalt antal aktier 2 000 000 200 000

Effekt av nyemitterade aktier 544 258 123 862

Genomsnittligt antal stamaktier 2 544 258 323 862

Vägt genomsnitt antal utestående stam-
aktier, efter utspädning 2016-12-31 2015-12-31

Genomsnittligt antal stamaktier, före utspädning 2 544 258 323 862

Effekt av teckningsoptioner 228 678 0

2  772 936 323 862

Utspädningseffekten är beräknad som antal aktier som kan komma att emitteras vid fyllt nyttjande av teckningsoptioner.

Överkursfond 92 856

Balanserat resultat -5 176

Årets resultat 2016 -4 188

Summa disponibla medel 83 492

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas på bolagets befintliga preferensaktier och preferensaktier som kan kom-
ma att emitteras med ett totalt maximalt belopp om 6 000 000 kronor. Resterande belopp, dvs. 77 492 062 kronor, ska 
balanseras i ny räkning.

Avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier är i enlighet med bolagsordningen den 30 juni 2017, 30 september 
2017, 31 december 2017 samt den 31 mars 2018. Av årsstämman 2016 beslutad utdelning med avstämningsdag 31 mars 
2017 har beaktats inom ramen för årsredovisningen för räkenskapsåret 2016 och har således redan reducerats från det 
belopp som står till årsstämmans förfogande.
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Not 31 Transaktioner med närstående
Dotterbolaget Flexshare SL och Åke Olofsson, styrelseledamot i Quartiers, har i mars 2016 ingått ett konsultavtal. Ut-
betalningar enligt konsultavtalet har under 2016 gjorts med 332,5 tkr (35 000 EUR) exklusive mervärdesskatt. 

Styrelseordförande Jörgen Cederholm har under 2016 fakturerat konsultarvode, utöver sitt ordinarie styrelsearvode, om 
300 tkr. Beloppet har reserverats i bokslutet per 2016-12-31 och fakturerats under 2017. 

Quartiers har lånat totalt 3,5 MSEK från Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Rocet AB som är aktieägare i Quartiers. 
Jörgen Cederholm, styrelseordförande i Quartiers, äger indirekt aktier i Fastighets Aktiebolag Bränneröd och Rocet AB. 

Under 2015 inbetalade Quartiers styrelseledamot Andreas Bonnier 210 000 EUR som lån till Flexshare. Fordringen som 
motsvarar ca 2 035 tkr övertogs 2016 av Fastighets Aktiebolag Bränneröd (i vilket bolag Jörgen Cederholm, styrelseord-
förande i Quartiers, indirekt är aktieägare). 

Under 2015 inbetalade Egonomics AB (aktieägare i Quartiers samt vari Andreas Bonnier, styrelseledamot i Quartiers, är 
aktieägare) ca 1 791 tkr som lån till bolaget. Under 2016 inbetalades ytterligare 1 305,772 tkr som lån, totalt ca 3 000 tkr. 

Under 2016 inbetalade Fastighets Aktiebolag Bränneröd (vari Jörgen Cederholm, styrelseordförande i Quartiers, indirekt är 
aktieägare) ca 5 000 tkr som lån till bolaget. Därtill övertog bolaget enligt ovan en fordring om ca 2 035 tkr från Andre-
as Bonnier. För Fastighets Aktiebolag Bränneröds lån till bolaget har bokförts (men inte utbetalats) räntor om 135 tkr för 
2016. Räntan uppgår till 1,5% per månad. 

Rocet AB (vari Jörgen Cederholm, styrelseordförande i Quartiers, indirekt är aktieägare) inbetalade under 2016 sammanlagt 
6 000 tkr som lån till Quartiers. Quartiers återbetalade under samma år 500 tkr av lånet. För Rocet AB:s lån till Quartiers har 
bokförts (men inte utbetalts) räntor om 168,75 tkr för 2016. Räntan uppgår till 1,5% per månad. 

LMK Forward AB inbetalade under 2016 sammanlagt 15 500 tkr som lån till Quartiers. Quartiers återbetalade under sam-
ma år 12 905 tkr av lånet. För lånet utbetalades under 2016 405 tkr i ränta. Räntan uppgår till 1,5% per månad. 

Daniel Bonnier (släkting till Quartiers styrelseledamot Andreas Bonnier) inbetalade under 2016 ett lån om 2 000 tkr till 
Quartiers.

Vid bolagets årsstämma i maj 2016 beslutade aktieägarna om en stamaktieemission varvid LMK Forward AB, Fastighets 
Aktiebolag Bränneröd, Rocet AB samt Daniel Bonnier kvittade fordringar om totalt ca 10,9 MSEK som betalning för stama-
ktier. 

Styrelsen beslutade i juni 2016 med stöd av bolagsstämmans bemyndigande om emission av preferensaktier och ved-
erlagsfria teckningsoptioner riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige. Aktieägaren Egonomics AB 
tecknade sig för preferensaktier och teckningsoptioner samt kvittade därvid sin fordran om ca 3 MSEK på bolaget som 
betalning i emissionen.
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Not 32 Händelser efter balansdagen
Bolaget ingick i februari 2017 ett avtal om förvärv av del av ett villaprojekt i Marbella (Amapura). Köpeskillingen uppgår till 
1,1 miljoner EUR. Bolaget tillträdde fastigheten den 26 april 2017 och erlade då del av köpeskillingen. Villan förvärvades 
som ett nyckelfärdigt projekt. I samband med att licens erhålls och att färdigställande av villan påbörjas ska bolaget erlägga 
ytterligare 925 000 EUR av köpeskillingen. 325 000 EUR ska erläggas i samband med att bygglicens erhålls och 600 000 
avser byggkostnader som ska betalas enligt certifikat på utförda arbeten. 

En extra bolagsstämma den 23 februari 2017 fattade beslut om uppdelning av bolagets aktier. Uppdelningen innebär att 
varje aktie delas upp i 10 aktier. Bolagsstämman beslutade även att välja Sten Andersen och Jimmie Hall till nya styrelse-
ledamöter. Samtidigt entledigades VD Katri Lind som styrelseledamot.

Implementering av en ny bolagsstruktur har påbörjats genom bildandet av ett spanskt holdingbolag. 

Den 20 december 2016 pressmeddelades att bolaget undersöker möjligheten för att genomföra en kapitalanskaffning med 
eventuell listning av bolagets stamaktie. Bolaget arbetar vidare enligt denna plan.

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS, sådana de antagits av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens 
och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, den 2 maj 2017  

Jörgen Cederholm   
Ordförande     
  
    
Andreas Bonnier
 Ledamot  
 
 
Jimmie Hall 
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 maj 2017
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
 
 
 
Henrik Boman 
Auktoriserad revisor 

Katri Lind   
Verkställande direktör   
   
    
Åke Olofsson
Ledamot
   
  
Sten Andersen
Ledamot
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Quartiers Properties AB (publ) för år 2016. Bola-
gets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 27-63 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga av-
seenden 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 årsredovisningsla-
gen 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), så som de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisnin-
gens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer koncernens rapport över totalresultatet och koncernens rapport över finan-
siell ställning samt resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget.

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 koncer-
nen 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.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-26 samt sidorna 67-68. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller 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 upprät-
tas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt International 
Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisionsberattelse
Till bolagsstämman i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684
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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 revisionsberät-
telse 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 finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 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 koncernre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

• Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

• Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhålland-
en som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det 
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktioner-
na och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrol-
len som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för Quartiers Properties AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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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 ans-
var. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbev-
is för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget.
• På något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av 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 Sver-
ige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval 
av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 2 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Aktieagare

Aktien och ägare

Aktierna
Aktierna i bolaget har emitterats enligt svensk lag och är 
registrerade i elektronisk form hos Euroclear som även för 
bolagets aktiebok. Aktierna är denominerade i svenska 
kronor. Enligt bolagsordningen skall bolagets aktieka-
pital uppgå till lägst 725 000 SEK och till högst 2 900 
000 SEK uppdelat på lägst 29 000 000 och högst 116 
000 000 aktier. Bolaget kan enligt bolagsordningen ge 
ut aktier av två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. 
Stamaktier medför tio röster och preferensaktier medför 
en röst vardera. Vid bolagsstämman i bolaget får varje 
röstberättigad rösta för det fulla antal aktier som denne 
äger eller företräder. Per bokslutsdagen uppgår bolagets 
aktiekapital till 868 451,75 kronor fördelat på 30 658 000 
stamaktier och 4 080 070 preferensaktier envar med ett 
kvotvärde om 0,025 kronor.

Utdelningspolicy 
Quartiers utdelningspolicy såvitt avser stamaktier skall 
utgå ifrån vad som vid var tid bedöms verka för det över-
gripande målet att optimera den totala avkastningen till 
aktieägarna. Styrelsen har gjort bedömningen att projekt- 
och förvaltningsvinster i första hand ska återinvesteras i 
verksamheten under de kommande åren. Om möjlighet 
föreligger kan styrelsen dock komma att besluta om 
utdelning av engångskaraktär på stamaktierna. Policyn ska 
revideras när bolaget bedömer att så är lämpligt. 

Ägare
Quartiers Properties största ägare per 2016-12-31. 

Namn Antal Stamaktier Antal Preferensaktier Röster,% Kapital,%

Egonomics AB 11 600 000 - 37,34% 33,39%

Fastighets Aktiebolag Bränneröd 5 768 000 85 370 18,59% 16,84%

Rocet AB 3 336 000 30 000 10,75% 9,69%

LMK Forward AB 3 000 000 180 000 10,24% 9,15%

Bernt Lundberg Fastigheter Lund AB 1 680 000 100 000 5,44% 5,12%

Petrus AS 1 430 000 750 000 4,84% 6,28%

Övriga 3 844 000 2 936 500 12,80% 19,52%

Summa 30 658 000 4 080 070 100% 100%
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Arsstamma 2017

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org. nr 
556975-7684 kallas till årsstämma.

• Tid: Fredagen den 26 maj 2017 kl. 10.00. 
• Plats: Advokatfirma DLA Piper Sweden KB:s lokaler 

på Kungsgatan 9 i Stockholm.  

Anmälan m.m. 
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara 
införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda 
aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 19 
maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast 
fredagen den 19 maj 2017. 

Anmälan görs per brev eller ställs till: 

• Quartiers Properties AB (publ), Östermalmstorg 5, 
114 42 Stockholm. 

• Per e-mail till katri.lind@quartiersproperties.se. 
• Per telefon +46 (0) 72-252 58 13. 

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person/or-
ganisationsnummer och telefonnummer dagtid, samt, i 
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och 
biträden (högst två biträden). 

Finansiella rapporter Kontakt

Katri Lind, VD
e-post: katri.lind@quartiersproperties.se
mobil: +46(0)72-252 58 13

Marcus Johansson Prakt, CFO 
e-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
mobil: +46(0)72-018 59 98

Halvårsrapport juli - december 2016:         2017-02-23

Årsredovisning 2016:                                 2017-05-02

Årsstämma 2017:                                      2017-05-26

Halvårsrapport januari - juni 2017:             2017-08-25



Kontakt
Bolaget - Quartiers Properties AB (publ) 

Östermalmstorg 5, 114 42, Stockholm
E-post: Info@quartiersproperties.se
Hemsida: www.quartiersproperties.se


