
Periodrapport

1 JANUARI - 30 JUNI 2019

Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 559102-0424



Mariefjãrd AB (pubi)
Org. nr. 5591 02-0424

Periodrapport
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- Rorelseresultatet uppgick till 678 TSEK (211)
- Resultatet efter skatt uppgick till -800 TSEK (-2 811)
- Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)

Väsentliga händelser under rapportperioden

Inga vasentliga händelser har skett under rapportperioden.

Utveckling av koncernens resultat och ställning under perioden

Finansiell utveckling under perioden

lntäkter och rärelseresultat
lntäkterna für perioden uppgick till 1 506 TSEK (1 932) och utgjordes av hyresintakter fran uthyrda lokaler.

Fastighetskostnaderna für perioden uppgick till -592 TSEK (-1 65), vilket ger eff driftsOverskott uppgãende
till 914 TSEK (1 767).

Ovriga externa kostnader och avriga rdrelsekostnader uppgick till -670 TSEK (-932) vilket ger ett rörelseresultat
uppgaende till 244 ISEK 835).

Finansnettot für perioden uppgãr till -427 TSEK (-1 557).

Periodens skattekostnad uppgick till 0 ISEK (0) och resultat etter skatt uppgick till -183 TSEK (-722).

Finansiell stältning och kassaflöde
Mariefjards uppläning uppgick per 30 juni 2019 till 296 821 TSEK (294 764).
Soliditeten per balansdagen uppgick till -4,6 procent (-2,6).

Kassaflödetfrán den lüpande verksamheten uppgick für perioden till -13 666 TSEK (18 234).

Kassaflödet fran investeringsverksamheten uppgick für perioden till -9 550 TSEK (-16 398).

Finansieringsverksamhetens kassaflöde für perioden uppgick till 22 972 TSEK (4 612).

Kassaflödet für perioden var -244 TSEK (6 448) och likvida medel per balansdagen uppgick till
6460 (148 138) TSEK.

Transaktioner med närstãende
Mariefjärd har under perioden inte haft nagra vasentliga transaktioner med närstäende, utüver sedvanliga
transaktioner mellan koncernbolag och intressefaretag. Transaktionerna har skett till marknadsmassiga villkor.

Organisation och medarbetare
Koncernen har ingen anställd personal.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Mariefjärds verksamhet och marknad ftr füremál für ett antal risker som kan ge effekt pa bolagets verksamhet,
finansiella stallning och resultat i varierande grad. Koncernen är främst exponerad für risker i den makroekonomiska
utvecklingen, opetativa risker som pris och projektrisker, samt finansiella risker säsom ränte- och kreditrisk.
Information om koncernens risker och osäkerhetsfaktorer áterfinns i Obligationsprospektet.
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 5591 02-0424

Händelser efter balansdagen
Inga vasentliga händelser har skett etter den 30 juni 2019.

Aktien och ägarna
Marietjärd AB ägs till 1 00°k av Pederstrup AB org nr 559091 -2589, som ingar i Tobin Properties koncernen.

Agarfordelning, 30 juni 2019

Andel
Antal aktie

Aktieagare stamaktier kapital (%)
Pederstrup AB 500 000 100,00

Totalt 500 000 100,00
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 5591 02-0424

Rapport over resultat och avrigt totairesultat fOr koncernen

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
TSEK Not 2019 Not 2018 Not 2019 Not 2018 Not 2018

Nettoomsattning

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Ovriga externa kostnader
Rörelseresultat

Finansiella intãkter
Finansiella kostnader
Rnansnetto

Resultat fore skatt

Skatt

1 506 1 932 2961 2674 6104
1 506 1 932 2961 2674 6104

-592 -165 -1 236 -1 211 -2192
-670 -932 -1 047 -1 252 -1 002
244 835 678 211 2910

1 205 103 1 771 207 315
-1 632 -1 660 -3 249 -3 229 -6284

-427 -1 557 -1 478 -3 022 -5 969

-183 -722 -800 -2 811 -3059

Periodens resultat

Ovrigt totairesultat
Ovrigt total resultat, netto etter skatt
Periodens övrigt totairesultat

Periodens totalresultat

Periodens resultat
Hanforligt till:

Moderbolagets aktieagare
lnnehav utan bestämmande inflytande

-183 -722 -800 -2811 -3059

-183 -722 -800 -2811 -3059

-183 -722 -800 -2811 -3059

-183 -722 -800 -2811 -3059
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Mariefjärd AB (publ)
Org. nr. 5591 02-0424

Rapport over finansiell ställning fOr koncernen
30]un 30]un 31 Dec

TSEK Not 2019 2018 2018

Tillgthngar
Andelar i intresseforetag 3214 3214 3214
Fordringar has intresseforetag 1158 4372 1158
Ovriga Iängfrstga fordrngar 121 602 19 146 112052

Summa anlaggningstillgãngar 125 974 26732 116424

Exploateringsfastigheter 447 571 439 942 442 835
Kundfordringar 303 2 293 577
OvHga fordringar 66 331 23 082 55 341
Förutbetalda kostnader och upplupna ntakter 1 704 250 604
Likvida medel 6460 148 138 34 009

Summa omsattningstillgángar 522 369 613 705 533 366

Summa tillgàngar 648 343 640 437 649 790

Eget kapital
Aktiekapital 500 500 500
Ovrgt tillskjutet kapital 3 680 16 041 3 680
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat -33 960 -32 912 -33 160

Eget kapital hanforligt till moderbolagets aktieagare -29 780 -16 371 -28 980

Innehav utan bestämmande inflytande — — —

Summa eget kapital -29 780 -16 371 -28 980

Skulder
Lángfristiga räntebärande skulder 4, 5 296 821 294 764 295 977
Ovriga Iángfristiga skulder 348011 341 016 345 848

Summa lângfristiga skulder 644 832 635 780 641 825

Leverantorsskulder 220 1 682 649
Ovriga skulder 19 477 7 831 19 101
Upplupna kostnader och forutbetalda intakter 13594 11 515 17 195

Summa korttristiga skulder 33 291 21 028 36 945
Summa skulder 678 123 656 808 678 770
Summa eget kapital och skulder 648 343 640 437 649 790
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 559102-0424

Rapport aver farandringar I koncernens eget kapital
Balans

TSEK
lngâende eget kapital 201 9-01 -01

Periodens totairesultat

Periodens resultat

Penodens totalresultat

Transaktioner med koncernens agate

Tillskott fran och värdeöverfSringar till agate

Summa tillskott fran och vardeoverfaringar till agare

Summa transaktioner med koncernens agate

Utgãende eget kapital 2019-06-30

Aktie- tillskjulet inki ilrets eget
kapilal kapital resultat Summa kapital

500 3680 -33160 -28980 -28980

erade

vinst

Ovrigt medel Totalt

-800 -800 -800
—

— -800 -800 -800

500 3 680 -33 960 -29 780 -29 780

5 (10)



Marietjärd AB (pubi)
Org. nr. 559102-0424

Rapport over kassaflOden for koncernen

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
TSEK Not 2019 2018 2079 2078 2018

Den Iapande verksamheten
Resultat fore skaff
]ustering for poster som inte ingár kassaflodet
Kassatlöde fran den lopande verksamheten fore
forandringar av rörelsekapital

KassafIöde fran forandringar I rörelsekapital
Forandring exploateringsfastigheter
Forandring kortfristiga fordringar
Forandring kortfristiga skulder
Kassaflöde fran den Iöpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Forandring Iángfristiga fordringar hos intresseforetag
Forandring ovriga Iángfristiga fordringar
Kassaflöde fran investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Upptagna Ian
Kassaflöde fran finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens bOrjan
Likvida medel vid periodens slut

-183 -722 -800 -2811 -3059
425 400 844 789 1 602

242 -322 44 -2 022 -1 457

-953 — -4 736 — -2 893
-7336 18854 -11 816 8422 -22475
-5 619 -298 -3 654 -4 503 9 892

-13 666 18 234 -20 162 1 897 -16 933

— -3352 — — 3214
-9550 -13046 -9550 -16110 -109016
-9550 -16398 -9550 -16110 -105802

22972 4612 2163 22128 16521
22972 4612 2163 22128 16521

-244 6448 -27549 7915 -106214
6704 141 690 34009 140223 140223
6 460 148 138 6 460 148 138 34 009
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 559102-0424

Resultaträkning far moderbolaget i sammandrag

Nettoomsattning

Rörelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Rörelseresultat

Resultat fran andelar i koncernfaretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

Bokslutsdispositioner

Resultat fore skatt

Skatt
Periodens resultat

-328 -173 -563 -235 -901
-328 -173 -563 -235 -901

5106 459 9516 4410
-1 611 -95 -3 220 -1 609
3495 364 6296 2801

— -187
16320

-6511
9 622

— — —

— -8909

3167 191 5733 2566 -188

3167 191 5733 2566 -188

Apr-Jun Apr-Jun Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec
TSEK Not 2019 2018 2019 2018 2018
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Mariefjärd AS (pubi)
Org. nr. 559102-0424

Balansrákning for moderbolaget
30 Jun 30 Jun 31 Dec

TSEK Not 2019 2018 2078

Tillgãngar

Anläggningstillgàngar
Finansiella anlaggningstillgãngar

Andelar i koncernforetag
Fordringar hos koncernforetag
Aktiverade länekostnader

Summa finansiella anläggningstillgãngar
Summa anlaggningstillgángar

Omsattningstillgángar
Fordringar hos koncernfbretag
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgàngar
Summa tillgángar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat

Summa eget kapital

Làngfristiga skulder
Obligationslan
Skulder till koncernforetag

Summa Iãngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernforetag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

300 450 300
386348 287087 375718

3179 5236 4023
389827 292773 380041
389827 292773 380041

56 269 22 663 47 293
48339 21 607 38613

— 23 —

104 608 44293 85906

5556 145197 32861

110164 189490 118767
499 991 482 263 498 808

500 500 500

-188 1 —

5733 4367 -188
6045 4868 312

300 000 300 000 300 000
164862 162112 170112
464862 462112 470112

— 1307 199
29084 13891 26186

— 9 1999
— 76 —

29 084 15283 28384
499991 482263 498808
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 5591 02-0424

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delärsrapport är for koncernen upprattad i enlighet med Arsredovisningslagen och lAS 34, Delársrapportering och
fOr moderbolaget i enhighet med Arsredovisningslagen. De redovisningsprinciper som tillampas i denna delOrsrapport
är vasentliga delar de scm beskrivs i not 1 I MariefjOrd ABs arsredovisning for 2018.

Ett antal nya eller Ondrade IFRS har trOtt ikraft under rakenskapsáret och har tillampats vid upprattandet av
dessa finansiella rapporter.

IFRS 9 Finansiella instrument ersatte lAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och vardering fran och med 2018.
IFRS 9 innebär forandringar av hur finansiella tillgangar klassificeras ach vOrderas, infär en nedskrivningsmadell sam baseras pa
fOrväntade kreditfOrluster istOllet for intrOffade fOrluster och forandringar av principer for sakringsredovisning bi a med syfte
att fOrenkla ach aft öka samstammigheten med foretags interna riskhanteringsstrategier.

MariefjOrd ABs kreditrisk vad gOller kundfordringar Or begransad dã verksamheten som avser byggprajekt
faktureras lOpande under arbetets gang. Ovrig del avser hyresfordringar med lOg kreditrisk.

IFRS 9 har medfOrt tOljdandringar i upplysningskraven I IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar,
vilka kommer att paverka de upplysningar sam lOmnas Arsredovisningen.

IFRS 15 lntäkter fran avtal med kunder ersOtter fran och med 2018 existerande IFRS relaterade till intaktsredavisning,
säsom lAS 18 lntOkter, lAS 11 Entreprenadavtal och FRIC 15 Avtal am uppfOrande av fastighet.

IFRS 15 baseras pa att intäkt redovisas nOr kontroll over vara ellertjanst Overlörs till kunden, vilketskiljer sigfran
existerande bas i Overforing av risker och förmOner. IFRS 15 har infOrt nya sOft aft faststalla hur och nOr intOkter ska
redovisas, vilket innebär nya tankesOtt jamfOrt med hur intOkter redavisas idag. Mariefjard AB har genomfort en analys
av etfekterna vid OvergOng till IFRS 15 ach Mariefjard ABs slutsats är aft implementeringen av IFRS 15 inte fOranleder
nOgon ändrad bedomning av tidigare principer fOr successiv vinstavrakning vid intOktsredovisning. Delta dã tidigare
redovisningsprincip fOr intaktsredovisning av projektutveckling av bostadsrOtter bedOms vara fOrenlig med IFRS 15.
Slutligen nateras aft IFRS 15 innehOller utOkade upplysningskrav avseende intOkter, vilket kommer aft expandera
innehOllet i natupplysningarna i Arsredavisningen.

IFRS 16 Leasingavtal ersattefrOn och med 2019 existerande IFRS relaterade till redavisning av leasingavtal, säsom lAS
17 Leasingavtal och IFRIC 4 FaststOllande av huruvida eft avtal innehäller eft leasingavtal. IFRS 16 pOverkarframst
leasetagare ach den centrala effekten Or att alla leasingavtal scm idag redovisas sam aperationella leasingavtal ska
redovisas p0 eft sätt sam liknar aktuell redovisning av finansiella leasingavtal. Det innebOr aft även fOr aperatianella
leasingavtal behOver tillgäng och skuld redovisas, med tillhOrande redovisning av kastnader fOr avskrivningar cab ränta.

MariefjOrd bedOmer aft IFRS 16 inte bar haft nOgon vasentlig effekt p0 vare sig balansomslutningen eller
resultatrOkningen.

Ovriga nya eller Ondrade IFRS inklusive uttalanden bedOms inte fa nOgon vOsentlig effekt pa koncernens redavisning. I
Ovrigt Or koncernens och moderbolagets redavisningsprinciper afOrOndrade jOmfOrt med arsredovisningen 2018.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedomningar

Upprattande av bokslut och tillampning av olika redovisningsstandarder baseras ofta p0 koncernledningens bedOmningar eller
p0 antaganden och uppskaftningar sam anses vara rimliga under rOdande fOrh0llanden. Dessa antaganden och uppskaftningar
grundar sig oftast p0 historisk erfarenhet men Oven p0 andra faktorer, inklusive fOrvantningar pa framtida hOndelser. Med
andra antaganden och uppskaftningar kan resultatet bli eft annat och det verkliga utfallet kan avvika fran det uppskaftade.
Antaganden ach uppskattningar ses Over regelbundet och eventuella Ondringar redovisas i den period Ondringen gOrs am
Ondringen endast paverkat den periaden, eller i den period andringen gOrs samt framtida perioder am andringen pãverkar bade
aktuell period ach framtida periader. Kancernens bedOmningar vid tillOmpningen av IFRS sam har en betydande inverkan p0 de
finansiella rapporterna och gfarda uppskattningar sam kan medtora vOsentliga justeringar i pafOljande rakenskapsOrs finansiella
rapporter avser i huvudsak fOljande omrOden:

VOrdering av projekt- och exploaferingsfastigheter
Prajekt- och exploateringsfastigheter redavisas till del lOgsta av anskaffningsvOrdet ach nettafOrsaljningsvOrdet. NettofOr
sOljningsvardet Or det uppskaftade fOrsOljningsvOrdef i den lOpande verksamheten, efter avdrag fOr uppskattade kastnader fOr
fOrdigstOllande och fOr aft astadkomma en fOrsOljning. BedOmning av neftofOrsOljningsvOrdet baseras p0 en rad antaganden,

till exempel fOrsOljningspriser, praduktionskastnader, markpriser, hyresnivaer, avkastningskrav samt mOjliga tidpunkter for
praduktiansstart ach/eller fOrsOljning. MariefjOrd prOvar kantinuerligt gjorda antaganden och fOIjer lOpande
marknadsutvecklingen. En fOrOndring I gjarda bedOmningar kan leda fill nedskrivningsbehov.
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Mariefjärd AB (pubi)
Org. nr. 559102-0424

Not 3 Rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rOrelsesegment baserat p0 vilka delar av verksamheten fdretagets hogste verkstOllande
beslutsfaffare fOljer upp, sO kallad ‘management approach” eller faretagsledningsperspekuv.

Koncerniedningens bedomning Or att Mariefjärd har ett rOrelsesegment; Projektutveckling. Denna bedomning baseras p0
den rapportering koncerniedningen inhämtar for att fOlja och analysera verksamheten samt den information som nhOmtas fOr att
fatta strategiska beslut.

Not 4 Finansiella tillgângar och skulder till verkligt värde

ROntebOrande skulder loper i huvudsak med tre mOnaders rantebindningstid, varför MariefjOrd bedomer aft skilinaderna mellan
redovisade vOrden och verkliga vOrden inte Or vasentliga. For samtliga övriga finansiella tillgOngar och skulder, som likvida
medel, fordringar p0 bostadsrattsforeningar och intressefOretag, kundfordringar och leverantOrsskulder, antas redovisat vOrde
utgOra en rimlig uppskattning av verkligt vOrde.

Not 5 Ställda säkerheter och eventualforpliktelser

Koncernens stOlida sàkerheter i form av fastighetsinteckningar uppgOr till 161 384 TSEK per balansdagen, beroende pO
pantsOttning I samband med emittering av obligationen.

Eventualforpliktelser uppgOr till 75 000 ISEK (75 000) vilket avser en garanti frOn Tobin Properties till fOrmOn for
obligationsinnehavarna i MariefjOrd-obligationen.

Not 6 Händelser efter Uelársperiodens utgáng

Efter rapportperiodens utgOng och tram till och med den 15 augusti 2019 har inga vasentliga hOndelser inträffat.

Nyckeltal
Soliditet, % Eget kapital fOrhOllande till balansomsiutning

Kommande rapportdatum

Kvartalsrapporten fOr 3:e kvartalet kommer att publiceras den 15 november 2019.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm den 15 augusti 2019

]ohan Varland Patrik Meligren
Styrelseordforande Styrelseledamot och VD

Per Alnefelt
Styrelseledamot
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