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Forvaltningsberattelse
Allmant om verksamheten
Bolaget ska II som verksamhet tillhandahalla lanekapital fOr fastighetstransaktioner.
Huvudinriktningen ar kommersiella fastigheter inom handel, kontor, lager & logistik, latt industri och
blandad anvandning. Utlaning sker aven mot andra fastighetstyper.
Apikal Fastighetspartner AB (publ) har sitt sate i Stockholm. Adressen till huvudkontoret ar Grev
Turegatan 14, 114 46 Stockholm.

Utveckling av bolagets verksamhet, resultat och stallning
Under perioden som delarsrapporten avser har bolaget genomfOrt 1 emission av kapital- och
vinstandelsbevis, Apex 2. I borjan av juli genomftirdes den tredje emissionen, Apex 3. Bolaget har
tecknat 6 Ian vilket innebar att kapitalet i Apex 1 och Apex 2 ar utlanat. Under fOrsta veckan av juli
lanades aven kapitalet i Apex 3 ut.
Rantenivan pa lanen netto till investerarna efter avgifter ligger i det indikerade spannet om 6-8%, tor
Apex 1, Apex 2 och Apex 3, och sakerheterna ar i enlighet med obligationsvillkoren (pantbrev,
aktiepant, garantier och andra riskreducerande villkor och kovenanter). Samtliga finansierade
fastigheter bedoms vara i gott skick och uthyrda till starka hyresgaster med stabila underliggande
verksamheter.
Under perioden har 750 000 kr lamnats som aktieagartillskott tor att ytterligare fOrstarka det egna
kapitalet i bolaget.

Agarforhallanden
Apikal Fastighetspartner AB ags till 51 % av Strukturinvest Fondkommission (FK) AB, 29 % av Rickard
Fischerstrom och resterande 20 % av Magnus Lofgren.

Handelser efter balansdagen
Under juli manad har delar av styrelsen fOrandrats. Hakan Johansson, Rickard Fischerstrom, Magnus
Lofgren och Thomas Sipos har overlamnat sina styrelseposter till Thomas Olsson (ordf) och Jonas
Wetterfors. Olof Gustafsson och Fredrik Langley kvarstar som ledamoter sedan tidigare. Ett avtal har
ingatts om overlatelse av Rickard Fischerstrom och Magnus Lofgrens aktier till Strukturinvest.r
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Resultatrakning

Not

Rorelsens intakter m.m.
Nettoomsattning

Rorelsens kostnader
Rantekostnader
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

l

Resultat fran finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Periodens resultat

2013-02-02
2013-12-31

3 211120
3 211120

78630
78630

-2 668 833
-631923

Rorelseresu ltat

Skatt pa periodens resultat

2014-01-01
2014-06-30

2

-3 300756

--

-293164
-3 343
-296 507

-89 636

-217 877

--

1720
1720

-89 636

- 216157

-46140

46140

-135 776

-170 017
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Balansrakning

Not

2014-06-30

2013-12-31

3

71000000
71000000

46140
46140

71000000

46140

733 875
36 628
189 583
960 086

78630
78630

Kassa och bank

1821816
1821816

39 480 989
39 480 989

Summa omsattningstillgangar

2 781902

39 559 619

TILLGANGAR
Anlaggni ngtillgangar
Andra langfristiga fordringar

Summa anlaggningstillgangar
Omsattningstillgangar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos moderforetag
Ovriga fordringar
Upplupna intakter

Kassa och bank

SUMMA TILLGANGAR

73 781902

39 605 759 oC, M.7,.r r
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2014-06-30

2013-12-31

500000
500000

500 000
500 000

-170 017
750000
-135 776
444 207

· 170 017
-170 017

944 207

329 983

71360475
71360475

39177 314
39177 314

71360475

39177 314

37 419
3 299
1436 502
1477 220

19 890
78572
98462

1477 220

98462

Summa skulder

7Z 837 695

39 275 776

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

73 781902

39 605 759

Stallda sakerheter

Inga

Inga

Ansvarsforblndelser

Inga

Inga oC..

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Not

4

Bundet eget kapital
Aktiekapital

5

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust
Erhallna aktieagartillskott
Periodens resultat

Summa eget kapital
Ungfristiga skulder
Ovriga skulder

6

Summa langfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Ovriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

Summa kortfristiga skulder
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Tillaggsu pplysningar
Al/manna Upplysningar
Redovisningsprinciper
Delarsrapporten ar upprattad enligt arsredovisningslagen (ARL) och
Delarsrapportering torutom kassaflodesanalys.

RFR2,

samt

IAS 34

Varderingsprinciper 111.111.
Likvida medel
Likvida medel bestar av omedelbart tillgangliga tillgodohavanden hos bank.

Fordri11gar
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats till anskaffningsvarden om inte annat anges.
lntalctsredovisning
lntakter redovisas till det verkliga vardet av vad som erhallits eller kommer att erhallas och redovisas
i den omfattning det ar sannolikt att de ekonomiska fordelarna kommer att tillgodogoras bolaget
samt att intakterna kan beraknas pa ett tilltorlitligt satt. Avdrag gars tor lamnade rabatter.
lnkomstskatt
Skatt pa arets resultat i resultatrakningen bestar av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt
ar inkomstskatt fOr innevarande rakenskapsar som avser arets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare rakenskapsars inkomstskatt som annu inte har redovisats. Uppskjuten skatt ar inkomstskatt
tor skattepliktigt resultat avseende framtida rakenskapsar till toljd av tidigare transaktioner eller
handelser.

Uppskjuten skattefordran redovisas for avdragsgilla temporara skillnader och tor mojligheten att i
framtiden anvanda skattemassiga underskottsavdrag. Varderingen baseras pa hur det redovisade
vardet tor motsvarande tillgang atervinnas. Beloppen baseras pa de skattesatser och skatteregler
som ar beslutade fore balansdagen och har inte nuvardeberaknats.
Narstaendetransalctioner
Foretaget star under ett bestammande inflytande fran moderbolaget Strukturinvest Fondkommission
(FK) AB. Inga transaktioner med moderbolaget har agt rum under perioden utover arrangers- och
distributionsarvode samt aktieagartillskott.
Viisentliga risker och osakerhetsfaktorer
Bolaget ar utsatt tor framtida risker och osakerhetsfaktorer som den allmanna ekonomiska
utvecklingen, utvecklingen pa kapitalmarknaden och aven andringar i det regelverk som omfattar
bolagets verksamhet. Utvecklingen tor de Ian som bolaget ger paverkar naturligtvis ocksa bolagets
framtida utveckling. Om dessa ar framgangsrika okar efterfragan och intresset kring Apikals
investerarerbjudande och vid omvant scenario blir utsikterna mer negativa. Vidare ar det av storsta
vikt fOr Apikal att hitta tillrackligt attraktiva mojligheter att finansiera fastighetstransaktioner med
villkor som overensstammer med de mal som bolaget satt upp. Apikal toljer noggrant utvecklingen
pa marknaden och den diskussion som tors pa myndighetsniva inom EU, rorande bland annat
bankers kapitaltackningskrav vilka har tydlig baring pa bolagets verksamhet. o c;
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Upplysningar till enskilda poster
Nat 1 Personal

Bolaget har inga anstallda och inga loner har utgatt under perioden.

Nat 2 Skatt pa arets resultat

Uppskjuten skatt

2014

2013

-46140
-46140

46140
46140

Den redovisade uppskjutna skattefordran har aterforts da bolaget fortsatt gar med fOrlust.

Not 3 Andra langfristiga tillgangar

2014
Fastighetslan
Uppskjuten skatt

2013

71000000
46140
46140

71000 000

Not 4 Eget Kapital
Aktiekapital

Be/opp vid arets ingang
Resultatdisp. enl. beslut av
arsstamman
Erhallet aktieagartillskott
Periodens forlust
Be/opp vid periodens
utgang

Fritt eget
kapital

Arets resultat
-170 017

500000
-170 017
750 000

500000

Summaeget
kapital
329 983

170 017

579 983

-135 776

750000
-135 776

-135 776

944 207

Bolaget har erhallit ett ovillkorat aktieagartillskott om 750 000 kr.

Nat 5 Upplysningar am aktiekapital

Antal/varde vid arets ingang
Antal/varde vid periodens utgang

Antal aktier
500 000
500000

Kvotvarde per aktie
1,00
1,00

Nat 6 Langfristiga skulder

2014
Amortering efter 5 ar

71360 475
71360 475

2013
39177 314
39177 314 cC..,
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Not 7 Upplupna kostnader
Rantekostnader
Ovriga kostnader

2014

2013

1396 252
40250
1436 502

78 572
78 572

Ovriga Upplysningar
Koncernforhallanden
Overgripande koncernredovisning upprattas av:
Primrose Capital AB, org nr 556748-8803, med sate i Goteborg.
Minsta koncernredovisning upprattas av:
5trukturinvest Fondkommission (FK) AB, org nr 556759-1721, med sate i Goteborg. o'i
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Undertecknande
Delarsrapporten ger en rattvisande oversikt av bolagets verksamhet, resultat och finansiella stallning.

Stockholm 2014-08-12

Thomas Olsson
Styrelsens ordforande

Styrelseledamot

Var granskningsberattelse har avlamnats den lB aug 2014

arten Asplund
Auktoriserad revisor

Revisors rapport avseende oversiktlig granskning av
delarsrapport
Till styrelsen i Apikal Fastighetspartner AB (publ)
Org nr: 556921-1708
lnledning

Vi har utfdrt en oversiktlig granskning av bifogade delarsrapport fdr Apikal Fastighetspartner AB (publ)
per 30 juni 2014 och den sexmanadersperiod som avlutades da. Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret fdr att uppratta och presentera denna delarsrapport i enlighet med IAS 34 och arsredovisningslagen med beaktande av de undantag och tillagg som framgar av RFR 2. Vart ansvar ar att
uttala en slutsats om denna delarsrapport grundad pa var oversiktliga granskning.
Den oversiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfdrt var oversiktliga granskning i enlighet med Standard fcir oversiktlig granskning SOG 2410
Oversiktlig granskning av finansiell delarsinformation utfOrd av fOretagets valda revisor. En oversiktlig
granskning bestar av att gora fdrfragningar, i forsta hand till personer som ar ansvariga fOr finansiella
fnigor och redovisningsfragor, att utfora analytisk granskning och att vidta andra oversiktliga granskningsatgarder. En oversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattningjiimf6rt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i ovrigt har. De
granskningsatgarder som vidtas vid en oversiktlig granskning gor det inte mojligt fdr oss att skaffa oss en
s8dan sakerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omstlindigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utfdrts. Den uttalade slutsatsen grundad pa en oversiktlig granskning har darfdr inte den
sakerhet som en uttalad slutsats grundad pa en revision har.
Slutsats

Grundat pa var oversiktliga granskning har det inte kommit fram nagra omstiindigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delarsrapporten inte, i allt vasentligt, ar upprattad i enlighet med IAS 34
och arsredovisningslagen med beaktande av de undantag och tilliigg som framgar av RFR 2.
Stockholm den 30 augusti 2014

KPMG AB
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Auktoriserad revisor

