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Rezidor Hotel Group är ett av de mest dynamiska hotellföretagen i världen och ingår i Carlson Rezidor Hotel
Group. Gruppen har en portfölj med mer än 483 hotell i drift eller under utveckling med över 105 000 rum. Gruppen och dess varumärken sysselsätter mer än 43 700 personer i fler än 80 länder.
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Rezidor har ett branschledande Responsible Business Program och har utsetts till ett av världens mest etiska
företag av den amerikanska tankesmedjan Etisphere sju år i rad.
I november 2006 börsnoterades Rezidor på Nasdaq Stockholm. HNA Tourism Group Co., Ltd., en division inom
HNA Group Co., Ltd., ett Fortune Global 500-företag med verksamheter inom flyg, turism, resor, finans och onlinetjänster m.fl. sektorer, är sedan december 2016 majoritetsägare.
Rezidor Hotel Group har sitt huvudkontor i Bryssel, Belgien.
För mer information, gå in på www.rezidor.com
Twitter @carlsonrezidor
LinkedIn www.linkedin.com/company/2364
Instagram www.instagram.com/rezidor_ourpromise
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DE VIKTIGASTE FÖRETAGSHÄNDELSERNA 2016
• Milstolpen 100 000+ rum i 80+ länder fördelade på tre kontinenter
• En stabil pipeline med över 20 000+ rum

Som komplement till Årsredovisning 2016 publicerar Rezidor även
en Corporate Presentation (endast engelsk version).
Ovan publikationer och Responsible Business Report 2016 samt
GRI-rapport finns även tillgängliga i PDF-format på www.rezidor.com
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105 000+

Rezidor driver kärnvarumärkena Radisson Blu och Park Inn by Radisson i Europa, Mellanöstern och Afrika
(EMEA). 2014 lanserade Rezidor tillsammans med Carlson varumärkena Radisson RED (lifestyle select) och
Quorvus Collection (lyx). Sedan 2016 äger Rezidor även 49 % av prizeotel.

O M

Balansräkning............................................................................................ 48

hotell

1

Moderbolaget

480+

• Ökad marknadsandel för femte året i rad
• Världens första Radisson RED-hotell öppnar i Bryssel, Belgien
• Förvärv av 49 procent av aktierna i prizeotel för att komma in i ekonomisegmentet
• Portföljförvaltningsåtgärder ger framtida besparingar på ca 2 miljoner euro årligen
• Safehotels Alliance-ackreditering ges till mer än 160+ av våra hotell runt om i EMEA

Resultat 2016

Förvaltningsberättelse
hotell i Norden konverterades från hyrestill franchiseavtal.
Rezidors pipeline består av cirka
24 700  rum under utveckling, vilka beräknas öppna inom fyra år och motsvarar
31  procent av Rezidors rum i drift. Samtliga
hotell är under management- och franchiseavtal och 91 procent är belägna på tillväxtmarknader. Rezidor växer organiskt
genom att omvandla befintliga hotell till ett
av Rezidors varumärken och genom att
öppna nybyggda hotell. Under 2016 tecknade Rezidor avtal för 45 hotell med cirka
8 200  rum, samtliga under managementoch franchiseavtal.

Strategi och utveckling
Hotellen i Rezidors portfölj drivs antingen
av Rezidor i egen regi under ett hyresavtal,
genom att tillhandahålla tjänster till en
hotellägare under ett managementavtal,
eller av en separat aktör som använder ett
av varumärkena under ett franchiseavtal.
Rezidors strategi är att växa med management- och franchiseavtal och endast
selektivt med hyresavtal. Managementoch franchiseavtal ger en högre vinst
marginal och stabilare intäktsflöden. Av
Rezidors cirka 80 500 rum i drift i s lutet
av året var 79 procent under managementeller franchiseavtal.
Rezidors strategi är att fokusera sin
expansion på tillväxtmarknaderna i Öst
europa, Mellanöstern och Afrika. Dessa
marknader representerar långsiktigt attraktiva utvecklingsmöjligheter, som drivs av en
stark tillväxt i efterfrågan på hotellrum kombinerat med ett underskott av hotell och
låga driftskostnader. Jämfört med de
mogna marknaderna i Västeuropa medför
samtidigt dessa marknader en större osäkerhet när det gäller finansiering och en
större risk för förseningar och inställda
hotellprojekt.
Under 2016 öppnades 18 nya hotell med
3 585 rum, samtliga under managementoch franchiseavtal, i fokusstäder som
Lome, Kigali och Abidjan. Tio hotell med
1 655 rum lämnade verksamheten, vilket
innebar en nettoökning på 1 930 rum. Tre

Fokus på lönsamhet
Rezidor har haft fortsatt fokus på lönsamhet
under 2016 och särskilt goda resultat har
uppnåtts inom portföljförvaltning.
År 2016 förlängde vi två lönsamma
hyresavtal för troféhotell på Rezidors hemmamarknader: Radisson Blu Royal Viking
Hotel i Stockholm (459 rum) och Radisson
Blu Scandinavia Hotel i Oslo (499 rum). De
två hotellen har förbundit sig till varumärket

Radisson Blu i ytterligare 25 år och kommer
att genomgå fullständiga renoveringar
inom tre till fyra år för över 30 MEUR. Vi
omstrukturerade även hyresavtalet för
landmärket Radisson Blu Hotel i Köln (393
rum), med förbättrad EBITDA om ca 1,1
MEUR per år som följd.
Vi kom dessutom överens om att, av
strategiska skäl, lämna sex förlustbringande hyresavtal i Storbritannien 2017, vilket kommer att förbättra EBITDA med ca
1,8 MEUR årligen, samt innebära att vi
undviker signifikanta framtida utlägg för
investeringar.
Slutligen så lämnade vi tre förlustbringande hyresavtal i Norden, varav två kommer att finnas kvar i vår portfölj under franchiseavtal och genomgå renoveringar.
Förutom framstegen som gjorts inom
portföljförvaltning och andra initiativ för att
förbättra lönsamheten, har vi även anpassat vår internprissättningsmodell så att den
återspeglar de senaste ändringarna i skattesystemet som initierats av OECD och EU,
och som ett resultat av detta kunde vi kapitalisera tidigare ej redovisade uppskjutna
underskottsavdrag i flera jurisdiktioner.

I drift

31 december 2016

Hotell

Under utveckling

Rum

Hotell

Rum

Per region:
Norden

60

14 459

—

—

Övriga Västeuropa

136

27 219

13

2 274

Östeuropa

100

24 129

31

5 759

67

14 695

76

16 624

363

80 502

120

24 657

Mellanöstern, Afrika & Övriga
Totalt
Per varumärke:
Radisson Blu
Park Inn by Radisson
Övriga
Totalt

240

57 302

71

15 015

116

22 322

41

8 158

7

878

8

1 484

363

80 502

120

24 657

Per avtalstyp:
Hyresavtal
Managementavtal
Franchiseavtal
Totalt

67

16 701

—

—

186

42 222

105

22 366

110

21 579

15

2 291

363

80 502

120

24 657

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

• RevPAR för jämförbara hotell ökade
med 3,2% (5,1).
• Intäkterna minskade med 3,6% till
961,2 MEUR (997,0).
• EBITDA uppgick till 79,3 MEUR (101,1).
• EBITDA-marginalen minskade med 1,8 procent‑
enheter till 8,3% (10,1).
• Resultat efter skatt uppgick till
26,4 MEUR (34,2).
• 8 200 rum (45 hotell) kontrakterades.
• 3 585 rum (18 hotell) togs i drift.
• 1 655 rum (10 hotell) lämnade verksamheten.
• Föreslagen utdelning om 0,05 EUR per aktie.

Verksamheten
Rezidor Hotel Group AB (”Rezidor”) förvaltar
hotell, varumärken och tillgångar som ägs
av tredje part. Rezidor driver hotell under
kärnvarumärkena Radisson Blu och Park Inn
by Radisson. År 2014 lade Rezidor ytterligare två varumärken till sin portfölj: Radisson RED i Lifestyle Select-segmentet och
Quorvus Collection i lyxsegmentet. Samtliga varumärken utvecklas och licensieras
av Rezidor i Europa, Mellanöstern och
Afrika (EMEA) under masterfranchiseavtal
med dotterföretag till Carlson Hotels, Inc.
Vid utgången av 2016 drev Rezidor 363
hotell med cirka 80 500 rum i 67 länder.
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Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredo
visning för Rezidor Hotel Group AB, organisationsnummer 556674-0964, för år 2016.

RevPAR
Jämförbara hotell
Valutakurseffekter
Hotell som lämnat systemet

2016
3,2%
–5,9%
1,7%

Nya hotell

–2,7%

Rapporterad tillväxt

–3,7%

MEUR

2016

2015

Intäkter

961,2

997,0

EBITDAR

314,6

341,0

EBITDA
EBIT

79,3

101,1

3,0

57,3

Resultat efter skatt

26,4

34,2

EBITDAR-marginal

32,7%

34,2%

EBITDA-marginal

8,3%

10,1%

EBIT-marginal

0,3%

5,7%

Totala intäkter minskade med 3,6 procent, eller 35,8 MEUR, till 961,2 MEUR.
Minskningen beror främst på fyra avslutade hyresavtal, den tillfälliga stängningen av ett hotell under hyresavtal för
renovering i Norden (totalt -37,4 MEUR)
samt den starkare euron (-35,6 MEUR).
Avgiftsintäkter av engångskaraktär för
avslutade och omförhandlade avtal var
dessutom 5,8 MEUR högre förra året.
Intäkterna för jämförbara hotell ökade
med 3,8 procent.
EBITDA minskade med 21,8 MEUR till
79,3 MEUR till följd av det utmanande

affärsklimatet på vissa marknader, de
ovannämnda lägre avgiftsintäkterna av
engångskaraktär, högre kostnader för
försäljning och marknadsföring, samt
högre centrala kostnader, varav merparten beror på uppsägningar. Förra årets
siffror påverkades dessutom positivt av
omvärderingen av nettoinvesteringen i
Beijing på 2,8 MEUR.
Resultaten för hotellen i Bryssel, Nice
och Paris har påverkats kraftigt av terroristattackerna. Därutöver var ett av hotellen i Bryssel stängt för renovering och
rebranding under 3,5 månader i början
av året. EBITDA för de åtta hotellen i de
tre städerna ligger totalt 6,3 MEUR lägre
än föregående år.
Hyreskostnader som andel av intäkter
från hyresavtal uppgick till 28,7 procent
(28,4) och valutakursutvecklingen hade
en negativ inverkan på EBITDA med ca
3,4 MEUR.
EBIT minskade med 54,3 MEUR till
3,0 MEUR. Utöver den negativa EBITDAutvecklingen påverkades EBIT av kostnaderna på 28,9 MEUR (1,1) för sex avslu-

tade hyresavtal i Storbritannien och två
avslutade hyresavtal i Norge, samt högre
kostnader för av- och nedskrivningar på
6,2 MEUR, som delvis motverkats av en
vinst på 1,9 MEUR från försäljning av
aktier i dotterföretag.
Resultatet för perioden uppgick till
26,4 MEUR jämfört med 34,2 MEUR föregående år. Minskningen av EBIT motverkas av den positiva inkomstskatten, som
huvudsakligen beror på redovisningen
av uppskjutna skattefordringar i flera
jurisdiktioner på totalt 29,3 MEUR. Aktiveringen är en följd av att en ny modell
för internprissättning har införts för att
spegla ändringar av skattelagstiftningen
intierade nyligen av OECD och EU
(BEPS).
Den positiva effekten har delvis motverkats av förlusten av uppskjutna skattefordringar i Tyskland på 7,0 MEUR till
följd av förändrat ägande i Rezidor (ny
majoritetsägare).

Norden
MEUR

Beläggning (L/L)

Rumspriser (L/L)

EUR

2016 vs. 2015

2016 vs. 2015

Radisson Blu

67,7%

122,3

–0,1 pp

2,9%

RevPAR (L/L)

RevPAR (rapporterad)

2016 vs. 2015
82,8

2016 vs. 2015

2,7%

76,7

68,7%

1,5 pp

76,5

3,1%

52,5

5,4%

45,1

–2,8%

Totalt

68,0%

0,3 pp

111,6

2,8%

75,8

3,2%

68,8

–3,7%

RevPAR per region
Beläggning (L/L)

Rumspriser (L/L)

2016 vs. 2015

2016 vs. 2015

Norden

74,7%

2,5 pp

129,0

Övriga
Västeuropa

75,9%

0,3 pp

Östeuropa

60,6%

1,4 pp

61,4%
68,0%

Mellanöstern,
Afrika & Övriga
Totalt

RevPAR (L/L)

RevPAR (rapporterad)

2016 vs. 2015

2,5%

96,4

122,2

2,1%

92,8

85,4

9,7%

51,8

–3,1 pp

115,3

–2,5%

70,8

0,3 pp

111,6

2,8%

75,8

2016 vs. 2015

6,0%

89,2

1,3%

2,4%

88,1

–1,8%

12,3%

46,0

3,8%

–7,1%

62,0

–14,4%

3,2%

68,8

–3,7%

Intäkter
MEUR
Rumsintäkter
Intäkter mat & dryck

L/L

Nya hotell Lämnade hotell

Valutaeffekter

Förändring

27,4

–1,2

–24,8

–20,3

–18,9

3,8

0,7

–11,0

–8,6

–15,1

Övriga hotellintäkter

1,5

–0,1

–2,0

–1,3

–1,9

Totala hotellintäkter

32,7

–0,6

–37,8

–30,2

–35,9

0,6

9,8

–9,7

–5,2

–4,5

Avgiftsintäkter

RevPAR (L/L), EUR

96,4

90,9

6,0%

417,1

441,5

–5,5%

EBITDA-marginal

45,2

50,7

–10,8%

10,8%

11,5%

–0,7 pp

EBIT

13,0

29,3

–55,6%

EBIT-marginal

3,1%

6,6%

–3,5 pp

–3,8%

Park Inn
by Radisson

EUR

2015 Förändr.

Intäkter
EBITDA

RevPAR per varumärke

2016

Övriga intäkter

4,8

—

—

–0,2

4,6

Totala intäkter

38,1

9,2

–47,5

–35,6

–35,8

RevPAR för jämförbara hotell ökade med
6,0 procent, till följd av både högre rumspriser och ökad beläggning. Samtliga tre
nyckelländer låg över föregående år:
Danmark 9,9 procent, Sverige 7,7 procent
och Norge 3,4 procent.
Totala intäkter minskade med 24,4
MEUR, eller 5,5 procent, jämfört med
föregående år, främst som ett resultat av
fyra avslutade hotellavtal. Därutöver var
ett hotell stängt för renovering från och
med september. De minskade intäkterna
till följd av de avslutade hotellavtalen och
de stängda hotellen (–37,4 MEUR), och
den negativ påverkan till följd av förstärkningen av euron, har delvis motverkats av
den positiva RevPAR-utvecklingen för
jämförbara hotell.
Minskningen av EBITDA med 5,5 MEUR
är huvudsakligen en följd av svagare konvertering, högre kostnader för försäljning
och marknadsföring samt ett antal hotell
under renovering. Vi ådrog oss dessutom
extra kostnader i samband med lämnande
av hyresavtal.

EBIT påverkades negativt av kostnader
om 10,6 MEUR (1,1) för två avslutade hyresavtal i Norge samt högre kostnader för avoch nedskrivningar på totalt 2,6 MEUR.

Övriga Västeuropa
MEUR

2016

2015 Förändr.

RevPAR (L/L), EUR

92,8

90,6

2,4%

Intäkter

475,1

488,7

–2,8%

EBITDA
EBITDA-marginal
EBIT
EBIT-marginal

51,6

58,1

–11,2%

10,9%

11,9%

–1,0 pp

7,9

36,2

–78,2%

1,7%

7,4%

–5,7 pp

RevPAR för jämförbara hotell ökade med
2,4 procent, främst till följd av högre rumspriser. Utvecklingen drevs främst av Irland
(12,5 procent), Tyskland (6,9 procent) och
Storbritannien (3,6 procent). Belgien (–7,7
procent) och Frankrike (–5,8 procent) minskade jämfört med föregående år till följd av
effekterna av terroristattackerna i Bryssel,
Nice och Paris.
Intäkterna minskade med 13,6 MEUR,
eller 2,8 procent, jämfört med föregående
år, huvudsakligen till följd av det svagare
brittiska pundet och utmaningarna i Bryssel, Nice och Paris efter terroristattackerna.
Dessutom var ett hotell stängt för renovering och rebranding under 3,5 månader i
början av året. Föregående års siffror inkluderade dessutom engångsintäkter om 6,3
MEUR jämfört med endast 1,2 MEUR 2016,
hänförliga till avslutade, omförhandlade
och konverterade managementavtal.
Minskningen av EBITDA med 6,5 MEUR
är huvudsakligen hänförlig till de tre ovan
nämnda städerna.
EBIT påverkades negativt av kostnaderna på 18,3 MEUR för de sex, av strategiska skäl, avslutade hyresavtalen i Storbritannien, samt av högre kostnader för avoch nedskrivningar på totalt 3,4 MEUR.

Östeuropa
MEUR

2016

2015 Förändr.

(7,9 procent) ledde tillväxten, medan Turkiet (–14,0 procent) påverkades negativt av
terroristattackerna, kuppförsök och oro i
grannländerna.
Avgiftsintäkterna ökade med 3,3 MEUR,
eller 9,4 procent. Den positiva påverkan
från den starka RevPAR-utvecklingen för
jämförbara hotell motverkades delvis av
försvagningen av rubeln och andra valutor i
regionen.
EBITDA- och EBIT-marginalerna var
något lägre än föregående år, huvudsakligen till följd av högre kostnader för osäkra
kundfordringar.

Mellanöstern, Afrika & Övriga
MEUR

2016

2015 Förändr.

L/L RevPAR, EUR

70,8

76,2

–7,1%

Avgiftsintäkter

30,7

31,8

–3,5%

EBITDA
EBITDA-marginal
EBIT
EBIT-marginal

17,7

22,6

–21,7%

57,7%

71,1%

–13,4 pp

17,5

22,4

–21,9%

57,0%

70,4%

–13,4 pp

RevPAR för jämförbara hotell minskade
med 7,1 procent, med nedgång både i
rumspriser och beläggning. Resultatet på
landnivå var blandat. Fokusmarknaden
Sydafrika fortsatte uppvisa tillväxt (10,1 procent), men situationen var utmanande på
andra nyckelmarknader, som Saudiarabien
(–24,6 procent), fortsatt påverkad av det
låga oljepriset, och Förenade Arabemiraten
(–9,3 procent), till följd av ökat utbud.
Minskningen av avgiftsintäkter på 1,1
MEUR, eller 3,5 procent, var främst en följd
av den negativa RevPAR-utvecklingen för
jämförbara hotell, delvis motverkat av den
positiva påverkan från nya hotell i portföljen.
Det försämrade resultatet och de högre
marginalerna är främst ett resultat av reverseringen av nedskrivningen i Beijing om
2,8 MEUR föregående år samt högre kostnader för osäkra kundfordringar.

Balansräkning vid utgången av 2016

L/L RevPAR, EUR

51,8

46,1

12,3%

Avgiftsintäkter

38,3

35,0

9,4%

MEUR

EBITDA

25,4

23,5

8,1%

Balansomslutning

502,5

464,3

66,3%

67,1%

–0,8 pp

Rörelsekapital netto

–38,4

–53,0

Nettoskuld

–20,9

41,1

Eget kapital

265,7

246,7

EBITDA-marginal
EBIT
EBIT-marginal

25,2

23,2

8,6%

65,8%

66,3%

–0,5 pp

RevPAR för jämförbara hotell ökade med
12,3 procent, drivet av högre rumspriser
och ökad beläggning. Ukraina (46,0 procent), Ryssland (26,8 procent) och Polen

31 dec. 16 31 dec. 15

Anläggningstillgångarna ökade med 69,1
MEUR sedan utgången av 2015 och uppgick till 347,7 MEUR. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till en ökning av upp-

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

RevPAR-utveckling
RevPAR för jämförbara hotell under hyresoch managementavtal ökade med 3,2 procent jämfört med 2015, främst till följd av en
ökning av rumspriserna. RevPAR för jämförbara hotell under hyresavtal ökade med
5,0 procent. Samtliga geografiska områden
rapporterade en RevPAR-tillväxt för jämförbara hotell jämfört med föregående år, förutom regionen Mellanöstern, Afrika &
Övriga.
Den starkaste tillväxten noterades
i Östeuropa, vilket var ett r esultat av den
starka utvecklingen i Ryssland, Ukraina
och Polen.
Även i Övriga Västeuropa var RevPARutvecklingen bättre än föregående år och
samtliga fokusländer visade tillväxt, förutom
Belgien och Frankrike. Utvecklingen var
starkast i Tyskland och Irland.
Den totala tillväxten i Norden var god,
med mycket stark tillväxt i Sverige och
Danmark.
RevPAR för jämförbara hotell i Mellanöstern, Afrika & Övriga minskade till följd
av svag RevPAR i Saudiarabien och
Förenade Arabemiraten.
Redovisad RevPAR minskade med
3,7 procent, negativt påverkad med –
5,9 procent av den starkare euron och med
–1,0 procent netto på grund av nyöppnade
hotell, hotell stängda för renovering och
hotell som lämnat verksamheten.

Resultaträkning
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Detta har resulterat i en betydande positiv
skattemässig effekt för året. Effekten av
aktiverade underskottsavdrag hänförliga till
tidigare års förluster uppgår till 29,3 MEUR,
vilket delvis har motverkats av förlusten av
uppskjutna skattefordringar i Tyskland på
7,0 MEUR. Framöver bör detta leda till en
mer normaliserad skattesats för koncernen.

6

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten (före förändring av rörelsekapital) uppgick till 37,4 MEUR, en minskning med 43,4
MEUR och huvudsakligen en följd av försämrad EBIT. Kassaflödet från förändring av
rörelsekapital uppgick till –3,2 MEUR, jämfört med 5,0 MEUR föregående år.
Kassaflödet som använts i investeringsverksamheten var 8,5 MEUR högre än föregående år, och uppgick till –83,1 MEUR.
Ökningen är främst hänförlig till investeringen i prize Holding GmbH på 14,7 MEUR.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 15,8 MEUR (–5,7). Förändringen är huvudsakligen en följd av utnyttjad checkkredit om 20,5 MEUR och redovisningen av en räntebärande skuld i
samband med förvärvet av andelarna i
prize Holding GmbH om 8,2 MEUR, delvis
motverkat av utbetald utdelning om
11,9  MEUR.
Vid periodens utgång hade Rezidor
8,0  MEUR (41,1) i likvida medel, varav 0,0
MEUR (3,4) klassificerades som tillgångar
som innehas för försäljning. De totalt tillgängliga krediterna för användning vid
periodens utgång uppgick till 200,0 MEUR
(200,0). 2,8 MEUR (0,4) användes för bankgarantier och 20,5 MEUR (—) för utnyttjade
checkkrediter, vilket lämnade 176,7 MEUR
(199,6) i outnyttjade krediter. Kreditramen
har en löptid fram till november 2018, kom-

Riskhantering
Rezidor är utsatt för operativa och finansiella risker i den dagliga verksamheten.
Operativa risker föreligger huvudsakligen
vid driften av de lokala verksamheterna,
men inkluderar även implementationsrisker
relaterade till centrala initiativ tagna för att
förbättra marginalerna. Sådana initiativ
inkluderar bland annat aktiviteter för ökade
marknadsandelar, kostnads
besparingsprogram, rumstillväxt och förvaltningsaktiviteter relaterade till befintlig
portfölj av hotell. Finansiella risker uppstår
då Rezidor har behov av extern finansiering
och arbetar med ett antal utländska valutor.
För att de lokala verksamheterna helt och
hållet ska kunna inrikta sig på hotelldrift har
hanteringen av de finansiella riskerna centraliserats så långt det är möjligt och styrs
av Rezidors finanspolicy. Målet för Rezidors
riskhantering kan sammanfattas i följande
punkter:
• Säkerställa att risker och fördelar med
nya investeringar och finansiella åtaganden överensstämmer med Rezidors
finanspolicy.
• Minska konjunkturrelaterade risker
genom varumärkesspridning, geografisk
spridning och genom att se till att öka
andelen hotell under management- och
franchiseavtal i portföljen.
• Noggrant utvärdera investeringar i högriskregioner för att säkerställa en avkastning

Övriga händelser
Den 7 december 2016 meddelade den
kinesiska koncernen HNA Tourism Group
Co, Ltd. (”HNA”) att de förvärvat Carlson
Hotels Inc. från Carlson Hospitality Group
Inc. Denna transaktion omfattar Carlsons
innehav i Rezidor Hotel Group AB, vilket
utgör 51,3 % av de utestående aktierna.
Den 22 december 2016 lämnade HNA
ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Rezidor Hotel Group AB att förvärva
samtliga aktier i Rezidor för ett kontant vederlag om 34,86 kronor per aktie.

som motsvarar den högre risken i dessa
regioner.
• Skydda värdet av varumärkena genom
strategisk kontroll och verksamhetspolicys.
• Fortlöpande granska och utvärdera Rezidors försäkringsprogram.
• Granska och utvärdera Safety & Securityprocedurer.

Operativa risker
Marknadsrisker
Den allmänna marknaden, liksom den ekonomiska och finansiella situationen och
utvecklingen av RevPAR på de marknader
där Rezidor verkar, är de viktigaste faktorerna som påverkar företagets lönsamhet.
Då hotellindustrin är cyklisk till sin natur
medför en lågkonjunktur att RevPAR för
branschen pressas.
För att balansera de marknadsrelaterade riskerna använder Rezidor tre olika
avtalst yper:
• Företaget hyr hotellfastigheter och driver
hotellen som sin egen verksamhet.
• Företaget driver hotell på uppdrag av en
hotellägare och erhåller en managementavgift.
• Företaget beviljar franchiseavtal för ett av
sina varumärken till en oberoende ägare
och erhåller en franchiseavgift.
Av de tre avtalstyperna är managementoch franchiseavtal minst känsliga medan
hyresavtal är mer osäkra och känsliga för
konjunktursvängningar. Rezidor driver
hotell under hyresavtal endast i Norden
och Övriga Västeuropa. Rezidors strategi
är att främst växa genom att öka andelen
hotell under management- och franchiseavtal i portföljen.
Kundbasen är väl diversifierad med cirka
54 procent affärsgäster. Rezidor är inte
beroende av en viss kundkrets eller någon
särskild bransch.
Rezidor har en väl definierad portfölj
med flera varumärken som täcker olika
segment på marknaden och verkar i 67 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Politiska risker och landsrisker
Företagets tillväxtfokus inkluderar till
växtmarknader såsom Ryssland & OSS-länderna, Mellanöstern och Afrika. Några av
länderna i dessa marknader har en högre
politisk risk än länderna i de mer mogna
marknaderna i Norden och Övriga Väst
europa. För att lindra de politiska r iskerna
driver Rezidor endast hotell i dessa marknader under management- och franchiseavtal med begränsad finansiell exponering.

Rezidor är medvetet om att terrorism,
såväl som ökad spänning mellan länder,
social osäkerhet, arbetskraftsstörningar,
sjukdomsutbrott, brottslighet och en försvagning av lokal infrastruktur (inklusive
rättssystem) kan utgöra ett hot mot en
säker hotelldrift vid vissa tillfällen på vissa
platser. Rezidors förmåga att utföra eller
fullgöra sina skyldigheter kan även påverkas av handlingar av regeringar eller andra
internationella organ, som till exempel införandet av sanktioner. Med hjälp av externa
experter utförs kontinuerligt
hotbildsbedömningar och hotellen uppmärksammas om potentiella väsentliga
förändringar i hotbilden upptäcks.

Risk för tvister
Rezidor är exponerat för risken för tvister
med sina gäster, kunder, potentiella partners,
leverantörer, anställda, myndigheter, franchisetagare och/eller hotellägare med vilka
Rezidor har hyres- eller managementavtal.
Risker förknippade med genomförande av
affärsstrategin
Rezidors framtida tillväxt och förmåga att
uppnå de effektivitetsvinster som förutses
av Rezidor kommer att bero på ett framgångsrikt genomförande av bolagets affärsstrategi, inklusive genomförande av de initiativ inom portföljförvaltningen som syftar till
att optimera hotellportföljen samt andra
åtgärder för att förbättra effektiviteten och
lönsamheten i verksamheten. Rezidors förmåga att genomföra affärsstrategin och
expandera verksamheten är beroende av en
rad faktorer, av vilka många är utom Rezidors
kontroll, däribland Rezidors förmåga att:
• Avveckla hyresavtal eller i övrigt omförhandla förmånligare villkor, liksom att förlänga lönsamma avtal.
• Expandera den arvodesbaserade (s.k.
”asset-light”) verksamheten genom att
gradvis öka antalet hotell under management- och franchiseavtal i förhållande till
andelen hotell under hyresavtal.
• Uppnå tillväxt i Ryssland, OSS-länderna,
Afrika och andra identifierade viktiga
fokusländer.
• Upprätthålla och förstärka sin position
som en leverantör av högkvalitativa
tjänster och hotellprodukter.
• Uppnå uppskattade kostnadsbesparingar
på förväntat sätt.
• Förbättra effektiviteten i verksamheten
och den totala lönsamheten.
Andra potentiella risker identifierade hänförliga till genomförandet av Rezidors

strategi är;
• Nya varumärken, produkter och tjänster
som lanseras i framtiden blir kanske inte
lika framgångsrika som förväntat, vilket
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på Rezidors verksamhet, finansiella
ställning och resultat.
•R
 ezidors strategi att växa på tillväxtmarknaderna kan belasta företagets lednings-,
verksamhets- och kontrollsystem.
• Risker relaterade till Rezidors planer att
upprätthålla och uppgradera portföljen av
hotell under hyresavtal.
• Nyöppning av hotell i Rezidors nuvarande
utvecklingsplan kan komma att försenas
eller inte resultera i nya hotell, vilket skulle
kunna inverka negativt på Rezidors tillväxtutsikter.
• Fel i, skada på, eller avbrott i de IT-system
som Rezidor använder, samt brister i att
uppdatera sådana system i takt med
teknikutvecklingen, kan få en väsentlig
negativ inverkan på Rezidors verksamhet,
finansiella ställning och resultat.

Partnerrisker
Företaget äger inte de varumärken som
hotellen drivs under. Rezidor utvecklar och
driver varumärkena Radisson Blu och Park
Inn by Radisson. År 2014 adderade Rezidor
två varumärken till sin portfölj: Radisson
RED och Quorvus Collection. Samtliga
varumärken utvecklas och licensieras av
Rezidor i EMEA under masterfranchiseavtal
med dotterföretag till Carlson Hotels, Inc.
fram till 2052. Carlson Hotels, Inc. ägs av
HNA Tourism Group Co. Ltd, som även är
majoritetsägare i Rezidor med 51,3 procent
av de utestående aktierna.
Rezidor äger inte fastigheterna i vilka
företaget driver hotell. Företaget samarbetar
med ett stort antal hotellägare och fastighetsägare och är inte beroende av någon
enskild partner. Med en affärsmodell som
fokuserar på att förvalta samarbetspartners
tillgångar är Rezidor beroende av dessa
partners operationella och finansiella förmåga. Rezidor är ansvarig för att underhålla
tillgångarna och eventuella brister kan få
finansiella konsekvenser för företaget.
Personalrelaterade risker
Personalomsättningen i hotellindustrin är
relativt hög. Arbetstillfredsställelse bland
anställda på Rezidors hotell utvärderas
årligen av en oberoende organisation. Resultatet från utvärderingen 2016 uppgick till 87,9
procent, vilket är ett högt resultat i branschen
och något högre jämfört med 2015.
Det blir allt svårare att rekrytera nyckel-

personer på grund av konkurrensen, de
höga kraven på rörlighet i verksamheten
och de potentiella säkerhetsproblemen på
tillväxtmarknaderna. Dessutom ökar kostnadstrycket för förbättrade levnadslöner.

Finansiella risker
Rezidors finansiella riskhantering styrs av
en finanspolicy som är antagen av styrelsen. I enlighet med finanspolicyn övervakar
och utvärderar företagets treasuryavdelning systematiskt de finansiella riskerna,
såsom valuta-, ränte-, kredit-, likviditetsoch marknadsrisker. Åtgärder för hantering
och begränsning av dessa finansiella risker
för hotell på lokal nivå finns inom ramen
för de parametrar och riktlinjer som finns
i Rezidors finanspolicy. Operativa rutiner
och tillstånd att delegera hanteringen av
finansiella risker dokumenteras i finans
policyn. För ytterligare information om
dessa identifierade risker hänvisas till not 4.
Känslighetsanalys
En försämring av de allmänna marknadsvillkoren har normalt sett en negativ inverkan
på hotellens RevPAR. Eftersom RevPAR är
en funktion av genomsnittliga rumspriser
per sålt rum (AHR) och beläggning orsakas
en nedgång av RevPAR antingen av lägre
rumspriser eller minskad beläggning, eller
en kombination av båda. Om RevPAR minskar på grund av lägre rumspriser blir möjligheterna att sänka driftskostnaderna mindre,
eftersom hotellet fortfarande måste ha
samma service för samma beläggningsnivå. Om RevPAR däremot minskar på
grund av lägre beläggningsgrad kan Rezidor justera kostnadsstrukturen mer effektivt genom olika kostnadsbesparande
åtgärder.
En minskning av RevPAR har större inverkan på hotell under hyresavtal, eftersom
Rezidor får hela intäkten från dessa hotell
och ansvarar även för samtliga kostnader.
Vid en jämförelse har en minskning av RevPAR en mer begränsad inverkan på intäkter
från hotell under managementavtal, eftersom Rezidors intäkter från dessa hotell är
en andel av hotellintäkterna och rörelseresultatet. Minskad RevPAR för hotell under
franchiseavtal får ännu mer begränsad
påverkan eftersom Rezidor bara tar ut en
andel av rumsintäkterna som royalty, vilken
inte är knuten till hotellens resultat.
Med den nuvarande affärsmodellen upp
skattar Rezidor att en RevPAR-variation
på   1 EUR leder till en förändring av EBITDA
på 6–8 MEUR.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

binerat med sedvanliga sidoförpliktelser,
inklusive klausuler avseende ägarförändringar (se vidare nedan under rubriken
”Klausuler avseende ägarförändringar”).
Räntebärande nettotillgångar uppgick till
–4,8 MEUR (53,0 per den 31 december2015).
Nettokassan (skulden), definierat som likvida medel plus kortfristiga räntebärande
tillgångar minus räntebärande finansiella
skulder (kortfristiga och långfristiga), uppgick till –20,9 MEUR (41,1 per den 31 december 2015).
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skjutna skattefordringar på 36,1 MEUR,
investeringar i materiella anläggningstillgångar på 70,3 MEUR och investeringar i
intresseföretag på 14,7 MEUR, delvis motverkat av avskrivningar på 41,8 MEUR och
nedskrivningar på 7,5 MEUR.
Rörelsekapitalet netto, exklusive likvida
medel men inklusive skattefordringar och
-skulder, uppgick till -38,4 MEUR vid periodens utgång, jämfört med -53,0 MEUR vid
utgången av 2015.
Eget kapital ökade med 19,0 MEUR, jämfört med utgången av 2015, och uppgick
till 265,7 MEUR. Resultatet för perioden
på  26,4 MEUR, den ökade avsättningen
för långsiktiga incitamentsprogram
på  2,4  MEUR och den aktuariella nettovinsten på förmånsbestämda pensionsplaner
på  1,5 MEUR har delvis motverkats av
utbetald utdelning på 11,9 MEUR.
Minskningen av tillgångar och skulder
som innehas för försäljning om 5,3 MEUR
respektive 1,8 MEUR är främst hänförlig till
den slutförda försäljningen av bolaget som
innehar hyresavtalet för Radisson Blu
Scandinavia Hotel i Göteborg.

Bolagsordning
Bolagsordningen innehåller inga ytterligare
villkor utöver de som anges i aktie
bolagslagen när det gäller ändringar av
bolagsordningar.
Klausuler avseende ägarförändringar
Vissa hyres- och managementavtal som
ingåtts av koncernbolag innehåller klausuler
avseende ägarförändringar i dessa bolag
eller deras moderbolag som kan leda till förändringar i affärsvillkor och/eller förtida uppsägning. Inga av dessa klausuler hänvisar till
ägarförändring i moderbolaget Rezidor
Hotel Group AB.
Avtalen ingångna för Rezidors långfristiga
krediter innehåller sedvanliga klausuler
avseende ägarförändringar och avnotering.
En sådan ägarförändring uppstod i samband
med avslutandet av HNA’s förvärv av Carlson Hotels Inc, vilket beskrivits under
”Övriga händelser” ovan. Diskussioner med
bankerna pågår därför för närvarande.
Förslag till vinstdisposition
Fritt eget kapital i moderbolaget tillgängligt
för utdelning uppgår till (TEUR):
Överkursfond

7 436

Årets resultat

–365

Summa

Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgår till 11 626 TEUR, fördelat på 174 388 857 registrerade aktier av
vilka företaget innehar 3 580 359. Detta ger
170 808 498 utestående aktier per den
31 december 2016. Det finns endast ett
aktieslag utfärdat. Samtliga aktieägare i
bolaget har utan begränsningar rätt till en
röst per aktie vid bolagsstämman. Aktier
som innehas av företaget eller något av dotterbolagen medför inga av de rättigheter
som är förknippade med ägande av aktier.
Det finns ingenting i bolagsordningen eller
lagstiftningen som begränsar rätten att
överlåta aktier från en ägare till en annan.
Företaget har heller ingen k
 ännedom om
något avtal mellan olika aktieägare som kan
medföra en sådan begränsning. Bemyndi-

254 119

Balanserat resultat

261 189

Styrelsen föreslår, i enlighet med utdelningspolicyn, årsstämman 2017 att utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016
om 0,05 euro per aktie, motsvarande 8 540
TEUR, och att återstående disponibla medel
om 252 649 TEUR balanseras i ny räkning.

Ansvarsfullt företagande
Rezidors program för ansvarsfullt före
tagande bygger på principerna om hållbar
utveckling, där alla hotell ska sträva efter att
förbättra sitt sociala engagemang och miljömässiga resultat jämte sitt ekonomiska resultat. Programmet uppmuntrar alla anställda att
ta sociala, etiska och miljöfrågor i beaktande
när de fattar beslut i det dagliga arbetet och
att sätta tydliga mål inom viktiga områden.

Varje hotell har en samordnare för
ansvarsfullt företagande som arbetar nära
hotellchefen och hotellets Responsible Business team för att genomföra det koncernövergripande programmet. Regionala
Responsible Business koordinatorer fungerar som länk mellan huvudkontoret och regionerna. Sedan 2002 utbildas samtliga nya
medarbetare i ansvarsfullt företagande.
Programmet omfattar tre viktiga pelare:
Think People – bry sig om gäster och
anställda, människor i leverantörskedjan och
affärsetik; Think Community – bidra på ett
meningsfullt sätt till samhällen runtom i världen; Think Planet – minimera Rezidors negativa påverkan på miljön.
Prioriteringar för Rezidors program
för ansvarsfullt företagande är att minska
vårt kol- och vattenavtryck med 10 procent
före utgången av 2020, att fokusera på
mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, att
hjälpa till med att bekämpa ungdomsarbetslöshet och skapa meningsfulla anställningar
och färdigheter för anställbarhet för svagare
grupper i samhället. Våra hotell kommer att
fortsätta att engagera sig i de lokala samhällena genom donationer och frivilligarbete,
genom att fokusera på frågor som är strategiska för respektive varumärke.
År 2016 uppnådde våra hotell en reducering med 24 procent av energi per belagt
rum (klimatneutral data och jämfört med
2011) och har reducerat vattenkonsumtionen
i liter/gästnatt med 30 procent (jämfört med
2007). 78 procent av våra hotell erhöll miljömärkningserkännande.
Totalt sett bidrog våra hotell med 1,4
MEUR i kontanter och i natura och har dedikerat 29 000 mantimmar av volontärarbete
till de lokala samhällena under 2016.
Vi fortsatta också med våra varumärkesspecifika fokusaktiviteter för att engagera
gästerna i ansvarsfullt företagande. Till
exempel för varje 250 handdukar som gästerna väljer att återanvända på våra Radisson Blu-hotell donerar vi till den internationella organisationen Just A Drop, för att
förse ett barn med säkert dricksvatten för
resten av livet. Sedan programmet lanserades har Radisson Blu bidragit med säkert
dricksvatten åt 8 300 människor. Park Inn by
Radisson fortsätter att stödja underprivilegierade ungdomar. Hotellens arbete har kulminerat i en andra uppsättning av urbana
målningar som formgavs och verkställdes av
den ledande internationella konstnären Joel
Bergner, tillsammans med ungdomar i riskzonen och hotellanställda.
För att främja gröna byggnader på tillväxtmarknaderna, och fortsätta stödja den dyna-

miska tillväxten på dessa marknader, signerade Rezidor ett unikt samarbetsavtal med
IFC (en medlem av Världsbanken), och förpliktade sig att använda IFC’s ”EDGE green
building”-verktyg och certifiering.
Baserat på vårt internationellt erkända
Safety & Security-program TRICS och med
syfte att försäkra oss om att uppnå maximal
säkerhet på nyckelmarknader, har 160 hotell
erhållit den oberoende internationella ”Safehotels Alliance”-stämpeln.
2016 utsågs Rezidor återigen till ett av
världen mest etiska företag av Etisphere
Institute, en hedersbetygelse som vi har
erhållit sju år i rad.
Rezidor har inte varit part i någon rättslig
miljötvist eller fått klagomål som rör miljön
under 2016 och har inte heller några kända
miljörelaterade skulder.
Radisson Blu Lyon återöppnade 2016
efter att ha genomgått en omfattande renovering, vilken inbegrep sanering av asbest
som uppdagats under renoveringen.
Rezidor publicerade sin första redogörelse i enlighet med den brittiska lagen The
Modern Slavery Act. Redogörelsen finns i sin
helhet i Hållbarhetsredovisningen.
En mer heltäckande beskrivning av företagets program för ansvarsfullt företagande
återfinns i Rezidors Hållbarhetsredovisning
som återfinns på Rezidors hemsida, 
www.rezidor.com.

Ersättning till ledande befattningshavare
godkänd av årsstämman 2016
Information om detaljerna för de ersättningsprinciper som godkändes vid den
senaste årsstämman finns i not 10.
Förslag till årsstämman 2017 a
 vseende
ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen noterar att företagets majoritetsägare har föreslagit att samtliga nuvarande
ledamöter skall entledigas och ersättas av
nya ledamöter vid årsstämman. Trots detta
har den nuvarande styrelsen en skyldighet
att föreslå riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare (VD och koncernledning) till årsstämman. För detta ändamål anser styrelsen att
de existerande principerna för ersättning till
ledande befattningshavare (d.v.s. principerna som antogs av årsstämman i april
2016) tillgodoser företagets nuvarande
behov och föreslår följaktligen att dessa
principer i allt väsentligt skall fortsätta att
gälla, vilket beskrivs nedan.
Den totala ersättningen ska vara konkurrenskraftig och i linje med internationell
marknadspraxis med referens till en grupp

av internationella företag, både beträffande
nivå och struktur på de olika ersättningskomponenterna. De olika ersättnings
komponenterna kommer att utgöras av fast
årlig ersättning, rörlig ersättning (årliga program och program över flera år), pensionspremier och kan komma att inkludera
andra förmåner.
Den årliga grundersättningen utgör en
rimligt avvägd del av den totala ersättningen och utvärderas, och kan komma att
justeras, årligen baserat på ansvar, prestation och lönenivå för respektive medlem
i bolagsledningen.
Den rörliga ersättningen kommer att bestå
av årliga program och program över flera år
och bygger på principen om betalning efter
prestation. Det årliga rörliga ersättningsprogrammet kommer att vara kontantbaserat
och representerar en möjlighet att tjäna en
andel av den fasta årliga ersättningen, under
förutsättning att de ambitiösa men uppnåbara fördefinierade finansiella, operativa och
individuella målen möts. Beroende på måluppfyllelse kan den årliga rörliga ersättningen variera från ingen rörlig ersättning
upp till 75 procent av den årliga grundersättningen för medlemmar i bolagsledningen
och upp till 150 procent för VD.
De långsiktiga programmen för rörlig
ersättning kommer normalt att vara aktie
relaterade och täcka en treårig kvalificeringsperiod. Utformningen är avsedd att förbättra företagets resultatutveckling och
uppmuntra till en samsyn med bolagets
aktieägare på lång sikt. De långsiktiga programmen omfattar bolagets VD, bolagsledningen och ett begränsat antal andra
ledande befattningshavare. De materiella
villkoren för aktierelaterade rörliga ersättningsprogram ska beslutas vid en bolagsstämma.
Alla framtida pensionsåtaganden kommer
att vara avgiftsbestämda, beräknade på en
procentsats av den årliga grundersättningen och kommer inte att beräknas på
några rörliga delar av ersättningen.
Övriga förmåner kan bestå av tjänstebil,
bostadsförmån, betald skolgång för barn
och reseersättningar.
Uppsägningsperioden ska normalt sett
inte överstiga 12 månader eller 3 månader
för vart femte anställningsår. Kombinerade
avtalsenliga uppsägningstider och avgångsvederlag, i händelse av uppsägning från
bolagets sida, kommer normalt inte att överstiga 24 månader.
Ersättningsutskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning med mera till VD.
Ersättningsutskottet godkänner baserat på

förslag från VD ersättningsnivåer med mera
för övriga medlemmar i bolagsledningen.
Dessutom förbereder ersättningsutskottet
principer för ersättning till företagets
ledande befattningshavare för beslut i
styrelsen och som förslag till årsstämman.
För en beskrivning av bolagets övriga
utestående aktierelaterade rörliga ersättningsprogram, hänvisas till not 32.
Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om särskilda skäl för detta föreligger i
ett enskilt fall.
År 2016 utövade styrelsen sin rätt enligt
policyn att avvika från dessa principer och
inrättade ett så kallat retention bonus program av engångskaraktär för 2017, vilket är
avhängigt vissa villkor. För VD uppgår bonusen till 150 procent av den fasta årliga grundersättningen och för övriga medlemmar i
bolagsledningen uppgår bonusen till mellan
50 och 75 procent av den fasta årliga grundersättningen.

Moderbolaget
Moderbolaget registrerades i början av
2005 och bolagets huvudsyfte är att
fungera som holdingbolag för koncernens
investeringar i rörelsedrivande dotterbolag
med hotellverksamhet i en mängd olika länder. Utöver detta fungerar moderbolaget
även som gemensamt servicecenter för
Rezidors hotell i Norden. Bolagets huvudsakliga intäkter kommer från koncerninterna
avgifter som tas ut av hotellen i Norden för
administrativa tjänster som det gemensamma servicecentret tillhandahåller. Förutom kostnader relaterade till det gemensamma servicecentrets verksamhet står
moderbolaget också för kostnader hänförliga till börsnotering och koncernrelaterade
kostnader. Risker och osäkerhetsfaktorer i
koncernens verksamhet beskrivs i
förvaltningsberättelsen för koncernen.
Moderbolagets finansiella ställning är beroende av dotterbolagens finansiella ställning
och utveckling.
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapporten för 2016
presenteras på sidorna 58–65 och finns
tillgänglig på bolagets hemsida
www.rezidor.com.

F Ö R VA LT N I N G S B E R ÄT T E L S E

IFRS och redovisning av hyresavtal
Rezidor har i egenskap av hyrestagare
ingått hyresavtal som i första hand gäller
fullt inredda hotellfastigheter. Varje hyresavtal är föremål för en bedömning huruvida
det är en finansiell eller operationell leasing. Hyresavtal där i stort sett alla
rättigheter och skyldigheter överförs från
hyresvärden till hyrestagaren definieras
som finansiella leasingavtal. Icke-finansiella
leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Samtliga Rezidors hyresavtal
klassificeras för närvarande som operationella leasingavtal, vilket innebär att hyresbetalningarna redovisas linjärt över kontraktsperioden som rörelsekostnader i
resultaträkningen eller, i fråga om rörlig
hyra, när kostnaden uppstod.
The International Accounting Standards
Board (IASB) publicerade i januari 2016 en
ny standard för redovisning av hyresavtal
(IFRS 16). I den nya standarden kapitaliseras
alla leasingavtal som tidigare har redovisats som operationella, med undantag för
kortfristiga leasingavtal och leasingavtal
med tillgångar av lågt värde. Redovisningen kommer att likna den nuvarande för
finansiella leasingavtal.
Den nya redovisningsstandarden, giltig
från och med den 1 januari 2019, kommer
att få stor inverkan på Rezidors redovisning
till följd av storleken på hyresportföljen.

gande att återköpa aktier har givits för att
säkra tilldelningen av aktier till deltagarna i
de aktierelaterade incitamentsprogrammen
och för att täcka de sociala avgifterna för
dessa program samt för att försäkra att koncernen har en mer effektiv kapitalstruktur.
Inga aktier har återköpts under 2016.
För ytterligare information hänvisas till
not 31.

9

8

Framtida kassaflödesprognoser avseende hyres- eller managementavtal med
resultatgaranti är känsliga för förändringar i
diskonteringsräntor, beläggning och rumspriser. Förändringar i sådana antaganden
kan leda till en förnyad bedömning av
värdet av vissa tillgångar och risken för
förlustkontrakt.

Koncernens finansiella
rapporter

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
1 januari–31 december

TEUR (med undantag för aktierelaterade uppgifter)
Intäkter
Kostnad sålda varor avseende mat och dryck samt övriga liknande kostnader
Personalkostnader och kontraktsanställningar
Övriga rörelsekostnader
Försäkring av fastigheter och fastighetsskatt

2016

2015

7, 8, 37

961 176

997 015

9

–53 865

–57 853

10

–337 780

–343 017

11, 37

–240 918

–239 397

12

–14 059

–15 775

314 554

340 973

Rörelseresultat före hyreskostnader och resultatandelar i intresseföretag, av- och
nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat vid försäljning
av aktier, immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar (EBITDAR)

FEM ÅR I SAMMANDRAG
2016

MEUR (om inget annat anges)

2015

2014

2013

2012

Resultaträkning
Intäkter5)
EBITDAR

Not

6)

EBITDA6)

961,2

977,0

937,3

919,5

923,7

314,6

341,0

313,8

317,0

300,3

79,3

101,1

71,3

80,7

50,7

Hyreskostnader
Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, kostnader för avslutade kontrakt och realisationsresultat
vid f örsäljning av aktier, immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar (EBITDA)

3,0

57,3

30,7

44,2

–1,1

Finansiella poster, netto

–0,3

–0,7

–1,5

–1,7

–0,9

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar

Årets resultat

26,4

34,2

14,2

23,2

–17,0

Kostnader för avslutade/omstrukturerade kontrakt

EBIT6)

Avskrivningar

13

–235 779

–243 076

20, 21

573

3 156

7

79 348

101 053

18, 19

–41 810

–37 246

6, 18, 19

–7 456

–5 787

–28 921

–1 079

Realisationsresultat vid försäljning av aktier samt immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar
Balansräkning

Rörelseresultat (EBIT)

397

3 009

57 338

502,5

464.3

427,5

381,7

375,4

265,7

246,7

219,4

155,0

145,8

Finansiella intäkter

14

2 475

1 924

71,1

74,0

53,8

49,1

40,2

Finansiella kostnader

14

–2 748

–2 625

7

2 736

56 637

Resultat före skatt
Kassaflöde
34,3

85,8

41,2

54,6

16,5

–83,1

–74,6

–53,3

–48,8

–41,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15,8

–5,7

40,8

–7,2

23,7

Skatt på årets resultat

15

Årets resultat

23 664

–22 402

26 400

34 235

26 400

34 235

Hänförligt till:
Finansiella nyckeltal6)

Moderbolagets aktieägare

EBITDAR-marginal, %
EBITDA-marginal, %

32,7

34,2

33,5

34,5

32,5

8,3

10,1

7,6

8,8

5,5

Innehav utan bestämmande inflytande

—

—

26 400

34 235

0,3

5,7

3,3

4,8

–0,1

Avkastning på sysselsatt kapital %

20,1

40,1

27,2

33,4

Neg

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning

17

170 725 046

170 707 719

Avkastning på eget kapital %

10,3

14,7

7,6

15,4

Neg

Genomsnittligt antal utestående akter efter utspädning

17

173 509 152

172 902 764

363

355

340

337

338

Före utspädning

17

0.15

0,20

80 502

78 628

76 609

75 277

74 006

Efter utspädning

17

0.15

0,20

5 142

5 561

5 518

5 360

5 452

Operativa nyckeltal4)

Resultat per aktie efter allokering till innehav utan bestämmande inflytande (EUR)

Antal hotell1)
Antal rum1)
Antal anställda3)
Beläggning, %2, 7)

65

67

66

66

64

RevPAR, EUR2, 6)

69

72

68

69

67

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning5)

170 725 046

170 707 719

161 019 805

146 320 902

146 320 902

Årets resultat

Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning

Övrigt totalresultat:

173 509 152

172 902 764

162 608 506

148 123 048

146 320 902

Resultat per aktie före utspädning, EUR5)

0,15

0,20

0,09

0,16

–0,12

Poster som inte kommer att omklassificeras till resultaträkningen:

Resultat per aktie efter utspädning, EUR

0,15

0,20

0,09

0,16

–0,12

Aktuariella vinster och förluster

0,05

0,07

0,03

—

—

Utdelning per aktie, EUR4)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Inkluderar hotell i drift under hyres-, management- och franchiseavtal
Inkluderar hotell i drift under hyres- och managementavtal
Inkluderar konsoliderade enheter (hotell under hyresavtal och administrativa enheter)
Föreslagen utdelning för 2016 är för godkännande av Årsstämman den 28 april 2017
IFRS mått, se definition not 45
Icke-IFRS mått – ”Alternative Performance Measures”, se definition not 45
Rörelsemått, se definition not 45

Not

23

Skatt på aktuariella vinster och förluster

2016

2015

26 400

34 235

2 306

573

–784

–191

3 475

–3 142

Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen:
Valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter
Skatt på valutaskillnader vid omräkning av utländska verksamheter
Verkligtvärdeförändring hänförligt till kassaflödessäkringar

33

Skatt på verkligtvärdeförändring hänförligt till kassaflödessäkringar

33

Summa övrigt totalresultat för perioden, netto
Summa totalresultat för perioden

–2 656

493

–320

–110

70

34

2 091

–2 343

28 491

31 892

28 491

31 892

—

—

Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

R A P P O R T E R

1 januari–31 december

TEUR

Aktierelaterade nyckeltal

F I N A N S I E L L A

EBIT-marginal, %

KO N C E R N E N S

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 1

Balansomslutning
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Summa investeringar (materiella och immateriella tillgångar)

1 0

7

1 848

KONCERNENS BALANSRÄKNING
31 december

TEUR

Not

2016

31 december

2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella tillgångar

Aktiekapital

Licenser och tillhörande rättigheter

18

Övriga immateriella tillgångar

18

41 269

42 387

Övrigt tillskjutet kapital
Reserver

19 780

22 178

61 049

64 565

Materiella anläggningstillgångar
68 475

52 436

Innehav utan bestämmande inflytande

Maskiner och inventarier

19

102 688

86 284

Summa eget kapital

Pågående nyanläggningar

19

17 873

31 796

189 036

170 516

265 675

246 692

1

1

265 676

246 693

Långfristiga skulder
15 423
5 582

Avsättningar

34

—

6

5 193

Övriga långfristiga räntebärande skulder

35

13 677

5 694

8 475

7 821

Övriga långfristiga icke räntebärande skulder

8 125

5 878

39 779

21 768

57 833

21 747

347 697

278 596

—

—

Övriga aktier och andelar

22

5 220

Övriga långfristiga räntebärande fordringar

24

Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar

24

Uppskjutna skattefordringar

15

Omsättningstillgångar
5 018

25

44 678

40 682

15

21 274

11 578

26

2 780

2 510

Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

27

56 611

63 843

4

41

319

28

—

1 962

129 970

125 912

8 024

37 735
22 089

154 820

185 736

Summa tillgångar

502 517

464 332

Kortfristiga skulder
31 431

37 975

Aktuella skatteskulder

Leverantörsskulder
15

11 252

6 838

Avsättningar

34

96

2 933

Övriga kortfristiga räntebärande skulder

35

20 522

19

4

107

66

Finansiella derivatinstrument
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

Skulder som är hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning

36

30

122 711

126 591

186 119

174 422

2 848

4 642

Summa skulder

236 841

217 639

Summa eget kapital och skulder

502 517

464 332

F I N A N S I E L L A

16 826

Totala omsättningstillgångar

11 870
38 575

KO N C E R N E N S

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga räntebärande fordringar

11 392
47 874

1 3

4 586

30

3 506
54 436

3 683

21

Tillgångar som innehas för försäljning

4 075
72 850

19 122

Andelar i joint ventures

29

11 626
177 124

15

2 876

Likvida medel

11 626
177 124

23

17 959

Övriga kortfristiga placeringar

2015

Pensioner och liknande förpliktelser

20

Varulager

2016

Uppskjutna skatteskulder

Andelar i intresseföretag

Finansiella derivatinstrument

31

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
19

Kundfordringar

Not

Balanserat resultat inklusive årets resultat

Fasta installationer i hyresfastigheter

Finansiella anläggningstillgångar

1 2

TEUR

TILLGÅNGAR

R A P P O R T E R

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Verkligt
värde reserv
– kassaflödessäkringar 1)

Balanserat
resultat

Eget kapital
hänförligt
till moder
bolagets
aktieägare

Innehav
utan
bestämmande
Summa
inflytande eget kapital

TEUR

Aktie
kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Omräknings
reserv

Verkligt värde
reserv – finansiella
tillgångar tillgängliga för försäljning

Ingående balans 1 januari 2015

11 626

177 124

5 667

290

274

24 442

219 423

1

219 424

—

—

—

—

—

34 235

34 235

—

34 235

Årets resultat

31 december

TEUR
Rörelseresultat (EBIT)

2016

2015

3 009

57 338

49 265

43 033

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar

18, 19

ÖVRIGT TOTALRESULTAT:

Förändring av pensionstillgång/pensionsskuld

Aktuariella vinster och förluster på
förmånsbestämda planer

Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures
—

—

—

—

—

573

573

—

573

Skatt på aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda planer

—

—

—

—

—

—191

–191

—

–191

Valutaeffekter vid omräkning av
utländska verksamheter

Erhållen ränta

14

648

1 111

—

—

–3 142

—

—

—

–3 142

—

–3 142

Betald ränta

14

–1 200

–898

Skatt på valutaeffekter vid omräkning
av utländska verksamheter

—

—

493

—

—

—

493

—

493

Betald skatt

Verkligtvärdeförändring hänförligt till kassaflödessäkringar

—

—

—

—

–110

—

–110

—

–110

Skatt på verkligtvärdeförändring hänförligt till
kassaflödessäkringar

—

—

—

—

34

—

34

—

34

Summa totalresultat för perioden

—

—

–2 649

—

–76

34 617

31 892

—

31 892

Utdelning

Årets resultat

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

—

—

—

—

—

–5 121

–5 121

—

–5 121

—

—

—

—

—

498

498

—

498

11 626

177 124

3 018

290

198

54 436

246 692

1

246 693

—

—

—

—

—

26 400

26 400

—

26 400

Aktuariella vinster och förluster på
förmånsbestämda planer

—

—

—

—

—

2 306

2 306

—

2 306

Skatt på aktuariella vinster och förluster
på förmånsbestämda planer

—

—

—

—

—

–784

–784

—

–784

—

3 475

—

—

—

3 475

—

3 475

Skatt på valutaeffekter vid omräkning
av utländska verksamheter

—

—

–2 656

—

—

—

–2 656

—

–2 656

Verkligtvärdeförändring hänförligt till kassaflödessäkringar

—

—

—

—

–320

—

–320

—

–320

Skatt på verkligtvärdeförändring hänförligt till
kassaflödessäkringar

—

—

—

—

70

—

70

—

70

Varulager

—

819

—

–250

27 922

28 491

—

28 491

–2 944

279

–1 465

–14 622

–12 113

37 448

80 811

395

143

3 906

–9 133

Kortfristiga skulder

–7 498

13 942

Förändring av rörelsekapital

–3 197

4 952

Kassaflöde från den löpande verksamheten

34 251

85 763

Kortfristiga fordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella tillgångar

18

–803

–1 399

Inköp i samband med pågående investeringar

19

–26 886

–40 659

Inköp av maskiner och inventarier

19

–25 488

–20 207

Inköp av fasta installationer

19

–17 904

–11 703

Investeringar i dotterföretag

16

—

424

Investeringar i intresseföretag och joint ventures

20

–14 700

—

Övriga investeringar och avyttring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

—

2 541

600

—

2 120

–1 072

–83 061

–74 616

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av:
Checkräkningskrediter

4

7 229

–546

Kassaflöde extern finansiering

27 747

–542

Betald utdelning

–11 949

–5 121

Kassaflöde från transaktioner med ägare

–11 949

–5 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

15 798

–5 663

–33 012

5 484

24

76

TRANSAKTIONER MED ÄGARE:
Utdelning

—

—

—

—

—

–11 949

–11 949

—

–11 949

Långfristiga incitamentsprogram2)

—

—

—

—

—

2 441

2 441

—

2 441

11 626

177 124

3 837

290

–52

72 850

265 675

1

265 676

Utgående balans 31 december 2016
1) Se vidare not 33
2) Se vidare not 32

Årets kassaflöde
Omräkningsdifferens i likvida medel
Likvida medel, 1 januari
Likvida medel, 31 december
Varav klassificerade som tillgångar som innehas för försäljning

41 087

35 527

29

8 051

41 087

29, 30

27

3 352

R A P P O R T E R

20 518

Hyresincitament och andra långfristiga skulder

F I N A N S I E L L A

—

–3 156

Förändring av:

Nettobehållningen från avyttring av aktier i dotterföretag

Valutaeffekter vid omräkning av
utländska verksamheter

–95

–573

KO N C E R N E N S

ÖVRIGT TOTALRESULTAT:

Summa totalresultat för perioden

Övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

–1 899

1 5

Långfristiga incitamentsprogram2)
Utgående balans 31 december 2015

20,21

Övriga finansiella poster

TRANSAKTIONER MED ÄGARE:

1 4

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Not 1 |

Allmän information

Rezidor Hotel Group AB (publ), fortsättningsvis kallat ”Rezidor” eller ”före
taget”, är ett publikt aktiebolag i Sverige. Dess postadress och säte är Sverige
(Stockholm), med a
dress: Klarabergsviadukten 70 D7, 111 64 Stockholm,
Sverige. Företagets huvudkontor är beläget i Bryssel, Belgien.
Rezidor driver internationell hotellverksamhet och har i dagsläget 483
hotell i drift eller under utveckling i 82 länder. Rezidor driver varumärkena
Radisson Blu, Park Inn by Radisson, Radisson RED och Quorvus Collection.
Ytterligare information om företagets verksamhet finns i not 7.
Årsredovisningen för 2016 godkändes av styrelsen för Rezidor Hotel Group
AB (publ) den 20 mars 2017. Årsredovisningen ska fastställas vid årsstämman
den 28 april 2017.

illämpning av nya och omarbetade internationella
Not 2 | Tredovisningsstandarder
(IFRS)
Under innevarande år har koncernen infört samtliga nya och ändrade standarder och tolkningar utgivna av International Accounting Standards Board (IASB)
samt IFRS Interpretations Committee som är relevanta för koncernens verksamhet och som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 och som
var godkända av EU före publicering av denna årsredovisning. Inga nya eller
ändrade standarder och tolkningar har haft någon väsentlig inverkan på de
finansiella rapporterna för 2016.

Nya och ändrade standarder vilka ännu inte trätt i kraft
International Accounting Standards Board (IASB) har publicerat följande nya
eller ändrade standarder som ännu inte trätt ikraft:

IFRS 9 Finansiella instrument

1 januari 2018 eller senare

Förtydliganden i IFRS 15 Intäkter från avtal med
kunder*

1 januari 2018 eller senare

IFRS 16 Leases*

1 januari 2019 eller senare

Ändringar i IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar
(Klassificering och värdering av aktierelaterade
ersättningstransaktioner)*

1 januari 2018 eller senare

Ändringar i IAS 7 Rapport över kassaflöden (”Disclosure Initiative”)*

1 januari 2017 eller senare

Ändringar i IAS 12 Inkomstskatter (Redovisning
av uppskjutna skattefordringar på orealiserade
förluster)*

1 januari 2017 eller senare

* Ännu ej godkända för tillämpning inom EU.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.
IFRS 9 innehåller nya principer för hur finansiella tillgångar ska klassificeras
och värderas. Avgörande för vilken värderingskategori en finansiell tillgång

Not 3 |

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen för Rezidor Hotel Group har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)/International Accounting Standards
(IAS) som godkänts av EU och den svenska årsredovisningslagen. Vidare har

Allmänna principer för redovisning och värdering
Tillgångar redovisas i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernen tillgodo som ett resultat av inträffade händelser samt att tillgången kan åsättas ett tillförlitligt värde.
Skulder tas upp i balansräkningen om koncernen har en formell eller informell
förpliktelse till följd av en tidigare händelse och om ett framtida utflöde av ekonomiska fördelar är sannolikt samt om skulden kan åsättas ett tillförlitligt värde.
Tillgångar och skulder redovisas normalt initialt till anskaffningsvärdet. Hur
posterna redovisas därefter påverkas av olika faktorer som beskrivs nedan för
respektive post.
Händelser efter balansdagen men före utgivningen av årsredovisningen,
där omständigheterna är sådana att de anses ha förelegat på balansdagen,
har inräknats med motsvarande belopp i årsredovisningen.
Intäkter redovisas i resultaträkningen när dessa har intjänats, medan kostnader resultatförs med det belopp som hänförs till redovisningsperioden.

Principer för koncernredovisningen
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de enheter (inklusive
enheter för särskilda ändamål) som kontrolleras av företaget (direkt eller indirekt ägda dotterbolag). Företaget anses kontrollera ett dotterbolag då det kan
utöva ett bestämmande inflytande över en enhets finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
De finansiella rapporter som använts vid konsolideringen har upprättats i
enlighet med koncernens redovisningsprinciper.
Resultat från dotterbolag som förvärvats eller avyttrats under året ingår i
koncernens resultaträkning från förvärvsdagen eller till och med avyttringsdagen. Detta datum är den dag då koncernen får respektive förlorar kontrollen
över ett dotterbolag.
Justeringar görs, där det bedöms nödvändigt, i dotterbolagens finansiella
rapporter i syfte att anpassa dotterbolagens redovisningsprinciper till de principer som används av andra företag inom koncernen.
Koncerninterna transaktioner, mellanhavanden, intäkter och utgifter elimineras helt i koncernredovisningen.
För koncerninterna omstruktureringar, till exempel bildandet av ett nytt
moderbolag, justeras alla avvikelser mellan förvärvskostnad och eget kapital i
det förvärvade företaget mot eget kapital eftersom sådan transaktion har
utförts under gemensam kontroll och ska då inte påverka den konsoliderade
balansräkningen.
Innehav utan bestämmande inflytande i nettotillgångar i dotterbolag redovisas separat från det egna kapital som är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Innehav utan bestämmande inflytande utgörs av summan av dessa innehavanden på den ursprungliga förvärvsdagen och innehavarens del av
förändringar i eget kapital sedan förvärvsdagen. Förluster hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande vilka överstiger innehavarens andel i dotterbolagets eget kapital ingår i posten innehav utan bestämmande inflytande
endast till den del innehavaren har en bindande skyldighet att göra ytterligare
investeringar för att täcka förluster samt bedöms ha tillräckliga resurser för att
infria detta åtagande.

Rörelseförvärv
Förvärv av företag eller verksamheter redovisas enligt förvärvsmetoden. Kostnaden för förvärvet värderas till sammanlagt verkligt värde, på förvärvsdagen,
på dotterbolagets tillgångar och skulder eller förmodade sådana samt egetkapitalinstrument emitterade av koncernen i utbyte mot kontroll av det förvärvade företaget. Kostnader direkt hänförliga till rörelseförvärvet kostnadsförs
då de uppkommer. Det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder
och ansvarsförbindelser som uppfyller kraven för redovisning enligt IFRS 3
redovisas till verkligt värde per förvärvsdagen, med undantag för anläggningstillgångar (eller avyttringsgrupp) som klassificerats som avsedda för försäljning i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter, vilka redovisas och värderas till verkligt
värde minskat med försäljningsomkostnader.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, inklusive
1 januari 2018 eller senare
ändringar i IFRS 15: Tillämpningstidpunkt för IFRS 15

Då euro är den funktionella valutan som främst används i de ekonomiska miljöer
där moderbolaget och majoriteten av koncernens enheter bedriver verksamhet,
är euro den rapporteringsvaluta som används i de finansiella rapporterna. Skillnader i växelkurs mellan den funktionella valutan och de valutor i vilka koncernföretagen rapporterar redovisas direkt i eget kapital.

T I L L

Standard med verkan från och med

Rapporteringsvaluta
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Noter till koncernredo
visningen

hänför sig till beror på företagets affärsmodell (syftet med innehavet av
den finansiella tillgången), dels den finansiella tillgångens kontraktsenliga
kassaflöden.
Standarden innehåller även nya regler för nedskrivningsprövning av finansiella tillgångar som innebär att den nuvarande ”incurred loss”-metoden
ersätts av en ny ”expected loss”-metod.
Nedskrivningsreglerna i IFRS 9 bygger på en trestegsmodell, där redovisningen av nedskrivningar styrs av förändringar i kreditrisken på de finansiella
tillgångarna och det är inte längre nödvändigt att en förlusthändelse inträffar
för att en nedskrivning ska redovisas. Standarden innehåller dock förenklingsregler för kundfordringar och leasingfordringar. Dessa innebär att en reserv
för kreditförluster kan redovisas direkt och att ingen bedömning behöver
göras avseende förändringar i kreditrisken.
Vad gäller säkringsredovisning kvarstår de tre typerna av säkringsredovisningsmodeller som idag finns i IAS 39 (kassaflödesäkringar, verkligt värde säkring och säkring av nettoinvesteringar). IFRS 9 medför dock högre flexibilitet
för vilka transaktioner som säkringsredovisning kan tillämpas på. Standarden
innebär utökade möjligheter att säkra riskkomponenter i icke-finansiella poster samt att fler typer av instrument kan ingå i en säkringsrelation. Vidare finns
det kvantitativa kravet på effektivitet om mellan 80 och 125 % inte längre kvar.
Företagsledningen håller för närvarande på att analsysera effekterna av
införandet av IFRS 9. Företagsledningens initiala bedömning är att IFRS 9 inte
kommer att ha någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna den
period när den tillämpas första gången.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder kommer att ersätta IAS 18 Intäkter
och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 innebär en modell för intäktsredovisning
(fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. Grundprincipen är att ett företag redovisar intäkter för att
skildra överföringen av utlovade varor och tjänster till kunder med ett belopp
som återspeglar den ersättning som företaget förväntas ha rätt till i utbyte mot
dessa varor eller tjänster. Det finns betydligt mer vägledning i IFRS 15 för specifika områden och upplysningskraven är omfattande.
Förtydliganden i IFRS 15 behandlar områdena identifiering av prestationsåtaganden, huvudman kontra agent förhållanden, licenser samt övergångsregler avseende avtalsändringar och avslutade avtal.
Företagsledningen håller för närvarande på att analysera effekterna av
införandet av IFRS 15. Företagsledningens initiala bedömning är att IFRS 15
inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna den
period när den tillämpas första gången.
IFRS 16 Leases kommer att ersätta IAS 17 Leasingavtal. IFRS 16 innebär för
leasetagaren att i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i rapporten
över finansiell ställning. Klassificeringen i operationella och finansiella leasingavtal ska därför inte längre göras. Den underliggande tillgången i leasingavtalet redovisas i rapporten över finansiell ställning. I efterföljande perioder redovisas nyttjanderätten till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och
eventuella nedskrivningar samt justerat för eventuella omvärderingar av leasingskulden. Leasingskulden redovisas i rapporten över finansiell ställning
och redovisas löpande till upplupet anskaffningsvärde minskat med gjorda
leasingbetalningar. Leasingsskulden omvärderas vid förändringar i bl.a. leasingperioden, restvärdegarantier och ev. förändringar i leasingbetalningar.
Resultaträkningen kommer att påverkas genom att nuvarande rörelsekostnader hänförliga till operationella leasingavtal kommer att ersättas med
avskrivningar och räntekostnader.
Korta leasingkontrakt (12 månader eller kortare) och leasingavtal där underliggande tillgång uppgår till lågt värde behöver inte redovisas i balansräkningen. Dessa kommer att redovisas i rörelseresultatet på samma sätt som
nuvarande operationella leasingavtal.dfdfdfd
Den nya standarden innehåller mer omfattande upplysningskrav jämfört
med nuvarande standard. För leasegivare innebär IFRS 16 inga egentliga skillnader jämfört med IAS 17.
Företagsledningen har initierat ett omfattande projekt för implementeringen av IFRS 16. Den nya standarden bedöms, till följd av storleken på hyresportföljen, få väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna den period när
den tillämpas första gången.
Företagsledningens bedömning är att ändringarna i IFRS 2, IAS 7 och IAS 12
inte kommer att ha någon väsentlig inverkan på de finansiella rapporterna de
perioder när de tillämpas första gången.

Fortsättning not 3

elkurs mellan den lokala valutan och den funktionella valutan för koncernen
redovisas i rapporten över totalresultat.

Följande valutakurser påverkar i huvudsak de finansiella rapporterna:
Kurs per 31 december

Genomsnittskurs
1 jan–31 dec

2015

2016

7,43

7,46

7,44

7,46

Sverige

SEK

9,57

9,17

9,46

9,36

Investeringar i intresseföretag och joint ventures

Norge

NOK

9,08

9,60

9,29

8,95

Intresseföretag är de företag som koncernen har ett betydande inflytande
över, men som varken är dotterbolag eller joint venturebolag. Betydande inflytande innebär att ägarföretaget kan delta i de beslut som rör företagets finansiella och verksamhetsmässiga strategibeslut, men innebär inte vare sig direkt
eller indirekt kontroll över dessa strategibeslut. Betydande inflytande anses
normalt föreligga då företag har mer än 20 procent men mindre än 50 procent
av rösterna.
Joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av koncernen tillsammans med andra parter genom avtal, där avtalet innebär att parterna gemensamt
har bestämmande inflytande över verksamheten. Gemensamt bestämmande
inflytande uppstår när operationella och finansiella strategier kräver enhälligt
samtycke av ägarna. I de fall aktieinnehav och röstandel är lägre än eller lika med
50 procent (aktieinnehav och röstandel), kan andra faktorer innebära att dessa
innehav ändå klassificeras som intresseföretag.
I koncernredovisningen redovisas resultat, tillgångar och skulder från intresseföretag och joint ventures enligt kapitalandelsmetoden med undantag för investeringar klassificerade som ”Tillgångar som innehas för försäljning”. Dessa redovisas i enlighet med IFRS 5, Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och
avveckling.
Resultatandelen utgör företagets andel av årets resultat (efter skatt) från
dessa intresseföretag och redovisas direkt i resultaträkningen. Ingen ytterligare skattekostnad belastar resultatandelen då denna typ av inkomst inte
beskattas i de länder där aktieinnehaven finns.
Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i intresseföretag och joint ventures
redovisas i koncernräkenskaperna till anskaffningsvärde justerat med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets eller joint venture-företagets
nettotillgångar minskat med eventuella nedskrivningar av den enskilda investeringen. Om koncernens andel av ett intresseföretags förluster är större än innehavets redovisade värde i koncernen (vilket omfattar långsiktiga intressen, som,
materiellt, utgör en del av koncernens nettoinvesteringar i intresseföretaget) redovisas inte denna.
Eventuell goodwill som uppstår vid förvärv av ett intresseföretag eller joint venture redovisas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper för goodwill som
uppstår vid förvärv av dotterbolag (se ovan).

Schweiz

CHF

1,07

1,09

1,09

1,07

Storbritannien

GBP

0,85

0,74

0,82

0,73

USA

USD

1,05

1,09

1,11

1,12

Vinst och förlust vid avyttring av aktier
Vinster och förluster vid avyttring av dotterbolag och intressebolag beräknas
som skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet av nettotillgångarna vid tiden för avyttringen, inklusive en proportionell andel av relaterad goodwill samt uppskattade avyttringskostnader. Vinster och förluster
redovisas i resultaträkningen under ”Realisationsvinster och -förluster vid försäljning av aktier samt immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar”.

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta redovisas vid transaktionstidpunkten till
rapporteringsvalutan beräknad utifrån genomsnittlig månadskurs, vilken i allt
väsentligt avspeglar kursen på transaktionsdagen. Fordringar, skulder och
andra monetära poster i utländsk valuta som inte reglerats på balansdagen
omräknas till balansdagskurs. Omräknings
differenser som uppstår mellan
valutakurs på transaktionsdagen och valutakurs på betalningsdagen eller
balansdagen tas upp i resultaträkningen som intäkt eller kostnad. Valutakursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet. Valutakursdifferenser på finansiella poster redovisas som finansiella intäkter och kostnader.

Omräkning av utländska dotterbolags finansiella rapporter
För omräkning av enheter som redovisas i utländsk valuta anses den funktionella valutan för majoriteten av de rapporterande enheterna vara deras lokala
valuta. Vid konsolideringen omräknas enheternas resultaträkningar till genomsnittskurs och balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. Skillnader i väx-

2015

Resultaträkning
Intäktsredovisning

Personalkostnader
Personalkostnader omfattar löner och ersättningar såväl som sociala avgifter,
pensionsåtaganden etc. för företagets personal.

Intäkter består av värdet på varor och tjänster genererade på hotell under
hyresavtal, management- och franchiseavgifter samt övriga intäkter som
genereras i koncernens verksamhet.
Intäkter tas upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och motsvarar belopp att fordra för levererade varor och tjänster i den
normala verksamheten, med avdrag för lämnade rabatter och försäljningsrelaterade skatter. Nedan följer en beskrivning av hur koncernens intäkter är sammansatta.
Hyresavtal – främst från hotellverksamhet, inklusive alla intäkter från övernattningar, konferenser, mat och dryck eller andra tjänster. Intäkter redovisas
när försäljningen har ägt rum.
Managementavgifter – från hotell förvaltade av koncernen genom långsiktiga avtal med hotellägaren. Managementavgifter utgörs normalt av en andel
av intäkterna från hotell och/eller vinst och redovisas i resultaträkningen när
de uppstått och är realiserbara enligt avtalsvillkoren.
Franchiseavgifter – erhålls i samband med licensavgifter för koncernens
varumärken, vanligen genom långfristiga avtal med hotellägaren. Franchiseavgiften utgörs normalt av en andel av intäkterna från hotell och/eller vinst och
redovisas i resultaträkningen grundat på de underliggande avtalsvillkoren.
Intäktsränta periodiseras i enlighet med den aktuella överenskommelsens
ekonomiska innebörd samt med tillämplig effektiv ränta. Utdelning från aktieinnehav tas upp när aktieägarnas rätt att få utdelning är fastställd.

Övriga rörelsekostnader

Kundlojalitetsprogram

Skatter

Ett kundlojalitetsprogram, Club Carlson (tidigare benämnt goldpoints plusSM)
används av företaget för att ge kunderna incitament att köpa hotellnätter. Den
28 oktober 2007 övertog Carlson Group ansvaret för goldpoints plusSM-programmet från Rezidor. Rezidor var ansvarig för poäng intjänade före överföringen i tre år. Rezidor ansvarar inte för poäng som tilldelats enligt lojalitetsprogrammet efter dagen för överföringen till Carlson Group.
Bolagets kunder tjänar lojalitetspoäng genom olika lojalitetsprogram administrerade av tredje part. Kunderna har rätt att använda poängen så snart de
intjänats. Intäkter från Rezidors andel av bonuspoängen redovisas när kunden
väljer att utnyttja bonus från tredje part.

Kostnad sålda varor
Kostnad för sålda varor härrör främst från varukostnader i restaurangerna (mat
och dryck) som uppstått för att generera intäkter.

Hyresavtal
Rezidor har i egenskap av hyrestagare ingått hyresavtal som i första hand gäller
fullständigt inredda hotellfastigheter. Varje hyresavtal grundas på ett beslut
huruvida det rör sig om finansiell eller operationell leasing. Klassificering av
hyresavtal som antingen operationella eller finansiella avgörs på grundval av en
individuell bedömning av villkoren. Hyresavtal där i stort sett alla rättigheter och
skyldigheter (som normalt sett ingår i ett ägande) överförs från hyresgivaren till
hyrestagaren definieras som finansiella leasingavtal. Då hyresperioden inleds
värderas finansiella leasingavtal till verkligt värde. Tillgångar som omfattas av
finansiella leasingavtal redovisas i balansräkningen som anläggningstillgångar
och som ett framtida skuldåtagande gentemot hyresgivaren.
Icke-finansiella hyresavtal klassificeras som operationella leasingavtal. För
närvarande är företagets samtliga hyresavtal klassificerade som operationella.
I samtliga nuvarande hyresavtal för hotell står Rezidor endast för de risker som
hör samman med driften av hotellet. Kostnaden för operationella leasingavtal
redovisas linjärt, såvida inte en annan systematisk metod bättre återspeglar
hur de ekonomiska resurserna från de hyrda tillgångarna förbrukas.

I övriga rörelsekostnader ingår royaltyavgifter till Carlson Group och kostnader för marknadsföring, men även kostnader för driften av hotell, till exempel
för energi, förbrukningsmaterial, andra externa kostnader, tvätt och kemtvätt,
serviceavtal, administrativa kostnader, kommunikation, resor, transporter,
operativ utrustning, hyror och licenser, underhåll, försäkringar, fastighetsskatter
och valutakursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder.

Hyreskostnader
I hyreskostnader ingår fasta och rörliga hyror för hotellen under hyresavtal för
perioden. Här ingår också alla garantibetalningar vid managementavtal som
ska betalas eller har betalats till hotellägaren i enlighet med gällande managementavtal. Hyreskostnader för fastigheter som hyrs för administrativa ändamål
redovisas till anskaffningsvärdet under hyreskostnader i posten ”Fast hyra” (se
not 13).

Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter och räntekostnader,
realiserade och orealiserade valutakursvinster på finansiella poster, bankavgifter, nedskrivningar av finansiella lån och fordringar, realisationsvinster- och förluster på lån och fordringar, samt skulder och realisationsvinster- och förluster
på tillgångar som innehas för försäljning.

Kostnadsförd inkomstskatt består av summan av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Aktuell skatt baseras på skattemässigt resultat för året. Det skattemässiga resultatet skiljer sig från det resultat som rapporteras i resultaträkningen
eftersom det tidigare exkluderar intäkts- eller kostnadsposter som beskattas
eller är avdragsgilla annat år samt exkluderar icke skattepliktiga intäkter och
icke avdragsgilla kostnader. Vid beräkning av koncernens aktuella skatteskuld används de vid balansdagen gällande eller föreslagna skattesatserna i
respektive skattejurisdiktion.
Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden varvid temporära skillnader mellan tillgångar eller skulders redovisade och skattemässiga värden resulterar i uppskjutna skattefordringar eller skatteskulder.
Uppskjutna skatteskulder redovisas för samtliga skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder bokförs i den utsträckning som det är troligt att skattepliktiga vinster kommer att bli aktuella mot
vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Uppskjuten skattefordran eller
skatteskuld beräknas inte på temporära skillnader på tillgångar eller skulder
som är hänförliga till goodwill eller vid det första redovisningstillfället (annat än
för företagsförvärv) av en transaktion som varken påverkar skattepliktig vinst
eller redovisat resultat.
Uppskjutna skatteskulder redovisas avseende samtliga skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotter-, intresseföretag eller joint
ventures förutom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och det är sannolikt att en sådan återföring inte kommer att ske inom överskådlig framtid.
Uppskjutna skattefordringar tas upp endast till den del det bedöms som
sannolikt att framtida skattemässiga överskott genereras i sådan utsträckning
att fordran kommer att utnyttjas.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån de skattesatser som förväntas gälla för
den period då tillgången realiseras eller skulden regleras. Förändringar av
uppskjuten skatt redovisas över resultaträkningen med undantag för förändringar som redovisas direkt mot eget kapital.
I sådana fall redovisas även förändringen av uppskjuten skatt direkt mot
eget kapital. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder netto-

Balansräkning
Licenser och relaterade rättigheter samt övriga immateriella tillgångar
Anskaffade immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Dessa rättigheter skrivs av linjärt.
Licenser och övriga immateriella tillgångar avser huvudsakligen kontraktsrättigheterna avseende Carlsonavtalet, vilka skrivs av över kontraktstiden (avtalet löper ut 2052). Övriga immateriella tillgångar härrör normalt från hyrda
anläggningar och skrivs av över hyrestiden eller över perioden för managementavtalet.
Vid nedskrivningsbehov, skrivs immateriella tillgångar ner till det lägsta av
återvinningsvärde och bokfört värde.

Materiella anläggningstillgångar
Fasta installationer i hyrda anläggningar samt maskiner och inventarier (som
huvudsakligen härrör till investeringar i hotell under hyresavtal) värderas till
anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet inkluderar anskaffningspris, kostnader direkt relaterade
till förvärvet samt direkt hänförbara kostnader för att ta tillgången i bruk.
Räntor och övriga finansiella kostnader hänförliga till materiella anläggningstillgångar som uppstår under tillverkningsperioden redovisas i resultaträkningen.
Avskrivningsunderlaget bestäms av tillgångens anskaffningsvärde med, i
förekommande fall, beaktande av tillgångens restvärde vid utgången av den
bedömda nyttjande
perioden. Avskrivningar beräknas linjärt baserat på en
bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod:
Fasta installationer och tekniska förbättringar
Inredning av hotellrum, inventarier och utrustning
Övriga möbler, inventarier och utrustning samt maskiner

10 år
7 år
5 år

Om den återstående tiden av ett hotells hyresavtal är kortare än tillgångens
beräknade nyttjande-period begränsas avskrivningstiden till hyresavtalets
längd.
Materiella tillgångar skrivs ned till återvinningsvärdet om detta är lägre än
det redovisade värdet. Återvinningsvärdet är det högsta värdet av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Resultat vid avyttring av materiella
anläggningstillgångar beräknas som skillnaden mellan försäljningspriset justerat för försäljningskostnader och det bokförda värdet vid försäljningstillfallet.

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar och immateriella
tillgångar, exklusive goodwill
Vid varje bokslut granskar koncernen de redovisade värdena på dess materiella och immateriella tillgångar för att fastställa huruvida det föreligger indikationer på att dessa tillgångar kan ha minskat i värde. Om några sådana indikationer förekommer fastställs återvinningsvärdet på tillgången för att avgöra
omfattningen av nedskrivningsbehovet (om sådant finns). Om det inte går att
beräkna återvinningsvärdet för en viss tillgång ska koncernen beräkna återvinningsvärdet hos den kassagenererande enhet tillgången härrör från.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningsomkostnader och nyttjandevärdet. I nyttjandevärdeberäkningen diskonteras de framtida kassaflödena till nuvärde, där en diskonteringsränta före
skatt används, vilken återspeglar den nuvarande marknadsbedömningen.
Om återvinningsvärdet på en tillgång (eller kassagenererande enhet)
beräknas vara lägre än dess bokförda värde, minskas det bokförda värdet på
tillgången (kassagenererande enheten) till återvinningsvärdet. En kostnad
redovisas tas då upp i resultaträkningen. Om en nedskrivning återförs, ökas
det bokförda värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) till ett
nytt beräknat återvinningsvärde, men maximalt till det bokförda värde som
hade förelegat om någon nedskrivning inte gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. Återföring av nedskrivningar redovisas
i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar som innehas för försäljning
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper klassificeras som att de innehas
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redovisas endast då posterna avser samma skattemyndighet och legal kvittningsrätt föreligger samt att koncernen avser att reglera fordran och skulden
netto.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden redovisas som kostnad eller
intäkt i resultaträkningen, förutom då de härrör från poster som är direkt hänförliga till eget kapital då de även redovisas direkt under eget kapital, eller då
de härrör från det första redovisningstillfället för ett rörelseförvärv. Vid rörelseförvärv beaktas skatteeffekten vid beräkningen av goodwill eller fastställandet av skillnaden mellan det verkliga nettovärdet av det förvärvande företagets innehav i det förvärvade företagets identifierbara tillgångar, skulder
och ansvarsförbindelser och förvärvets anskaffningsvärde.

N OT E R

Land

Bedömningen av de hyrda tillgångarnas ekonomiska nyttjandeperiod följer
samma principer som Rezidor tillämpar för förvärvade tillgångar. I vissa undantagsfall då R
 ezidor accepterar ett hotell som kräver omfattande renoveringar
eller har överkapacitet på kort sikt (det vill säga till dess att fastigheten nått sin
fulla potential), kan dock Rezidor avtala om att betala en anpassad, gradvis
höjd hyresavgift och redovisa i enlighet med detta för att över tiden återspegla
hur de ekonomiska resurserna från sådana hotell med hyresavtal genereras.
Om hyresincitament erhålls för att ingå ett operationellt leasingavtal redovisas sådana incitament som en skuld. De ackumulerade förmånerna från alla
hyresförmåner redovisas i förekommande fall linjärt över hyresperioden som
en reducering av hyreskostnaden.
I enlighet med övergångsbestämmelserna i IAS 17 (reviderad 1999) har tidigare klassificering av hyresavtal ingångna före 1999 bibehållits.

1 9

1 8

Goodwill som uppstår i samband med förvärv utgörs av det belopp varmed
anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på det förvärvade dotterbolagets redovisade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser. Om det vid en
förnyad bedömning visar sig att ett förvärv medför att verkligt värde på förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser överstiger anskaffningsvärdet redovisas överskottet omedelbart i resultaträkningen. Minoritetsintressen
i det förvärvade företaget redovisas initialt till minoritetens andel av nettot av
verkligt värde på redovisade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser.
Minoritetsintressets del av goodwill inkluderas eller exkluderas från fall till fall.

Fortsättning not 3

för försäljning om de bokförda värdena huvudsakligen kommer att återvinnas
genom en försäljning snarare än genom fortlöpande användning. Detta anses
endast föreligga när försäljningen är mycket sannolik och anläggningstillgången (eller avyttringsgruppen) är tillgänglig för omedelbar försäljning i förevarande skick. Beslut om en plan för försäljning måste ha fattats på behörig
nivå i företagsledningen och en fullbordad försäljning måste kunna förväntas
att bli redovisad inom ett år från klassificeringstidpunkten.
När behörig nivå i företagsledningen fattar ett beslut om försäljning, som innebär att det bestämmande inflytandet över ett dotterföretag går förlorat, redovisas
alla tillgångar och skulder i det dotterföretaget som att de innehas för försäljning
om kriterierna ovan uppnås, oavsett om koncernen kommer att kvarhålla en
minoritetsandel i det forna dotterföretaget efter försäljningen.
Anläggningstillgångar (och avyttringsgrupper) redovisade som att de innehas
för försäljning redovisas till det lägre av deras tidigare bokförda värden och verkligt värde minskat med försäljningskostnader.

När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs, eller när säkringen inte längre
uppfyller kriterierna för säkringsredovisning, behålls ackumulerad vinst eller
förlust i eget kapital vid den tiden kvar i eget kapital och redovisas när den
prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen.
Verkliga värden för derivatinstrument som används för säkringsändamål
redovisas i Not 4. Förändringar i säkringsreserven i eget kapital presenteras i
Not 33.

Varulager

Leverantörsskulder

Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet (enligt FIFO-metoden)
och nettoförsäljningsvärdet. Kostnad för färdigvaror, råmaterial och förbrukningsmaterial består av anskaffningspris plus hanteringskostnader.

Leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder och redovisas
till upplupet anskaffningsvärde, vanligtvis motsvarande det nominella värdet.

Övriga ränte- och icke räntebärande skulder
Övriga ränte- och icke räntebärande skulder klassificeras som övriga finansiella
skulder och redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vanligtvis motsvarande
det nominella värdet.

Avsättningar
Avsättningar för förpliktelser avseende hyres- och managementavtal görs om
förpliktelsen enligt avtalen bedöms vara förlustbringande. Övriga avsättningar
redovisas och värderas utifrån bästa möjliga uppskattning av kostnader som
krävs för att lösa upp den aktuella förpliktelsen vid balansdagen. Avsättningar
som förväntas förfalla mer än ett år efter balansdagen nuvärdeberäknas.

Pensioner och liknande förpliktelser
Flera företag inom koncernen har pensionsåtaganden till förmån för sina anställda.
Dessa pensionsåtaganden är huvudsakligen säkrade genom olika pensions
planer. Utformningen varierar på grund av de enskilda ländernas lagstiftning och
avtal om tjänstepension.
För de pensionsplaner där arbetsgivaren har förpliktat sig för premiebaserade lösningar upphör förpliktelsen gentemot arbetstagarna när avtalade premier erlagts. För övriga pensionsplaner, där förmånsbestämd pension har
avtalats, upphör inte förpliktelsen förrän avtalade pensioner utbetalats till den
anställde vid pension.
Skulden som redovisas i balansräkningen hänförlig till förmånsbestämda
pensionsplaner utgörs av nuvärdet av pensionsförpliktelsen vid slutet av rapporteringsperioden med avdrag för verkligt värde på förvaltningstillgångarna.
Förpliktelsen beräknas årligen av oberoende aktuarier, med tillämpning av
projected unit credit-metoden. Nuvärdet av förpliktelsen fastställs genom att
diskontera beräknade framtida kassaflöden, genom användandet av ränte
satser för företagsobligationer av hög kvalitet denominerade för de valutor i
vilka förpliktelserna kommer att utbetalas, och som har löptider som överensstämmer med löptiderna för dessa förpliktelser. I länder där det inte finns någon
marknad för denna typ av företagsobligationer används istället marknadsräntor
för statsobligationer.
Aktuariella vinster och förluster som uppstår från erfarenhetsbaserade justeringar och förändringar i aktuariella antaganden redovisas i övrigt totalresultat
i den period som de uppstår.
Kostnader för tidigare tjänstgöring redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Aktierelaterade ersättningar
Verkligt värde på tilldelningsdagen för de långfristiga aktierelaterade
incitamentsprogrammen, i vilka deltagarna i programmen får ett visst antal
aktier i företaget om vissa avkastningskriterier uppfylls under intjänandeperioden, redovisas som en kostnad under intjänandeperioden, justerat för det
antal deltagare som förväntas vara kvar som anställd i företaget. Ett belopp
motsvarande kostnaderna redovisas mot eget kapital. Utöver anställningsvillkoret så har de nuvarande programmen ett avkastningskriteria hänförligt till
resultat per aktie, ett så kallat icke-marknadsvillkor. Icke-marknadsvillkor tas
med i beräkningen vid bedömning av antalet aktier som kommer att överlåtas
i slutet av överlåtelseperioden. De sociala avgifter som tillkommer redovisas
som en skuld och omvärderas på varje balansdag i enlighet med UFR 7, som
utfärdats av Redovisningsrådets Akutgrupp.
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Finansiell riskhantering

Rezidors finansiella riskhantering styrs av en finanspolicy som är antagen av
styrelsen. I enlighet med finanspolicyn övervakar och utvärderar företagets
treasuryfunktion systematiskt de finansiella riskerna, så som valuta-, ränte-,
kredit-, och likviditetsrisker. Rezidors centrala och regionala operativa team
övervakar systematiskt marknadsrisker förknippade med verksamheten. Åtgärder som vidtas för att hantera och begränsa finansiella risker dokumenteras i
finanspolicyn och i ekonomihandboken. Finanspolicyn granskas löpande av
företagets treasuryfunktion. Policyn läggs i normalfallet fram till styrelsen årligen
för godkännande, med undantag för när det inte har skett några materiella
förändringar. I sådana fall gäller forfarande den av styrelsen senaste godkända policyn.
I enlighet med finanspolicyn kan treasuryfunktionen använda finansiella
instrument, som till exempel valutaterminer, valutaswappar, valutaoptioner
och ränteswappar som skydd mot valuta- och ränterisker. Vid årets slut hade
företaget ingått vissa säkringskontrakt för kassaflöden hänförlig till en del av
dess avgiftsintäkter. Valutaswappar har också använts för att minska eller eliminera utnyttjandet av checkräkningskrediten och minska valutavolatiliteten,
vilket beskrivs under Likviditetsrisker.

Ränterisker
Kassaflödesrisker
Samtliga kreditlinjer och praktiskt taget samtliga finansiella fordringar löper med
rörlig ränta. Det är företagets policy att lån och investeringar ska löpa med ränta
med kort löptid. En förändring av marknadsräntan med 100 punkter skulle inte
ha någon materiell påverkan på finansnettot i resultaträkningen, baserat på de
finansiella nettotillgångarna per den 31 december 2016.

Risker med verkligt värde
Eftersom nästintill samtliga räntebärande fordringar värderas till upplupet
anskaffningsvärde påverkar förändringar i marknadsräntorna inte materiellt det
redovisade värdet på dessa fordringar och därmed inte materiellt resultaträkningen eller det egna kapitalet.

Åtaganden som inte redovisas i balansräkningen
De huvudsakliga finansiella riskerna avser företagets förmåga att kontrollera
och uppfylla åtaganden utanför balansräkningen enligt hyresavtal med fasta
hyresbetalningar och managementavtal med resultatgarantier. Sådana fasta
hyres- och garantisummor har avtalats historiskt till en fast avgift med indexreglering som en procentsats av förändringen av aktuellt konsumentprisindex,
och exponeras därför inte för förändrade marknadsräntor. Dessutom är dessa
åtaganden normalt begränsade till en avtalad, maximal finansiell exponering,
som vanligen begränsas till 2–3 gånger det årliga garanterade resultatet enligt
ett avtal eller den årliga lägsta hyresbetalningen. Dessa åtaganden reduceras
därför normalt över kontraktsperioden i takt med att de garanterade beloppen
förbrukas.

Transaktionsexponering
När bolag inom koncernen genererar intäkter och ådrar sig kostnader i olika
valutor utsätts de för transaktionsexponering. Hyresverksamheten är till sin
natur i regel lokal och därmed är exponeringen begränsad. I motsats till hyresverksamheten utätts den avgiftsbelagda verksamheten generellt för en relativt sett högre transaktionsexponering. Transaktionsexponeringen uppkommer när avgifter tas ut av bolag i andra länder än det land som det hotell
avgiften härrör från befinner sig i. Hotell inom vissa marknader med hög valutavolatilitet och med en stor internationell kundbas anpassar emellertid vanligtvis rumspriserna i den lokala valutan för att ta hänsyn till kursrörelse i den
amerikanska dollarn eller euron, som är Rezidors redovisningsvaluta.
Samtliga hotell använder ett reservationssystem som har inrättats och hanteras av Carlson Group, för vilket hotellen betalar en avgift till Carlson Group.
Avgifterna samlas in centralt av Rezidor från hotellen och betalas senare
vidare till Carlson Group. Rezidor betalar även franchiseavgifter till Carlson
Group för användning av varumärken samt en mindre del för de marknadsföringsavgifter som tas ut. Som en del av valutasäkringsstrategin samlar Rezidor
in reservationsavgifterna från hotellen under hyreskontrakt i lokal valuta.
Avgiften som debiteras hotellen under hyreskontrakt motsvarar den avgift i
dollar per reservation som Rezidor debiterar dess hotell under managementoch franchiseavtal. Genom att kombinera valutasäkringar med att behålla en
del av kassainflödet i dollar, begränsar Rezidor dollarexponeringen som uppstår vid utflödet till Carlson Group.

Omräkningsexponering
Koncernens redovisningsvaluta är euro. Eftersom några av Rezidors utländska
verksamheter har andra funktionella valutor än euro är koncernredovisningen
och koncernens eget kapital exponerat för förändringar i växelkurser när
resultaträkningar och balansräkningar i utländska valutor ska omräknas till
euro. Exponeringen för koncernens eget kapital minskas emellertid genom
beslutet att inte äga några fastigheter eftersom detta minskar det totala antalet
tillgångar som noteras i utländska valutor.
En känslighetsanalys visar att om euron skulle öka eller minska i värde med
fem procent mot andra valutor i koncernen, exklusive den danska kronan som
är knuten till euron, skulle effekten på koncernens eget kapital vara cirka 12,1
MEUR, baserat på det egna kapitalet vid räkenskapsårets slut 2016. Om euron
skulle öka eller minska i värde med fem procent mot alla andra valutor i koncernen, även det exklusive den danska kronan, skulle effekten vara 27,7 MEUR
på den totala omsättningen, 1,5 MEUR på EBITDA och 2,4 MEUR på årets resultat, baserat på resultaträkningen för 2016. Analysen utgår från att samtliga
valutor skulle fluktuera mot euron och tar inte hänsyn till korrelationen mellan
dessa valutor och däri resulterande riskspridning.

Kreditrisker
Kreditrisker är hänförliga till finansiella fordringar i balansräkningen, dvs.
”Övriga långfristiga räntebärande fordringar”, ”Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar”, ”Övriga kortfristiga räntebärande fordringar” och ”Kundfordringar”. Utöver det är koncernen även exponerad för kreditrisker hänförliga till ”Övriga kortfristiga placeringar” och ”Likvida medel”.
På lokal hotellnivå är kreditexponeringen vanligtvis begränsad eftersom
intäkterna regelbundet betalas med kontanter eller accepterade kreditkort.
Krediter erbjuds endast till avtalskunder och endast till företag eller registrerade organisationer med en legal struktur. Kreditvillkoren måste beskrivas i
avtalet och lyda under de riktlinjer som beskrivs i finansmanualen. För hotell
under management- och franchiseavtal görs en bakgrundskontroll, inklusive,
när möjlighet föreligger, en kreditupplysning av hotellägaren innan ett nytt
avtal ingås. Kredittiden är 30 dagar för både lokala hotellkunder och för
avgiftsintäkter. De finansiella riktlinjerna föreskriver strikta regler för uppföljning av förfallna fordringar och för kreditmöten. Då försäljningen, både för
hotell lokalt och avgiftsfaktureringen till hotell under management- och franchiseavtal, är spridd bland ett stort antal kunder, har koncernen ringa riskexponering mot någon enskild motpart eller flera motparter som har samma
egenskaper. Information om kundfordringar som var förfallna och osäkra vid
räkenskapsårets slut anges i not 25.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Derivat redovisas ursprungligen till verkligt värde på dagen då kontraktet
ingås och omräknas därefter löpande till verkligt värde. Metoden som används
för att redovisa den uppkomna vinsten eller förlusten styrs av huruvida derivatet är designerat som ett säkringsinstrument, och i så fall, arten av den post som
säkras. För närvarande designerar koncernen vissa derivat som säkring av en
specifik risk associerad med en redovisad tillgång eller skuld eller en högst
trolig prognostiserad transaktion (kassaflödessäkring).
Koncernen dokumenterar vid starten av transaktionen förhållandet mellan
säkringsinstrumentet och säkrade poster, så väl som risk management mål
och strategier för att vidta olika säkringstransaktioner. Koncernen dokumenterar även bedömningen, både vid ingång av kontrakt och löpande, huruvida
derivaten som används i säkringstransaktionen är effektiva för att motverka
förändringar i verkligt värde eller kassaflöden från säkrade poster.
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde för derivaten som är
designerade och kvalificerar som kassaflödessäkringar redovisas i övrigt
totalresultat. Vinsten eller förlusten hänförlig till den ineffektiva delen redovisas
omedelbart i resultaträkningen. Ackumulerade belopp i eget kapital omklassi
ficeras till resultaträkningen i den period då den säkrade posten påverkar
resultaträkningen.

Övriga kortfristiga placeringar omfattar likvida medel på spärrkonton och värderas till nominellt värde.

Koncernen driver verksamhet i en mängd olika länder med många olika valutor
och exponeras därför för valutakursförändringar. De viktigaste utländska valutorna är den svenska (SEK), norska (NOK) och danska (DKK) kronan, den amerikanska dollarn (USD), den schweiziska francen (CHF) och det brittiska pundet
(GBP). Exponeringen gentemot DKK är dock begränsad då valutan i praktiken
är knuten till euron.

T I L L

Finansiella derivatinstrument och säkringsredovisning

Övriga kortfristiga placeringar

Valutarisker

N OT E R

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt
värde beroende på deras ursprungliga klassificering enligt IAS 39.
Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder med standardvillkor och
som omsätts på aktiva och likvida marknader fastställs i förhållande till noterade marknadskurser. Verkligt värde på övriga finansiella tillgångar och skulder
fastställs i enlighet med allmänt vedertagna beräkningsmodeller grundade på
diskonterad kassaflödesanalys, genom att använda kurser från förekommande
marknadstransaktioner eller handlares noteringar för liknande instrument.
Anskaffningsvärdet beräknas genom att använda effektivräntemetoden, där
eventuella överkurser eller underkurser och direkt hänförliga kostnader och
intäkter kapitaliseras under avtalsperioden med effektiv ränta. Den effektiva
räntan är den ränta som förräntar instrumentets kostnad vid beräkning av nuvärdet på framtida kassflöden.
Kontanter och andra likvida medel än kassa och bank omfattar kassamedel
och avistainlåning i bank, tillsammans med övriga kortfristiga, högt likvida
investeringar som lätt kan omsättas till kända kontanta belopp och som är
föremål för en obetydlig värdeförändringsrisk. För att klassificeras som kontanter och andra likvida medel än kassa och bank, ska förfallodagen för kontanterna och penningmarknadsinstrumenten vara tre månader eller mindre vid
tidpunkten för förvärvet. Kontanter och andra likvida medel än kassa och bank
värderas till nominellt värde.
Övriga aktier och andelar klassificeras som investeringar som kan säljas
och värderas till verkligt värde. Vinster och förluster efter förändringar i verkligt
värde redovisas i övrigt totalresultat, till det att värdepappret sålts eller
bedöms fått försämrat värde, till vilken tidpunkt den kumulativa vinsten eller
förlusten tidigare redovisad i eget kapital tas upp i periodens resultaträkning.
Nedskrivningar redovisade i resultaträkningen för aktieinvesteringar återförs
sedan inte genom resultaträkningen. Investeringar där det verkliga värdet inte
kan anges på ett tillförlitligt sätt värderas till anskaffningsvärde.

Fordringar klassificeras som lån och fordringar och värderas till anskaffningsvärde,
vanligtvis motsvarande nominellt värde, justerat för eventuella osäkra fordringar.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden. Den visar kassaflöden från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten samt likvida medel vid årets början och vid årets slut.
Kassaflöden från förvärv och avyttringar av verksamheter visas separat
under ”Kassaflöde från investeringsverksamheten”. Kassaflöden från förvärvade företag inkluderas i kassaflödesanalysen från och med tidpunkten för
förvärvet och kassaflöden från avyttrade verksamheter inkluderas i kassa
flödesanalysen fram till och med tidpunkten för avyttringen.
”Kassaflöde från den löpande verksamheten” är beräknat som rörelseresultat
justerat för icke kassaflödespåverkande poster, ökning eller minskning i rörelse
kapital och förändring i skatte-position.
”Kassaflöden från investeringsverksamheten” omfattar betalningar i samband med förvärv och avyttringar av verksamheter samt förvärv och avyttringar av immateriella och materiella anläggningstillgångar.
”Kassaflöde från finansieringsverksamheten” omfattar förändringar i storlek
eller sammansättning av koncernens utgivna egna kapital och därtill hörande
kostnader såväl som upptagande av lån, avbetalning av räntebärande skulder
som utbetalning av utdelningar.
Kassaflöden som sker i utländsk valuta, inklusive kassaflöden i utländska
dotterbolag, omräknas till koncernens rapporteringsvaluta genom att använda
genomsnittskurs för aktuell månad, vilket väsentligen återger kursen vid betalningstillfället. Likvida medel vid årets slut omräknas till balansdagskurs.

2 1

2 0

Finansiella instrument

Fordringar

Kassaflödesanalys

Fortsättning not 4

I vissa fall beviljar Rezidor lån till hotellägare eller till joint ventures och
intresseföretag som är i uppstartsfasen av nya projekt. Villkoren för sådana lån
varierar men i allmänhet fastställs en ränta på lånen och återbetalningsplanen
bygger på när hotellet öppnas och på hur projektet framskrider. Räntesatser,
betalningsplaner och säkerheter har avtalats enligt marknadsmässiga villkor.
Villkor och bestämmelser för sådana lån beslutas centralt av koncernens treasuryfunktion. Information om dessa lån, förfallodagar, säkerhetsåtgärder, et
cetera, anges i not 24 och 26.
Likvida medel som inte är nödvändiga för den ordinarie affärsverksamheten sätts in på bank. Centrala treasuryfunktionen är ansvarig för att koordinera
hanteringen av överskottslikviditet och likviditetsreserver, och endast centrala treasuryfunktionen eller personer auktoriserade därav får ägna sig åt
externa investeringstransaktioner. Enstaka hotell och administrativa enheter
med överskottslikviditet som inte kan hållas på koncernkontot kan göra
externa investeringar endast om de på förhand får ett godkännande från
centrala treasuryfunktionen och det sker i enlighet med finanspolicyn. I enlighet med finanspolicyn kan investeringar av överskottslikviditet endast göras i
kreditvärdiga räntebärande värdepapper, i värdepapper med hög likviditet, i
investeringar/värdepapper/depositioner med korta löptider och vad gäller
placering på bankkonton endast i kreditinstitut med kreditvärdighet A-1/P-1.
Redovisat värde för dessa finansiella tillgångar, enligt vad som anges i tabellen
nedan, utgör koncernens maximala kreditexponering.
TEUR

31 december

Redovisat värde

22 247

22 131

8 125

5 878

Kundfordringar2)

46 140

40 682

Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar3)

16 769

18 750

3 353

2 510

—

1 962

2 2

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar4)
Övriga kortfristiga placeringar
Likvida medel

8 051

41 087

104 685

133 000

5)

Maximal kreditexponering

31 december

Förfaller inom ett år

2016

2015

Leverantörsskulder 1)

31 698

39 464

Övriga kortfristiga räntebärande skulder

20 522

19

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder 1)

16 190

14 147

68 410

53 630

TEUR

—

—

—

—

—

–66

—

–66

Finansiella tillgångar tillgängliga för
försäljning

—

—

5 220

5 220

Totalt

—

–66

5 220

5 154

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Totalt

—

—

—

—

11 392

11 870

19 756

11 870

Derivat som används i säkringssyfte

—

253

—

253

Finansiella tillgångar tillgängliga för
försäljning

—

—

5 193

5 193

Totalt

—

253

5 193

5 446

8 364

—

Obestämd förfallodag

Övriga långfristiga räntebärande skulder

5 313

5 694

5 313

5 694

2) Varav 1 462 TEUR (—) klassificeras som tillgängliga för försäljning.
3) Varav — TEUR (2 090) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

Likviditetsrisker

Finansiella
tillgångar
t illgängliga för
försäljning

Totalt

5 193

5 193

De långfristiga skulderna under ”Obestämd förfallodag” är hänförliga till finansieringen av investeringar i ett tyskt hotell under managementavtal, där återbetalningen av skulden är knuten till de avgifter som inkommer från detta
hotell.

Ingående balans per den 1 januari 2016

Marknadsrisker

För övriga finansiella tillgångar och finansiella skulder, som värderas till upplupet anskaffningsvärde i balansräkningen, är det bokförda värdet en god
approximation av det verkliga värdet, då de förfaller inom ett år, har rörlig ränta
eller har andra villkor som anses vara lika med eller i stort sett lika med marknadsvillkoren.

Verkligt värde
Valutaswappar är klassificerade som att innehas för handel, med verkligt
värde över resultaträkningen. Förändringar i verkligt värde för derivat som
innehas för säkringsändamål (kassaflödessäkringar) redovisas i övrigt totalresultat. Det verkliga värdet erhålls från banker, vilka i sin tur har erhållit det
verkliga värdet genom beräkningar baserade på marknadspriser för räntor
och valutor. Övriga aktier och andelar, klassificerade som finansiella tillgångar
tillgängliga för försäljning och där förändringar i verkligt värde redovisas i
övrigt totalresultat, värderas till verkligt värde, baserat på diskonterade kassaflödesanalyser.
Följande tabell visar en analys över finansiella instrument som redovisas till
verkligt värde efter anskaffningstillfället, grupperade i nivå 1 till 3 baserat på i
den utsträckning verkligt värde kan observeras. Verkliga värden klassificerade under nivå 1 är sådana som erhålls från noterade priser (ojusterade) på
aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder. Verkliga värden under
nivå 2 är sådana som erhålls från annan data än noterade priser inom nivå 1
och som är observerbara för tillgången eller skulden direkt (dvs som priser)
eller indirekt (dvs baserade på priser). Verkliga värden under nivå 3 är sådana
erhållna genom värderingstekniker som inkluderar data för tillgångarna och
skulderna som inte baseras på observerbar marknadsdata (ej observerbar
data). Diskonterat kassaflöde är den huvudsakliga metod som använts av
bolaget för detta ändamål. Diskonteringsräntorna som har använts vid diskontering av de framtida kassaflödena uppgår till 11,7 procent (4 169 TEUR av tillgångarna i tabellen nedan) respektive 8,1 procent (1 017 av tillgångarna). De
nyckelantaganden som har använts vid beräkningarna är samma som de som
beskrivs i not 6, ”Allmän nedskrivningsprövning”.

Finansiella skulder värderade till upplupet
anskaffningsvärde
Övriga långfristiga räntebärande skulder

13 677

5 694

Övriga långfristiga icke räntebärande skulder

11 392

11 870

Leverantörsskulder3)

31 698

39 464

Övriga kortfristiga räntebärande skulder

20 522

19

16 190

14 147

93 479

71 194

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder
1) Varav 573 TEUR (—) klassificeras som tillgängliga för försäljning.
2) Varav 27 TEUR (3 552) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

I övrigt totalresultat (valutaskillnader)
Utgående balans per den 31 december 2016

27

27

5 220

5 220

Kategorier av finansiella tillgångar och skulder

Kapitalstruktur
Rezidor definierar sitt kapital som eget kapital och nettoskuld, där nettoskuld är
extern upplåning, inklusive användning av checkräkningskrediter, minus likvida medel. Målet är att ha en effektiv kapitalstruktur som tar hänsyn till både
koncernens finansieringsbehov och aktieägarnas avkastning. För att uppnå
detta är den långsiktiga policyn att dela ut cirka en tredjedel av det årliga nettoresultatet som utdelning och att behålla en liten nettokassa och tillräckliga
kredit
ramar. Beroende på företagets finansieringsbehov, kan utdelningen
emellertid justeras, aktier återköpas eller nya aktier emitteras. Vid utgången av
2016 uppgick det egna kapitalet till 265 676 TEUR (246 693) och nettoskulden
till 20 835 TEUR (–41 087).

Finansiell riskhantering – moderbolaget
Alla enheter i koncernen tillämpar samma principer för riskhantering. Moderbolaget utgör en förhållandevis liten del av koncernen. Det finns inga materiella skillnader mellan moderbolaget och koncernen vad gäller principerna för
riskhantering. Fullständig tillämpning enligt IFRS 7 avseende kvalitativ och
kvantitativ riskinformation presenteras därför inte.

Det bokförda värdet för olika kategorier, enligt definitionen i IAS 39, av finansiella tillgångar och skulder den 31 december var som följer:
31 december
TEUR

2016

2015

Finansiella tillgångar värderad till verkligt värde
över resultaträkningen (klassificerad som att
innehas för handel)
Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

—

458

—

458

Derivat som används för säkringsändamål
Finansiella derivatinstrument – omsättningstillgångar
Finansiella derivatinstrument – kortfristiga skulder

41

319

–107

–66

–66

253

Lån och fordringar
Övriga långfristiga räntebärande fordringar

8 475

7 821

Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar

8 125

5 878

Kundfordringar

46 140

40 682

Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

16 769

18 750

3 353

2 510

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar 1)
Övriga kortfristiga placeringar
Likvida medel2)

—

1 962

8 051

41 087

90 913

118 690

Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning
Övriga aktier och andelar

5 220

5 193

5 220

5 193

Not 5 |

Kritiska bedömningar och uppskattningar

Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper baseras
ofta på ledningens bedömningar eller på uppskattningar och antaganden som
anses vara rimliga vid tidpunkten för antagandet. Nedan beskrivs övergripande de redovisningsprinciper som påverkas av sådana uppskattningar eller
antaganden och som förväntas ha den största inverkan på koncernens redovisade resultat och finansiella ställning.
Redovisning av kostnader för förmånsbaserade pensionsplaner baseras på
aktuarieberäkningar som utgår ifrån antaganden om diskonteringsräntan, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, framtida löneökningar och inflation.
Rezidor har i egenskap av hyrestagare ingått hyresavtal som i första hand
gäller fullständigt inredda hotellfastigheter. Varje hyresavtal grundas på ett
beslut huruvida det rör sig om finansiell eller operationell leasing. Klassificering av hyresavtal som antingen operationella eller finansiella avgörs på
grundval av en bedömning av de individuella villkoren. Hyresavtal där i stort
sett alla rättigheter och skyldigheter (som normalt sett ingår i ett ägande) överförs från hyresgivaren till hyrestagaren definieras som finansiella leasingavtal.
Icke-finansiella hyresavtal klassificeras som operationella leasingavtal. För
närvarande är Rezidors samtliga hyresavtal klassificerade som operationella.

I samtliga nuvarande hyresavtal för hotell står Rezidor endast för de risker som
hör samman med driften av hotellet.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Likviditetsrisk innebär att koncernen är oförmögen att uppfylla sina betalningsförpliktelser till följd av otillräcklig likviditet eller svårigheter att anskaffa
extern finansiering. Upplåning av kapital och placering av överlikviditet hanteras centralt av den centrala treasuryfunktionen. Koncernen har uppsatta mål
för att garantera god betalningsredskap. För finansiella redskap används likvida medel och outnyttjade kreditlöften, vilka ska vara koncernen tillgängliga.
Den centrala treasuryfunktionen övervakar vanligtvis dagligen behållningen
av likvida medel i olika bolag inom koncernen för att säkerhetsställa en effektiv och korrekt användning av kontanta medel och checkräkningskrediter.
Rezidor har säkrat ändamålsenliga checkräkningskrediter och kreditlöften
genom långsiktiga avtal med ledande europeisk banker med god kreditvärdighet. En bank tillhandahåller ett gränsöverskridande koncernkonto i vilket
majoriteten av kassaflödena inom koncernen koncentreras. Genom detta bankavtal har koncernen även säkrat kombinerade checkräkningskrediter och
garantier med olika villkor om totalt 105 000 TEUR. Härutöver har koncernen
krediter om 90 000 TEUR respektive 5 000 TEUR med andra banker. Den
återstående löptiden för krediterna varierar mellan tolv och 23 månader och
kombineras med sedvanliga sidoförpliktelser (covenants). Koncernen har inte
pantsatt några tillgångar eller lämnat några garantier för att säkra dessa krediter.
Vid räkenskapsårets slut användes 20 522 TEUR (—) för checkräkningskrediter och 2 800 TEUR (356) för bankgarantier. Kontanter och andra likvida medel
än kassa och bank uppgick till 8 051 TEUR (41 087), av vilka 7 179 TEUR (36 375)
var banktillgodohavanden och 845 TEUR (1 360) var i hotellens och administrationsenheternas handkassor. 27 TEUR (3 352) utav 8 051 TEUR (41 087) var
klassificerade som tillgångar tillgängliga för försäljning. I syfte att minska och
eliminera utnyttjandet av checkräkningskrediter, ingår Rezidor regelbundet
kortfristiga valutaswappkontrakt och rullande tolvmånaders valutasäkringar.
Per den 31 december 2016 hade bolaget EUR till SEK-swappar på 4 300 TEUR,
EUR till GBP-swappar på 2 900 TEUR samt SEK till GBP-swappar på 124 000
TSEK. Samtliga med en löptid kortare än två veckor. Per den 31 december
2015 hade bolaget SEK till GBP- och EUR till GBP-swappar på 175 000 TSEK
respektive 70 250 TEUR. Samtliga med en löptid kortare än två veckor.

2015

T I L L

4) Varav 573 TEUR (—) klassificeras som tillgängliga för försäljning.
5) Varav 27 TEUR (3 552) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

2016

3) Varav 265 TEUR (1 489) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

1) Varav 265 TEUR (1 489) klassificeras som tillgängliga för försäljning.
2) Varav — TEUR (398) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

Förutom de ränterisker och valutarisker, som beskrivs ovan, omfattas koncernen även av prisrisker som är relaterade till förändringar i verkligt värdet av
investeringar i andra aktier och andelar. Dessa investeringar, som vanligtvis är
resultatet av aktieinvesteringar i uppstarten av vissa hotellprojekt, klassificeras
som investeringar tillgängliga för försäljning där förändringar i verkligt värde
redovisas i övrigt totalresultat. Bolaget är också exponerat mot prisrisk från förändringar i verkligt värde på valutaswappar klassificerade som att de innehas för
handel, med verkligt värde över resultaträkningen, och i förändringar för derivat
som används för säkringsändamål. Verkligtvärdeförändringar på valutaswappar
och avgiftssäkringar utestående per 31 december 2016, uppgick till netto 78
TEUR (60) respektive –66 TEUR (253). Den verkliga exponeringen för bolaget
är emellertid begränsad då kontrakten löper ut från inom en vecka till mindre än
ett år.

31 december

Totalt

N OT E R

1) Varav 13 772 TEUR (14 310) klassificeras som tillgängliga för försäljning.

Nivå 3

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen (klassificerade som att innehas för handel)

Övriga långfristiga räntebärande skulder
Övriga långfristiga icke räntebärande skulder

Nivå 2

Derivat som används i säkringssyfte

Per den 31 december 2015
Förfaller efter ett år

Nivå 1

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde över resultaträkningen (klassificerade som att innehas för handel)

2 3

2015

Övriga långfristiga icke räntebärande fordringar

TEUR

Per den 31 december 2016

Tillgångar värderade till verkligt värde i nivå 3

2016

Övriga långfristiga räntebärande fordringar 1)

Koncernens betalningsskyldigheter vid räkenskapsårets slut, definierade
som den återstående löptiden för finansiella skulder, redovisas nedan:

Not 6 |

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningarna

Huvudsakliga antaganden om framtiden och andra viktiga faktorer för att göra
bedömningar per balansdagen, vilket skulle kunna innebära en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden av tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår, diskuteras nedan.

Uppskjutna skattefordringar

Euroområdet exkl. Spanien och Italien

8,1%

8,5%

Spanien

8,1%

9,9%

Italien

8,1%

9,8%

Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan redovisad och
beskattningsbar inkomst och på outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen av outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag och möjligheten
att använda outnyttjade skattemässiga underskottsavdrag grundas på uppskattningar av framtida skattepliktig inkomst. Antagandena som används vid
uppskattning av framtida skattepliktig inkomst är desamma som de som
används vid nedskrivningsprövningar. Under året redovisades uppskjutna skattefordringar på outnyttjade underskottsavdrag om netto 26 150 TEUR som ett
resultat av en utvärdering av sannolikheten att kunna utnyttja underskottsavdrag (utnyttjande av netto 2 816 TEUR år 2015). En aktiv förvaltning av hotellportföljen, en revidering av planer och prognoser för hotell som redovisar förlust eller ett bakslag i den ekonomiska återhämtningen med större konsekvenser
på avkastningen i koncernens hotell, skulle kunna skapa ett behov av ytterligare bedömning av möjligheten att återvinna ackumulerade skattemässiga
underskott överförda i ny räkning och därför även på det bokförda värdet av
uppskjutna skattefordringar. Vidare kan en förändring i lagar och regelverk
avseende skatter, till exempel en reducering av belopp som anses skattepliktiga, avdragsrätten för vissa kostnader eller begräsningar avseende utnyttjande av förluster, leda till en förnyad bedömning av möjligheten att utnyttja
skattemässiga förlustavdrag och att återvinna uppskjutna skattefordringar relaterade till dessa.

Sverige

8,1%

8,6%

Investeringar

Schweiz

8,1%

7,6%

Norge

8,1%

9,4%

Under året eller föregående år gjordes inga nedskrivningar av investeringar
som följd av värderingar av övriga aktier och andelar (not 22).

Allmän nedskrivningsprövning
Vid varje årsbokslut undersöks det om det finns en indikation på nedskrivningsbehov av företagets materiella tillgångar, immateriella tillgångar och
avtal. Om så är fallet görs en värdering av återvinningsvärdet för de enskilda
tillgångarna och avtalen (eller den kassagenererande enhet de tillhör) för att
fastställa om nedskrivningsbehov föreligger. Varje hotellkontrakt ses som en
separat kassagenererande enhet.
Metoden som används för bedömning av nyttjandevärdet är beräkning av
det diskonterade kassaflödet med hjälp av den före skatt interna diskonteringsräntan (vägd genomsnittlig kapitalkostnad) vilken beräknas regelbundet och per region. Följande diskonteringsräntor har använts vid beräkningarna av framtida diskonterade kassaflöden:
Använd diskonteringsränta

2016

2015

Storbritannien

8,1%

9,9%

Avsättningar görs när en trolig och kvantifierbar risk för förlust hänförlig till
tvister anses föreligga. Avsättningar för krav hänförliga till tvister bokförs närhelst det föreligger en situation där det är mer sannolikt än osannolikt att företaget kommer att bli skyldigt att reglera tvisten och när en rimlig bedömning
kan göras med avseende på tvistens utfall.

Not 7 |

Under managementavtal erbjuder Rezidor operatörstjänster åt externa
hotellägare. Intäkterna härrör främst från basarvoden som anges som en
procentuell andel av hotellets totala intäkter och incitamentsbaserade arvoden, vilka anges som en procentuell andel av bruttoresultaten eller justerade
bruttoresultat för hotellets verksamhet. R
 ezidor får även in marknadsföringsavgifter som baseras på de totala rumsintäkterna eller totala intäkterna samt
bokningsavgifter som baseras på antalet gjorda bokningar. Enligt vissa
managementavtal kan Rezidor erbjuda hyresvärden ett garanterat minimiresultat, vilket beskrivs ytterligare i not 40. Under ett managementavtal
ansvarar hotellägaren för alla investeringar i och kostnader för hotellet, inklusive finansieringen av periodiskt underhåll och reparationer, samt försäkring
av hotellfastigheten. Personalen har i normalfallet sin anställning i ägar
bolaget.
• F
 ranchiseavtal:

Genom franchiseavtal ger Rezidor en extern hotelloperatör eller hotellägare
rätten att självständigt driva hotellet under ett av varumärkena i Rezidors
portfölj. Detta innebär att Rezidor varken äger, hyr eller driver hotellet. Intäkterna hänför sig till varumärkesroyalty eller licensavgifter som i de flesta fall
av företagets franchiseavtal baseras på en procentuell andel av de totala
rumsintäkterna som ett hotell genererar. Rezidor får även in marknadsförings
avgifter som baseras på de totala rumsintäkterna och bokningsavgifter som
baseras på antalet gjorda bokningar. För att få tillträde till olika koncept och
program för varumärket måste hotellägarna oftast betala extra.
• Ö
 vriga

representerar andra koncernintäkter från administrativ verksamhet,
men också resultatandelar från intresseföretag och joint ventures (för EBITDA
och EBIT).

Intäkter
Uppdelningen av de olika segmenten utgår från var affärsverksamheten är
belägen och från nettobidragen från varje enhet på respektive regional verksamhetsplats, vilket innebär att redovisningen per segment sker efter elimine-

EBITDA och EBIT
Posten Hyresavtal representerar nettobidraget från hotell under hyresavtal
minus relaterade marknadsföringskostnader, royaltyavgifter och boknings
avgifter.
Posten Managementavtal representerar avgifterna från hotell under manage
mentavtal per region minus relaterade marknadsföringskostnader, royalty
avgifter, bokningsavgifter och garantibetalningar.
Posten Franchiseavtal representerar avgifterna från hotell under franchise
avtal per region minus relaterade marknadsföringskostnader, royaltyavgifter och
bokningsavgifter.
Marknadsföringskostnader fördelas på de operativa enheterna, det vill säga
hyres-, management- och franchiseavtal för varje region, baserat på rumsintäkter. Amorteringen av immateriella tillgångar relaterade till franchiseavtal
med Carlson Group är fördelade efter samma princip.
Posten Centrala kostnader motsvarar företagsgemensamma kostnader vid
huvudkontoret och regionala kostnader (exklusive marknadsföringskostnader
som fördelas på de övriga enheterna) före avskrivningar och amorteringar.
Posten Övriga representerar bidrag från de övriga administrativa aktiviteterna och inkluderar även resultatandelar från intresseföretag (för EBITDA) och
vinst (förlust) vid försäljning av aktier och materiella anläggningstillgångar (för
EBIT). Avskrivningar och amorteringar relaterade till administrativa aktiviteter
är inkluderade i Övriga i EBIT.

Balansräkning, investeringar, nyckeltal och hotellbestånd
Den högste verkställande beslutsfattaren övervakar materiella, immateriella
och finansiella tillgångar såväl som kapitalkostnader (investeringar) hänförliga
till varje segment i syfte att övervaka utvecklingen i segmenten och allokera
resurser mellan segmenten. Tillgångar och kapitalkostnader inkluderar
sådana använda direkt i driften av respektive segment, och innefattar immateriella tillgångar, materiella anläggningstillgångar och andelar i intresseföretag.
Dessa tillgångar fördelas utifrån var de är belägna. Nyckeltal, som RevPAR
(rumsintäkter i förhållande till antalet tillgängliga rum), uttryckt i euro och
beläggning (antalet uthyrda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum)
uttryckt i procent redovisas för de större varumärkena Radisson Blu och Park
Inn by Radisson. Antalet hotell och rum i drift är uppdelat efter geografiskt
område och verksamhetsstruktur.

Redovisning per segment

Segmenten är redovisade enligt IFRS 8 Rörelsesegment. Segmentsinformationen är redovisad på samma sätt som den analyseras och studeras internt av
de verksställande beslutsfattarna, främst VD, koncernledningen och styrelsen.
Rezidors huvudsakliga geografiska marknader, eller regioner, i vilka gruppen
driver verksamhet består av:
• N
 orden,

inklusive Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
• Ö
 vriga Västeuropa, inklusive Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.
• Ö
 steuropa, inklusive Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Cypern, Estland,
Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien,
Moldavien, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern, Uzbekistan och Vitryssland.
• M
 ellanöstern, Afrika och Övriga länder, inklusive Algeriet, Angola, Bahrain,
Benin, Chad, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, Förenade Arabemiraten,
Gabon, Ghana, Guinea, Irak, Kap Verde, Kenya, Kina, Kongo, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Marocko, Mauritius, Moçambique, Nigeria, Oman, Qatar,
Rwanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Södra Sudan,
Togo, Tunisien, Uganda, Zambia och Zimbabwe.
Rezidorkoncernens avtalstyper, under vilka Rezidors hotell drivs består av
följande:

PER SEGMENT – INTÄKTER
TEUR

Hyresavtal

Norden

Övriga Västeuropa

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Summa

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

%

2015

%

390 722

417 978

424 583

433 153

—

—

—

—

815 305

84.8%

851 131

85,3%
10,3%

Managementavtal

2 243

2 948

29 891

37 884

32 670

29 933

30 263

31 798

95 067

9.9%

102 563

Franchiseavtal

9 316

7 654

11 223

10 915

5 667

5 106

414

—

26 620

2.8%

23 675

2,4%

Övrigt

14 813

12 878

9 371

6 768

—

—

—

—

24 184

2.5%

19 646

2,0%

417 094

441 458

475 068 488 720

38 337

35 039

30 677

31 798

961 176

100.0%

997 015

100.0%

Summa

PER SEGMENT – EBITDA
TEUR

Hyresavtal

Norden

Övriga Västeuropa

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Centrala kostnader

Summa

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

31 539

36 622

27 254

25 595

—

—

—

–

—

—

58 793

62 217
69 098

Managementavtal

1 464

2 137

19 318

27 157

22 561

20 394

17 261

19 410

—

—

60 604

Franchiseavtal

5 263

4 261

4 690

5 312

2 886

3 075

177

—

—

—

13 016

12 648

Övrigt 1)

6 933

7 699

311

—

—

—

262

3 146

—

—

7 506

10 845

–60 571

–53 755

–60 571

–53 755

–60 571 –53 755

79 348

101 053

Centrala kostnader
Summa

—

—

—

—

—

—

—

—

45 199

50 719

51 573

58 064

25 447

23 469

17 700

22 556

1) Övrigt inkluderar även resultatandelar i intresseföretag och joint ventures.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Samma metod som för nedskrivning tillämpas för att pröva om managementoch hyresavtal är förlustbringande. Om så är fallet görs en avsättning. Under
året har ingen avsättning redovisats för förlustkontrakt avseende hotell under
hyresavtal (580 TEUR år 2015). Inga avsättningar redovisades 2016 eller 2015
för managementavtal med garantibetalningar. Avsättningar från tidigare år för
förlustkontrakt hänförliga till managementavtal med garantibetalningar återfördes under år 2015 med 917 TEUR till följd av omvärderingar. Avsättningar för
kontrakt under managementavtal med garantibetalningar redovisas som
garantibetalningar under hyreskostnader i resultaträkningen.
En aktiv förvaltning av hotellportföljen, en revidering av planer och progno-

Avsättningar

• M
 anagementavtal:

ring av koncerninterna och segmentinterna transaktioner (det vill säga interna
avgifter).
Posten Hyresavtal motsvarar nettointäkter (rums-, mat-, dryckes- och andra
hotellintäkter) från hotell under hyreskontrakt per region.
Posten Managementavtal motsvarar avgifterna från hotell under managementavtal för varje region.
Posten Franchiseavtal motsvarar avgifterna från hotell under franchiseavtal
för varje region.
Posten Övrigt motsvarar intäkter från övrig administrativ verksamhet.

T I L L

Bedömning av förlustkontrakt avseende management- och hyresavtal

För hyresåtaganden, uppskattar företaget att de framtida hyreskostnaderna
leder till betalning av åtminstone den årliga, fasta hyran enligt hyresavtalen
(not 39).
För åtaganden under managementavtal uppger företaget den maximala
överenskomna finansiella riskexponeringen hänförlig till samliga management
avtal med finansiella åtagande. Den maximala exponeringen redovisas i not
40. Normalt utgör dock årskostnaderna enbart en liten del av det maximala
åtagandet.

 nligt hyresavtalen hyr Rezidor hotellfastigheter av fastighetsägare och har
E
rätt till de förmåner och får bära de risker som är förknippade med driften av
hotellen. Intäkterna kommer främst från uthyrning av rum och från försäljning
av mat och dryck i restauranger, barer och från banketter. De främsta kostnaderna enligt hyresavtalet är kostnader hänförliga till hyran, som betalas till
hyresvärden, personalkostnader och andra rörelsekostnader. Hyresbetalningar till hyresvärden inkluderar en rörlig hyra (procentandel av hotellets
intäkter) med en fast bashyra (se not 39 för ytterligare information). Enligt
vissa hyresavtal ersätter Rezidor även hotellfastighetsägaren för kostnader
för fastighetsskatt och fastighetsförsäkring. I hyresavtalen ansvarar Rezidor
för att hålla hotellets inventarier i gott skick under hela avtalets löptid.

N OT E R

Om nuvärdet är lägre än bokfört värde, anses ett nedskrivningsbehov föreligga för hänförbara materiella och immateriella tillgångar.
Nyckelantagandena vid beräkningarna av nyttjandevärdet är diskonteringsränta, tillväxt och förväntad förändring i beläggning och rumspriser samt
direkta kostnader under perioden. Förändringar i försäljningspris och beläggning och direkta kostnader baseras på tidigare erfarenheter och förväntningar
på framtida marknadsförändringar. Baserat på den av styrelsen senast godkända budgeten, beräknar koncernen framtida kassaflödesprognoser som
sträcker sig över kontraktens löptid, normalt mellan 15–20 år. Varje individuellt
hotellkontrakt är värderat separat och hänsyn är taget till den återstående
kontraktsperioden och tillämpliga kommersiella villkor har tagits med i värderingen.
Det förväntade kassaflödet för varje enhet baseras på budgeterade siffror
för 2017 och de prognostiserade siffrorna för 2018–2019. Den långsiktiga tillväxten i intäkter, kostnader och vinstmarginaler följer ett liknande utvecklingsmönster som förändringen i lokala konsumentprisindex i linje med historiska
tillväxttakter i de regionerna om inte annat har påvisats av andra faktorer.
Sådana faktorer inkluderar förbättringar i marknads-RevPAR som är högre än
inflationen, ökning av intäkter på grund av renoveringsarbeten för att bibehålla
hotellens standard, omstruktureringar i syfte att öka intäkter eller sänka kostnader, samt effekt av ändrade varumärken för ett eller flera hotell.
Vid behov har nedskrivningar skett. Under året har nedskrivningar av
anläggningstillgångar om 9 461 TEUR (7 097) hänförliga till hotell under hyresavtal i Belgien, Tyskland, Italien, Norge, Spanien och Storbritannien redovisats
som ett resultat av nedskrivningstest. Nedskrivningsbehoven har huvudsakligen varit resultatet av försämrade marknadsutsikter. Tillgångarna har skrivits
ned till deras nyttjandevärde. Återföringar av nedskrivningar har skett om
2 005 TEUR (1 311) under året.
En aktiv förvaltning av hotellportföljen, en revidering av planer och prognoser för hotell som redovisar förlust eller ett bakslag i den ekonomiska återhämtningen med större konsekvenser på avkastningen i koncernens hotell, skulle
kunna skapa ett behov av förnyad utvärdering av materiella och immateriella
tillgångars bokförda värde.

Bedömning av åtaganden som inte redovisas i balansräkningen

• H
 yresavtal:

25

24

ser för hotell som redovisar förlust eller ett bakslag i den ekonomiska återhämtningen med större konsekvenser på avkastningen i koncernens hotell,
skulle kunna skapa ett behov av förnyad bedömning.

Fortsättning not 7

PER SEGMENT – HOTELLFÖRTECKNING (I DRIFT)
PER SEGMENT – EBIT

Totalt per geografiskt område och verksamhetsstruktur

TEUR

Norden

Övriga Västeuropa

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Centrala kostnader

Norden

Summa
Per den 31 december 2016 – I drift

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Hyresavtal

2 626

17 914

–16 152

4 000

—

—

—

—

—

—

–13 526

21 914

Managementavtal

1 446

2 118

19 154

26 974

22 373

20 211

17 067

19 207

—

—

60 040

68 510

Franchiseavtal

5 172

4 185

4 559

5 194

2 839

3 035

173

—

—

—

12 743

12 414

Franchiseavtal

Övrigt 1)

3 750

5 109

311

—

—

—

262

3 146

—

—

4 325

8 255

Summa Rezidor

–60 571

–53 755

–60 571

–53 755

–60 571 –53 755

3 009

57 338

Centrala kostnader
Summa

—

—

—

—

—

—

—

—

12 994

29 326

7 872

36 168

25 212

23 246

17 502

22 353

Hyresavtal

AVSTÄMNING AV RESULTAT FÖR PERIODEN

Hyresavtal

Hotell

Rum

Hotell

Rum

Hotell

Rum

Hotell

Rum

26

7 267

41

9 434

—

—

—

—

67

16 701
29 183

3

957

45

8 243

28

5 545

66

14 438

142

31

6 235

50

9 542

72

18 584

1

257

154

34 618

60

14 459

136

27 219

100

24 129

67

14 695

363

80 502

Totalt rörelseresultat (EBIT) för rapporterbara segment
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Koncernens totala resultat före skatt

2015

3 009

57 338

2 475

1 924

–2 748

–2 625

2 736

56 637

RESULTATANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
TEUR

Norden
2015

2016

2015

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa
2016

2015

2016

2015

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Hotell

Rum

Hotell

Rum

Hotell

Rum

Hotell

Rum

30

8 355

41

9 434

—

—

—

—

71

17 789
42 073

2

764

51

8 636

72

19 095

63

13 578

188

Franchiseavtal

29

5 776

44

8 618

22

4 372

—

—

95

18 766

Summa Rezidor

61

14 895

136

26 688

94

23 467

63

13 578

354

78 628

Not 8 |

ostnad för sålda varor avseende mat
Not 9 | Koch
dryck samt övriga tillhörande kostnader

Intäkter

Rörelseintäkter per verksamhetsområde
1 januari–31 december

1 januari–31 december

Summa
2016

2015

Resultatandelar i intresseföretag

—

11

311

—

—

—

262

3 146

573

3 156

Summa

—

11

311

—

—

—

262

3 146

573

3 156

TEUR

2016

2015

Rumsintäkter

541 538

560 354

Intäkter från mat och dryck

247 245

262 327

26 522

28 450

Övriga hotellintäkter
Hotellintäkter

815 305

851 131

PER SEGMENT – BALANSRÄKNING

Avgiftsintäkter

121 682

126 238

TEUR

2016

2015

34 444

36 376

Kostnad för dryck

9 362

10 031

Kostnad för övriga intäkter

6 897

7 107

Kostnad för övriga sålda varor

2 654

3 839

Kostnad för mat

Kostnad för telefon, fax, Internet

Norden

Övriga Västeuropa

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

2016

2015

166 929

170 787

258 212

232 442

1 769

1 634

637

696

5 601

6 693

6 673

6 625

3 082

2 772

4 569

4 294

1 652

1 489

164

—

9 467

8 555

1 448

1 407

15 502

496

5 069

5 050

18 375

18 205

40 394

25 158

Koncernens totala tillgångar

172 096

175 662

283 884 243 925

15 163

14 798

31 374

29 947

Koncernens totala skulder

105 613

101 857

124 543

1 004

807

5 681

5 291

Hyresavtal
Franchiseavtal
Övrigt

109 684

2015

2016

2015

2016

2015

5 985

4 851

432 895

409 714

6 850

6 891

19 761

20 905

502 517 464 332
236 841

217 639

TEUR

Norden

Övriga Västeuropa

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Summa

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

23 219

23 457

47 219

49 410

159

74

82

654

70 679

73 595

—

—

403

373

—

—

—

—

403

373

23 219

23 457

47 622

49 783

159

74

82

654

71 082

73 968

Övrigt
Summa

1) Exklusive investeringar hänförliga till finansiella tillgångar, se not 20 och 21.

TEUR

Norden
2016

Avskrivningar

Övriga Västeuropa
2015

2016

2015

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa
2016

2015

2016

2015

Summa
2016

2015

18 066

17 595

23 484

19 530

48

38

212

84

41 810

37 247

4 568

2 410

4 885

4 656

—

—

8

32

9 461

7 098

—

—

–2 005

–1 311

—

—

—

—

–2 005

–1 311

22 634

20 005

26 364

22 875

48

38

220

116

49 266

43 034

Återföringar av nedskrivningar
Koncernens totala av- och nedskrivningar

997 015

• P
 osten Kostnad för övriga intäkter utgörs av olika kostnader som är direkt
hänförliga till posterna Övriga hotellintäkter och Övriga intäkter.

Specificering av avgiftsintäkter
Managementavgifter
Incitamentsrelaterade avgifter

33 268

35 319

30 114

31 306

Franchiseavgifter

12 457

10 652

Marknadsföringsavgifter

28 243

27 667

Termineringsavgifter

1 426

7 241

Övriga

16 174

14 053

121 682

126 238

• P
 osten Övriga hotellintäkter utgörs av kompletterande hotellintäkter såsom
intäkter från parkering, pool, tvättservice och gym.
• Posten Övriga intäkter består av övriga koncernintäkter såsom administrativa intäkter.
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Lönekostnader, antal anställda osv

Personalkostnader

PER SEGMENT – AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Nedskrivningar

19 646

961 176

Summa

PER SEGMENT – INVESTERINGAR1)

Hyresavtal

24 189

Totala intäkter

500
57 853

1 januari–31 december

TEUR

2016

2015

Löner

220 007

224 809

Sociala kostnader

37 153

37 475

Pensionskostnader

8 023

8 012

265 183

270 296

Summa
Övriga personalkostnader, inklusive kontraktsanställningar
Totalt

72 597

72 721

337 780

343 017

Intäkter i Sverige, där moderbolaget har sitt säte, uppgick till 127 716 TEUR (139 443). Anläggningstillgångar i Sverige uppgick till 58 733 TEUR (61 823).

Dessa kostnader ingår i raden Personalkostnader och kontraktsanställningar i resultaträkningen.

PER SEGMENT – REVPAR OCH BELÄGGNING1)

16 423 TEUR (14 287) av de totala lönekostnaderna och ersättningarna under 2016 avser ledande befattningshavare i koncernen, av vilket 3 265 TEUR (3 223)
var rörlig lön. 631 TEUR (630) av pensionskostnaderna var relaterade till ledande befattningshavare inom koncernen. Ledande befattningshavare avser hotelldirektörer, företagsledningen och Area Vice Presidents. Ersättning som uppges för ledande befattningshavare avser ersättning de har fått i samband med uppdrag som hotelldirektörer, medlemmar i företagsledningen och områdesansvariga, s.k. Area Vice Presidents.

Radisson Blu

Park Inn by Radisson

Rezidor

2016

2015

2016

2015

2016

RevPAR, EUR

76,7

79,7

45,1

46,5

68,8

2015

71,5

Beläggning, %

65,2

67,1

64,8

65,4

65,1

66,6

1) RevPAR (Revenue per Available Room/intäkter per tillgängligt rum) – beräknas som rumsintäkter i relation till antalet tillgängliga rum i hotell under hyresavtal och managementavtal.
Beläggning – beräknas som antalet uthyrda rum i relation till antalet tillgängliga rum. Ovanstående tabell inkluderar inte RevPAR för Radisson RED och Quorvus.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

2015

Övriga intäkter

508
53 865

T I L L

2016

Managementavtal

2016

Summa

Totalt

N OT E R

Resultatandelar i intresseföretag 2015 för Mellanöstern, Afrika och övriga länder inkluderar reverseringen av en nedskrivning av investeringen i Rezidor Hotel
Beijing Co Ltd på TEUR 2 746, vilken klassificeras som tillgångar som innehas för försäljning.

TEUR

Summa

Rum

2 7

2 6

2016

Övriga Västeuropa

Övriga Västeuropa

Hotell

Managementavtal
2016

Summa

Rum

Norden
Per den 31 december 2015 – I drift

Mellanöstern, Afrika
och övriga länder

Östeuropa

Hotell

Managementavtal

1) Övrigt inkluderar även resultatandelar i intresseföretag och joint ventures samt vinst/förlust från försäljning av aktier och andelar, immateriella tillgångar och materiella anläggningstillgångar.

TEUR

Övriga Västeuropa

Fortsättning not 10

Löner
TEUR

Sociala kostnader

Pensionskostnader

Övriga personal
kostnader1)

Delsumma

Totalt

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Danmark

25 275

24 675

769

754

2 098

2 073

28 142

27 502

4 909

5 090

33 051

32 592

Norge

47 650

54 878

6 636

7 635

1 619

2 118

55 905

64 631

15 399

15 305

71 304

79 936

Sverige

25 609

27 198

7 914

8 716

1 716

1 624

35 239

37 538

7 702

6 896

42 941

44 434

Storbritannien

34 252

36 170

3 104

2 893

965

841

38 321

39 904

9 964

11 011

48 285

50 915

Tyskland

28 720

26 913

5 920

5 792

—

—

34 640

32 705

13 666

13 017

48 306

45 722

Frankrike

8 984

8 884

3 457

3 150

16

11

12 457

12 045

2 292

1 350

14 749

13 395

Belgien

20 473

17 741

6 044

5 195

1 201

1 090

27 718

24 026

8 081

9 444

35 799

33 470

Övriga

29 044

28 350

3 309

3 340

408

255

32 761

31 945

10 584

10 608

43 345

42 553

220 007 224 809

37 153

37 475

8 023

8 012

265 183 270 296

72 597

72 721

337 780

343 017

Totalt

1) Inkluderar rörliga ersättningar och därtill relaterade sociala kostnader.

Det genomsnittliga antalet anställda inom Rezidors företag uppgick till
5 142 (5 561) och fördelar sig enligt följande:

1 januari–31 december
TEUR

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

254

235

241

236

Norge

487

522

573

625

Sverige

245

290

271

373

Storbritannien

604

597

643

652

Tyskland

398

444

398

453

Frankrike

135

170

199

129

Belgien

137

123

143

130

Övriga

268

233

262

233

2 614

2 730

2 831

Totalt

2 528

5 561

31 december
2016

Styrelseledamöter

Män

Kvinnor

4

3

6

3

5

1

6

1

1) Inklusive en manlig arbetstagarrepresentant utsedd av Hotell- och restaurangfacket.

Ersättning till ledamöter i styrelsen i moderbolaget valda av årsstämman1)
1 januari–31 december
2016

2015

Trudy Rautio

TEUR

86

86

Göte Dahlin

20

40

Wendy Nelson

44

44

Staffan Bohman

74

74

Anders Moberg

44

44

Douglas M. Anderson

23

47

David P. Berg

47

47

Charlotte Strömberg

45

44

383

425

1) 212 TEUR av den totala ersättningen till styrelseledamöterna under 2016 är hänf örligt
till den ersättning som godkändes vid årsstämman den 24 april 2015 från
och med den stämman och fram till årsstämman 2016.

Ersättning till koncernledning (inklusive VD och koncernchef)1)
1 januari–31 december
TEUR

2016

2015

Fasta ersättningar2)

4 534

3 056

Rörliga ersättningar3)

2 267

2 294

605

470

1)	T
 abellen ovan visar bruttoersättning. Två ledamöter i koncernledningen avlönades
på nettobasis. Utöver effekten av ändringar i de avtalade ersättningsnivåerna så kan
bruttoersättningen skilja sig åt mellan åren till följd av speciella beskattningsregler i
Belgien. Vad gäller antalet medlemmar i koncernledningen, se ovan.

31 december

VD och koncernchef

2016

2015

207 307

207 307

Övriga koncernledningen

249 656

284 536

2) Beloppet för 2016 inkluderar avvecklingskostnader för två medlemmar i koncern
ledningen.

Totalt

456 963

491 843

3) Beloppet för 2016 inkluderar s.k. retention bonus för fem medlemmar i koncern
ledningen på 2 156 TEUR.

Högsta antalet aktier som kan tilldelas medlemmar i koncernledningen
för 2015 års program

De rörliga ersättningarna till koncernledningens medlemmar behandlas som
en upplupen kostnad under respektive år. Det rörliga ersättningsprogrammet
2016 för medlemmarna i koncernledningen baseras på finansiella, operationella och personliga resultatmål. Det finansiella målet, vilket representerar 60
procent av den variabla möjligheten, definieras som rörelseresultat (EBIT) uppnått under året. Det operationella målet, vilket representerar 20 procent av
den variabla möjligheten, definieras som antalet öppnade rum under året. Den
rörliga ersättningen kan maximalt uppgå till mellan 50 och 75 procent av den
årliga grundersättningen och är beroende av personens roll (exkl VD och koncernchef). Kostnaden för det rörliga ersättningsprogrammet, bokförd i resultaträkningen i slutet av året, är den bästa möjliga uppskattningen på balansdagen. Den slutliga utbetalningen av rörlig ersättning avgörs av faktorer som
blir kända vid en tidpunkt efter utgivningen av årsredovisningen. Därför kan
reservation för rörlig ersättning under ett visst år komma att justeras i efterföljande perioder beroende på att utfallet kan avvika från bedömningarna gjorda
på balansdagen. Uppsägningsperioden för koncernledningens medlemmar
och de därtill hörande avtalade avgångsvederlagen är mellan tre och femton
månader eller i vissa fall tre månader för vart femte anställningsår. I händelse
av tvist kan tillämplig lag leda till avgångsvederlag överstigande de avtalade
beloppen och kan överstiga två års ersättning. År 2015 inrättade Styrelsen ett
s.k. retention bonus program för 2016, vilket var avhängigt vissa villkor. För VD
uppgår bonusen till 150 procent av den fasta årliga grundersättningen och för
övriga medlemmar i koncernledningen uppgår bonusen till mellan 50 och 75
procent av den fasta årliga grundersättningen. Därutöver inrättade Styrelsen
ett prestationsbaserat bonusprogram för 2015, 2016 och 2017 för en av medlemmarna i koncernledningen. Bonusen kan variera från 0 till 50 000 EUR per
år med upp till ytterligare 150 000 EUR baserat på medlemmens totala prestation för åren 2015, 2016 och 2017.

31 december

2015

Fast ersättning

699

679

Rörlig ersättning

1 149

828

Pension

70

68

Bostad, skolavgifter och företagsbil

75

60

VD och koncernchef har en fast ersättning som uppgår till 699 TEUR. Till följd
av ett delat lönearrangemang betalas endast en del av ersättningen av
moderbolaget. Se även not 3 i redovisningen för moderbolaget. Dessa siffror
exkluderar sociala kostnader. Därutöver har han ett årligt och ett långsiktigt
incitamentsprogram uppgående till maximalt 75 procent av den fasta ersättningen om målen uppnås och 150 procent av den fasta ersättningen om maxi-
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Fast hyra1)
Rörlig hyra2)
Garantier3)
Totalt

1 644

1 776

14 059

15 775

2016

2015

187 416

198 514

46 112

42 903

2 251

1 659

235 779

243 076

1) Fast hyra motsvarar alla fasta hyresbetalningar (eller lägsta hyresbetalning) till ägarna av
hotell med vilka Rezidor har tecknat hyresavtal. Denna post innefattar även hyreskostnader för lokaler som hyrs för administration.
2) Rörlig hyra motsvarar alla rörliga hyresbetalningar (eller villkorade hyresbetalningar) till
ägarna av hotell med vilka Rezidor har tecknat hyresavtal (baserat på underliggande
typ av avtal) som huvudsakligen bygger på hotellens omsättning.
3) Garantibetalningar utgår till ägarna av hotell med vilka Rezidor har tecknat managementavtal (baserat på underliggande typ av avtal) när Rezidor har garanterat hotellägarna ett
visst årligt resultat. Garantibetalningarna utgör skillnaden mellan garanterat och uppnått
resultat. Redovisat belopp inkluderar förändringar i avsättningar för förlustkontrakt. Se
not 34.
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Finansiella poster

2015
TEUR

Övriga koncernledningen

331 632

410 425

Ränteintäkter från externa kreditinstitut

604 567

683 360

Högsta antalet aktier som kan tilldelas medlemmar i koncernledningen
för 2016 års program

2015

13 999

1 januari–31 december
TEUR

272 935

Totalt

2016

12 415

Hyreskostnader

2016

1 januari–31 december
2016

2015

91

234

Ränteintäkter från andra lån och fordringar

557

877

Övriga finansiella intäkter

647

434

Valutakursvinster
Finansiella intäkter

1 180

379

2 475

1 924
–620

31 december
2016

Räntekostnader till externa kreditinstitut

–766

VD och koncernchef

304 258

Räntekostnader hänförliga till andra lån och skulder

–434

–278

Övriga koncernledningen

340 608

Övriga finansiella kostnader

–1 548

–1 727

Totalt

644 866

Finansiella kostnader

–2 748

–2 625

–273

–701

För en av medlemmarna i koncernledningen som har lämnat företaget under
2016 har samtliga utestående program reglerats i slutet av 2016 och 42 508
aktier har tilldelats. Se not 32 för ytterligare upplysningar om villkoren för respektive program.
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Övriga finansiella kostnader avser bankavgifter och liknande poster.

Nettovinster/-förluster per segment av finansiella tillgångar och skulder

TEUR

Royalties och andra ersättningar till Carlson Group

1 januari–31 december
2016

2015

17 226

17 416

25 446

27 770

Förnödenheter

13 512

14 597

Marknadsföringskostnader

71 336

66 693

Externa avgifter

12 615

13 162

Tvätt och kemtvätt

17 242

18 254

Kontraktstjänster

13 160

14 238

Administrationskostnader

15 172

14 762

12 559

11 275

Kommunikation, resor och transporter
Förbrukningsinventarier

3 735

3 703

Hyror och licenser

9 481

8 863

Kostnader för fastighetsdrift
Övriga kostnader
Totalt

Finansiella poster, netto

Övriga rörelsekostnader
1 januari–31 december

Ersättning – VD och koncernchef

2016

Totalt

272 935

Energikostnader
1 januari–31 december

Fastighetsförsäkring

VD och koncernchef

Ersättningen till VD och koncernchef var som följer:

TEUR

Fastighets- och diverse skatter

9 096

9 340

20 338

19 324

240 918

239 397

TEUR

Finansiella tillgångar värderad till verkligt värde över
resultaträkningen (klassificerad som att innehas för
handel)

2016

2015

345

–195

Lån och fordringar och finansiella skulder redovisade
till upplupet anskaffningsvärde

–618

–506

Redovisade i resultaträkningen

–273

–701

Samtliga ränteintäkter och räntekostnader under 2016 och 2015 relaterar till
finansiella tillgångar och skulder beräknade till anskaffningsvärde. Ingen ränte
intäkt under 2016 och 2015 redovisades för nedskrivna finansiella tillgångar.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Koncernledningen (inklusive VD och koncernchefen)

Kvinnor

Högsta antalet aktier som kan tilldelas medlemmar i koncernledningen
för 2014 års program

1 januari–31 december
TEUR

T I L L

Män
1)

2015

371

Utöver ersättningen enligt ovan, deltar VD och koncernledning i långsiktiga
aktiebaserade incitamentsprogram för 2013, 2014, 2015 och 2016. Ytterligare
information om programmen finns i not 32. 2013 års program har löpt ut under
2016. Prestationsmålet baserat på sammanlagd vinst per aktie under tre på
varandra följande år uppnåddes inte. Sex medlemmar av koncernledningen
uppnådde kraven för matchningsdelen av programmet och 46 408 aktier tilldelades, varav VD & Koncernchef erhöll 17 497 aktier. Tabellen nedan visar det
maximala antalet aktier som kan tilldelas VD och koncernledning under incitamentsprogrammet i enlighet med besluten som togs på årsstämmorna 2014,
2015 och 2016.

Fastighetsförsäkringar och fastighetsskatt

N OT E R

5 142

Bostäder, skolavgifter och företagsbilar
för koncernledningen

398

Aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram 2013, 2014, 2015 och
2016
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2 9

2 8

Avgiftsbestämda planer

2015

Danmark

Summa män och kvinnor

2015

Pensionsersättningar för koncernledningen:

1 januari–31 december
2016

2016

mala mål nås för respektive program. Han erhåller även en pensionslösning
om 10 procent av den årliga fasta bruttoersättningen, har en förmånsbil, reseersättning, bostadsförmån samt rätt till ersättning för skolkostnader. I händelse av ägarförändring har VD rätt att säga upp sitt anställningsavtal inom sex
månader. I ett sådant fall har VD rätt till en uppsägningsperiod på sex månader
med fortsatt betalning av den fasta ersättningen och kontraktuella förmåner
samt ett avgångsvederlag motsvarande 18 månaders fast ersättning och tolv
månaders kontraktuella förmåner. Han skulle även erhålla en incitamentsutbetalning motsvarande tolv månader på målnivå.
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Skatt

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR(+)/SKULDER(–) FRÅN:
Avstämning av årets skattekostnad i förhållande till årets resultat:

Skatt redovisad i resultaträkningen
TEUR

2016

2015

Aktuell skattekostnad(+)/intäkt(–)
 Justeringar som redovisas under innevarande år
och som hänför sig till aktuell skatt för tidigare år
 Uppskjuten skattekostnad(+)/intäkt(–) hänförlig till
temporära skillnader/underskottsavdrag/skatteavdrag

10 181

18 869

–791

–672

–40 053

 Nedskrivningar och reverseringar av uppskjutna
skattefordringar
Total skattekostnad/intäkt

TEUR

Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter

Skattekostnad(+)/intäkt(–) avser:

3 441

6 999

764

–23 664

22 402

Skatteintäkt (–)/skattekostnad (+) beräknad med
lokal skattesats

2016

2015

2 736

56 637

–2 981

13 892

Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt

–2 141

–152

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

3 130

6 028

–81

479

Skatteeffekter av skattemässiga underskott som
ej redovisats som uppskjutna skattefordringar
Skatteeffekt av tidigare ej redovisad uppskjuten
skatt hänförlig till underskottsavdrag, skatteavdrag
eller temporära skillnader avseende tidigare år

–29 317

–102

–203

–296

Skatteeffekt av utnyttjande av ej tidigare redovisade
underskottsavdrag

–790

—

6 999

764

2 261

2 850

Övrigt

–389
23 074

–791

–672

–23 664

22 402

Från intäkter som redovisas direkt i eget kapital:

Tillgångar som innehas för försäljning

–609

—

—

—

34

—

–55

Materiella anläggningstillgångar

–4 786

–475

—

223

–5 038

Immateriella tillgångar

–11 331

–462

—

30

–11 763

40

229

—

–5

264

1 174

–146

—

–17

1 011
–269

Avsättningar
Osäkra fordringar
Obeskattade reserver

–385

96

—

20

Pensioner

1 840

156

–191

–1

1 804

–2 030

–323

—

123

–2 230

1 024

107

—

–130

1 001

–151

38

—

14

–99

–14 694

–1 389

–157

257

–15 983

Övriga skulder
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

Skattemässiga underskottsavdrag

Totalt

–493

31 december

Omräkning av förmånsbestämda pensionsplaner

784

191

Omräkning från utländska verksamheter

–88

—

Vinster och förluster på kassaflödessäkringar

–70

–34

Totalt

626

157

2016

2015

Uppskjutna skattefordringar

57 833

21 747

Uppskjutna skatteskulder

–19 122

–15 423

38 711

6 324

Uppskjuten skatt
Uppstått på intäkter och kostnader som redovisas
i övrigt totalresultat:

EJ REDOVISADE UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen var –865 procent (40). Den genomsnittliga skattesatsen påverkades positivt av effekten av kapitaliseringen av
tidigare ej redovisade underskottsavdrag i flera jurisdiktioner. Förlusten av
existerande skattefordringar påverkade skattesatsen negativt.

UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR(+)/SKULDER(–) FRÅN:
Valutakurs
differenser

Utgående balans

Temporära skillnader
Tillgångar som innehas för försäljning
Kassaflödessäkringar

–609

—

—

–17

–626

–55

—

70

—

15

Materiella anläggningstillgångar

–5 038

4 645

—

–282

–675

Immateriella tillgångar

–11 763

397

—

–4

–11 370

264

–263

—

15

16

Avsättningar

1 011

–104

—

18

925

Obeskattade reserver

Osäkra fordringar

–269

285

—

–16

—

Pensioner

1 804

155

–784

—

1 175

–2 230

2 085

—

–120

–265

1 001

–321

—

100

780

–99

25

—

–9

–83

–15 983

6 904

–714

–315

–10 108

Övriga långfristiga räntebärande fordringar/skulder
Övriga skulder
Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

Outnyttjade underskottsavdrag och skattemässiga avdrag
Skattemässiga underskottsavdrag

Totalt

22 307

26 150

88

274

48 819

22 307

26 150

88

274

48 819

6 324

33 054

–626

–41

38 711

Följande uppskjutna skattefordringar har
inte redovisats på balansdagen:
31 december
TEUR

Skattemässiga underskottsavdrag
Temporära skillnader
Totalt

–2 816

—

–89

22 307

–2 816

—

–89

22 307

10 518

–4 205

–157

168

6 324
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Uppskjutna skattefordringar redovisas
i balansräkningen enligt följande:

Totalt

25 212
25 212

2016

2015

11 240

40 688

356

8 383

11 596

49 071

Det föreligger ingen tidsgräns för ej redovisade skattemässiga underskotts
avdrag.
Kapitalvinster och -förluster vid försäljning av andelar i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures är normalt inte skattepliktiga och följaktligen finns
det inga temporära skillnader i relation till dessa tillgångar.
Uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag redovisas i den
utsträckning det är sannolikt, baserat på förekomsten av övertygande faktorer, att det kommer att finnas skattepliktiga överskott mot vilka de kan utnyttjas
såsom exempelvis att en tidigare förlustbringande enhet har blivit lönsam eller
att en strukturförändring kommer att generera skattepliktig inkomst för att
uppväga historiska förluster. Vid bedömning av sannolikheten för att de kommer att kunna utnyttjas beaktas storleken på beskattningsbara temporära
skillnader som är hänförliga till samma skattemyndighet och skattesubjekt
som förlustavdragen samt framtida beräknade vinster och beräknade skattepliktiga överskott, med hänsyn taget till, bland mycket annat, taket på de fasta
förpliktade hyreskostnaderna. De förväntade framtida skattepliktiga överskotten beräknas utifrån budget och långsiktiga prognoser med hänsyn till när
avtal löper ut. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag finns
framför allt i Belgien (25 362 TEUR), Storbritannien (12 093 TEUR) och Frankrike (10 496 TEUR). Portföljförvaltningsstrategi, reviderade planer eller prognoser för förlustbringande hotell eller ett bakslag i den ekonomiska återhämtningen med större konsekvenser på avkastningen i koncernens hotell, kan
leda till en förnyad bedömning av möjligheten att utnyttja de skattemässiga
förlusterna och därför också värdet på de uppskjutna skattefordringarna.

Sålda och förvärvade verksamheter

I januari 2015 förvärvade Rezidor samtliga andelar i det norska bolaget Wenaas
Alna Hotel AS. Företaget driver och förvaltar Radisson Blu Hotel Oslo Alna och
Park Inn by Radisson Oslo Alna. Köpeskillingen uppgick till 11 TEUR. De anskaffade nettotilgångarna till verkligt värde utgörs av likvida medel 435 TEUR, fordringar TEUR 1 203, varulager 67 TEUR, materiella anläggningstillgångar 68
TEUR och skulder 1 772 TEUR. Under 2015 fusionerades enheten med Rezidor
Hotels Norway AS.
I januari 2016 sålde Rezidor 100 procent av andelarna i det svenska dotterföretaget Hotel AB Bastionen. Vinsten vid försäljningen uppgick till 1 947 TEUR. Se
även not 30.
I april 2016 slutförde Rezidor förvärvet av 49 procent av andelarna i prize
Holding GmbH, en ung hotellkedja i ekonomisegmentet med för närvarande tre
hotell i drift i Tyskland och tre hotell under utveckling. Köpeskillingen uppgår till
14 700 TEUR, varav 6 500 har reglerats. Återstående 8 200 TEUR redovisas
som en långfristig räntebärande skuld. Rezidor har säkerställt ytterligare rättigheter, inklusive en option att förvärva det återstående 51 procenten om fyra år.
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Resultat per aktie

Förlusten och vägt antal utestående aktier som används vid beräkningen av vinst per aktie före utspädning ser ut som följer:
Före utspädning
TEUR

Årets resultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare (TEUR)
Viktat genomsnittligt antal aktier för resultat per
aktie före utspädning
Totalt resultat per aktie, före utspädning

1 januari–31 december
2016

2015

26 400

34 235

170 725 046

170 707 719

0,15

0,20

1 januari–31 december
TEUR

Viktat genomsnittligt antal aktier för resultat
per aktie före utspädning
Potentiellt emitterbara aktier
Genomsnittligt antalet aktier, efter utspädning

2016

2015

170 725 046

170 707 719

2 784 106

2 195 045

173 509 152 172 902 764

Resultatet per aktie beräknas genom att dela det resultat som är hänförligt till
ägarna av moderbolaget genom viktat genomsnittligt antal aktier under perioden, exklusive återköpta aktier som innehas av moderbolaget.
Deltagarna i de aktierelaterade incitamentsprogram som godkändes av årsstämmorna 2014, 2015 och 2016 har rätt till ett visst antal aktier i slutet av intjänandeperioden om vissa kriterier uppfyllts, däribland tillväxt per aktie. Det maximala
antalet aktier som kan tilldelas uppgår till 2 719 651. Se även not 32.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

–493

2 744

Redovisat i
övrigt totalresultat

–609

—
–89

Kassaflödessäkringar

T I L L

2 744

Totalt

Redovisat i
resultaträkningen

Utgående balans

N OT E R

Omräkning från utländska verksamheter

Ingående balans

Valutakurs
differenser

Temporära skillnader

TEUR

Aktuell skatt

2016

Redovisat i
övrigt totalresultat

3 1

250
–22 873

Justeringar som redovisas under innevarande år
och som hänför sig till aktuell skatt för tidigare år
Årets skattekostnad som redovisas
i resultaträkningen

Redovisat i
resultaträkningen

Outnyttjade underskottsavdrag och skattemässiga avdrag

Effekt av källskatt
Deltotal

Ingående balans

Övriga långfristiga räntebärande fordringar/skulder

Skatteeffekter av uppskjuten skatt till följd av
ändringar i skattesats

Nedskrivningar och reverseringar av uppskjutna
skattefordringar

3 0

2015

1 januari–31 december

1 januari–31 december
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Immateriella tillgångar

TEUR

Övriga Licenser och
immateriella
tillhörande
tillgångar
rättigheter

Totalt
TEUR

Anskaffningsvärde
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Materiella anläggningstillgångar
Fasta
installationer
Maskiner
i hyresfastigoch
heter inventarier

Pågående
nyanläggningar

Anskaffningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Övrigt
Ingående balans 1 januari 2016

55 325

105 159

1 337

62

1 399

–6 881

–19

–6 900

278

5

283

92

—

92

44 660

55 373

100 033

Anskaffningar

734

154

888

Avyttringar

–68

–27

–95

–1 552

—

–1 552

–646

2

–644

Klassificerade som tillgängliga för
försäljning
Valutakursdifferenser
Övrigt
Utgående balans 31 december 2016

23

—

23

43 151

55 502

98 653

Ingående balans 1 januari 2015

168 805

247 636

14 761

431 202

11 703

20 207

40 659

72 569

–3 153

–15 091

–3

–18 247

236

1 440

–789

887

2 351

18 155

–20 506

—

Anskaffningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Överföring från pågående 
nyanläggningar
Klassificerade som tillgängliga
för försäljning

–1 841

–10 763

–41

–12 645

Anskaffningar genom
företagsförvärv

—

68

—

68

Övrigt

—

–68

–30

–98

178 101

261 584

34 051

473 736

Ingående balans 1 januari 2016

17 904

25 488

26 886

70 278

Avyttringar

–13 253

–23 879

—

–37 132

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Valutakursdifferenser

–6 795

–5 718

–676

–13 189

Ingående balans 1 januari 2015

Överföring från pågående 
nyanläggningar

14 448

27 854

–42 302

—

Avskrivningar enligt plan
Nedskrivningar och reverseringar av
nedskrivningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Ingående balans 1 januari 2016

–11 286

–36 893

–2 311

–1 729

–4 040

71

—

71

5 487

19

5 506

–111

10

–101

–11

—

–11

–22 482

–12 986

–35 468

–2 869

–1 264

–4 133

–12

–12

–24

68

26

94

Klassificerade som tillgängliga
för försäljning

20,00%

20,00%

2 750

—

34

Afrinord Hotel Investment A/S

20,00%

20,00%

126

—

—

—

49,00%

—

14 700

311

2 876

14 700

Bokfört värde
den 31 december Anskaffningar
2014
under året

Totalt

Utdelningar

Omräknings
differens

Bokfört värde
den 31 december
2016

—

53

2 837

–50

—

76

—

35

15 046

345

–50

88

17 959

Resultatandel

Utdelningar

Omräknings
differens

Bokfört värde
den 31 december
2015

2 750

Kapitalandel (%)
den 31 december
2014

Kapitalandel (%)
den 31 december
2015

Al Quesir Hotel Company S.A.E

20,00%

20,00%

2 430

—

326

—

–6

Afrinord Hotel Investment A/S

20,00%

20,00%

118

—

10

—

–2

126

2 548

—

336

—

–8

2 876

TEUR

Totalt

Sammanfattande finansiell information om intresseföretagen
TEUR

31 december
2016

2015

Totala tillgångar

32 503

40 389

Totala skulder

29 455

30 113

Nettotillgångar

3 048

10 277

610

2 055

Koncernens andelar av nettotillgångarna
Intäkter

487

305

Resultat från kvarvarande verksamheter

–1 825

1 700
1 680

–16 168

–9 789

—

–25 957

Resultat efter skatt

–1 831

—

–59

–75

–134

Övrigt totalresultat

—

—

Summa totalresultat

–1 831

1 680

Koncernens andelar av nettoresultatet

–366

336

Övrigt
Utgående balans
31 december 2016

Al Quesir Hotel Company S.A.E
prize Holding GmbH

Bokfört värde
den 31 december Anskaffningar
2015
under året Resultatandel

174 237

275 481

17 884

467 602

Ackumulerade av- och nedskrivningar

Ovanstånde tabell exkluderar prize Holding GmbH koncernen, då konsoliderad information ej finns tillgänglig vid avlämnande av denna rapport.
Avskrivningar enligt plan

Avyttringar

Valutakursdifferenser
Utgående balans 31 december 2016

1 552

—

1 552

372

3

375

–23 371

–14 233

–37 604

Redovisat värde

–174 360

Avskrivningar enligt plan

–9 367

–23 839

—

–33 206

Nedskrivningar

–4 043

–1 654

–161

–5 858

3 082

14 938

—

18 020

Valutakursdifferenser

420

202

11

633

Klassificerade som innehas för
försäljning

1 841

9 414

—

11 255

Anskaffningar genom
företagsförvärv

—

–12

—

–12

Övrigt

—

11

—

11

Avyttringar

Ingående balans 1 januari 2016

Den 31 december 2015

22 178

42 387

64 565

Den 31 december 2016

19 780

41 269

61 049

41 052 TEUR (42 222) av det redovisade värdet av Licenser och andra tillhörande rättigheter avser rättigheter bundna till masterfranchiseavtalen med
Carlson Group. Rättigheterna omförhandlades 2005. I utbyte mot de nya villkoren erhöll Carlson Group 25 procent av aktierna i Rezidor. Detta uppnåddes
genom en apportemission där värdet på de omförhandlade villkoren beräknades till 55 000 TEUR. Tillgången skrivs av under kontraktets löptid, som löper
ut år 2052.
Mer information om nedskrivningar redovisade under året återfinns i not 6.

–125 665 –175 300

–2 105 –294 063

–2 255 –303 220
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Investeringar i joint ventures

Rezidors andel av det negativa egna kapitalet i det 50% (50%) ägda Rezidor Royal Hotel Beijing Co Ltd och den långsiktiga fordran på det företaget (se not 24)
betraktas som en nettoinvestering. Nettoinvesteringen redovisas som en fordran och presenteras som ”Tillgångar som innehas för försäljning” .

Sammanfattande finansiell information om joint ventures
TEUR

Totala tillgångar
Totala skulder

Avskrivningar enligt plan

–8 978

Nedskrivningar
Avyttringar
Valutakursdifferenser
Klassificerade som innehas för
försäljning
Övrigt
Utgående balans
31 december 2016

–28 698

—

–37 676

–4 813

–4 513

1 894

–7 432

13 709

22 960

371

37 040

3 817

2 874

–21

6 670

16 168

9 789

—

25 957

—

95

—

95

–105 762

–172 793

–11 –278 566

Redovisat värde
Den 31 december 2015

52 436

86 284

31 796

170 516

Den 31 december 2016

68 475

102 688

17 873

189 036

Mer information om nedskrivningarna redovisade under året återfinns i not 6.
I december 2015 redovisades det bokförda värdet på anläggningstillgångar hänförliga till ett kontrakt för ett hotell i Norden (1 390 TEUR) som tillgångar som innehas för försäljning, då verksamheten såldes den 1 januari
2016.
I december 2016 tecknades ett avtal om att lämna sex hotell i Storbritannien. Tillgångar hänförliga till dessa hotell har klassificerats som innehas för
försäljning då det kommer att lämna verksamheten 2017. Notera att det bokförda värdet på tillgångarna är noll.

31 december
2016

2015

33 560

34 839

11 708

11 747

Nettotillgångar

21 852

23 092

Koncernens andelar av nettotillgångarna

10 926

11 546

Återföring av nedskrivning
Nettoinvestering i Rezidor Royal Hotel Beijing Co Ltd
Intäkter

2 846

2 764

13 772

14 310

9 714

10 350

Resultat efter skatt

456

112

Övrigt totalresultat

–1 696

840

Summa totalresultat

–1 240

952

Koncernens andelar av nettoresultatet
Återföring av nedskrivning
Resultat från andelar i intresseföretag hänförligt till nettoinvestering i Rezidor Royal Hotel Beijing Co Ltd

228

56

—

2 764

228

2 820

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Klassificerade som tillgängliga för
försäljning

–117 598

T I L L

Nedskrivningar och reverseringar av
nedskrivningar

Ingående balans 1 januari 2015

N OT E R

Övrigt

–25 607

Anskaffningar

Kapitalandel (%)
den 31 december
2016

3 3

3 2

49 834

Kapitalandel (%)
den 31 december
2015

TEUR
Totalt

Anskaffningsvärde
Ingående balans 1 januari 2015

Investeringar i intresseföretag
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Analys av känslighet i den förmånsbestämda förpliktelsen för förändringar i de viktade huvudsakliga antagandena:

Övriga aktier och andelar
Kapitalandel (%)
den 31 december
2015

TEUR

Kapitalandel (%)
Bokfört värde
den 31 december den 31 december
2016
2015

Bokfört värde
Omräknings den 31 december
differens
2016

Doriscus Enterprise Ltd

13,41%

13,41%

4 150

19

4 169

First Hotels Co K.S.C.C

1,82%

1.82%

1 015

2

1 017

Mongolia Nord GmbH

14,28%

14,28%

897

3

900

—

—

Övriga

28

6

34

6 090

30

6 120

Minskat med tillgångar som klassificeras som innehav för försäljning

–897

–3

–900

Totalt redovisat per den 31 december 2016

5 193

27

5 220

Totalt

Förväntad förfallotidpunkt för odiskonterade pensionsförmåner:

Ökning av Minskning av
antagande
antagande

Förväntad löneökningstakt 0,50%

–671

617

År 2019–2021

687

141

År 2022–2026

1 322

Medellivslängd (män och kvinnor) 1 år

–134

Ovanstående känslighetsanalyser baseras på förändring av ett antagande,
medan övriga antaganden hålls konstanta. I praktiken är det inte troligt att så
sker och förändringar i några av antagandena kan korreleras.

Förvaltningstillgångarna utgörs av:

Aktieplaceringar

Dessa omfattar huvudsakligen ålderspension och änkepension, där arbetsgivaren är skyldig att betala en livslång pension motsvarande en viss garanterad andel av lönen eller ett visst årligt belopp. Ålderspensionen baseras på
antalet anställningsår. Den anställde måste vara registrerad i planen ett visst
antal år för att erhålla full ålderspension. För varje anställningsår erhåller den

anställde en högre pensionsrätt, som redovisas som intjänad pension under
perioden liksom en ökning av pensionsförpliktelserna. Rezidors pensionsplan
för anställda i Sverige, Norge och Belgien har säkrats genom fastställda förmånsplaner med försäkringsbolag. I slutet av 2015 avvecklades samtliga återstående norska förmånsbestämda pensionsplaner.

Förändringar i förvaltningstillgångar under året:
31 december

TEUR

2015

12 596

12 539

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde

–9 144

–7 173

Underskott/(överskott) på fonderade planer

3 452

5 366

231

216

3 683

5 582

Nuvärdet av ofonderade förpliktelser
Totalt underskott på förmånsbestämda
pensionsplaner
Effekter av lägsta fonderingskrav/tillgångstak

—

—

3 683

5 582

2016

2015

Ingående förvaltningstillgångar

7 173

6 752

Ränteintäkter

161

150

Komponenter redovisade i resultaträkningen

161

150

Omvärdering av förvaltningstillgångar:
Aktuariella (vinster)/förluster till följd av
erfarenhetsjusteringar
Komponenter redovisade i övrigt totalresultat
Inbetalningar från arbetsgivaren

31 december
TEUR

Inbetalningar från deltagare i pensionsplanen

2016

2015

12 756

12 429

Kostnader för pensioner intjänade under året

962

886

Räntekostnader

263

255

Ingående förmånsbestämda förpliktelser

Avveckling
Komponenter redovisade i resultaträkningen

—

–81

1 225

1 060

Utbetald ersättning – betalning av premier
Valutavinster/(-förluster) för utländska planer
Utgående förvaltningstillgångar

–251

–80

–540

–425

—

—

Komponenter redovisade i övrigt totalresultat

–791

–505

Utbetald ersättning – betalning av premier

–203

–264

Valutavinster/-förluster för utländska planer

–160

36

12 827

12 756

Aktuariella (vinster)/förluster från förändringar i
demografiska antaganden

Utgående förmånsbestämda planer

436

58

54

–203

–322

–54

35

9 144

7 173

479

—

%

6,7%

6 008

—

65,7%

4 513

Företag

Stat

1 234

—

13,5%

939

— 62,8%
—

Hypotek

284

—

3,1%

312

—

4,4%

Fastigheter

—

1 295

14,2%

—

930

13,0%

7 849

1 295

6 243

930

13,1%

Förvaltningstillgångarna är del av gemensamma fonder som används av
försäkringsföretagen för investeringar. Till följd av detta är information om
specifika allokeringar av Rezidors tillgångar inte tillgänglig och det är
försäkringsföretagens allokeringar av dess totala tillgångar som har använts i
ovanstående tabell.
Genom sina förmånsbestämda pensionsplaner är koncernen utsatt för ett
antal risker, de viktigaste av dessa är:

Volatilitet hos tillgångar:
Nuvärdet av den förmånsbestämda skulden beräknas med en diskonteringsränta som bestäms genom hänvisning till högkvalitativa företagsobligationer i
Belgien och statsobligationer i Sverige . Om avkastningen på förvaltningstillgångarna är lägre än denna ränta, kommer det att skapa underskott i planen.

Förändringar i obligationsräntorna:
En minskning av obligationsräntan får till följd att förpliktelsen ökar, men kommer det delvis kompenseras av en ökning av avkastningen på planens investeringar i obligationer.

Medellivslängd:
Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas baserat på den
bästa uppskattningen av dödligheten hos deltagarna i planen, såväl under
som efter anställningen. En ökning av den förväntade livslängden för de försäkrade ökar förpliktelsen.

31 december
2016

2015

Diskonteringsränta

Omvärdering av den förmånsbestämda förpliktelsen:

Aktuariella (vinster)/förluster till följd av
erfarenhetsjusteringar

494

De signifikanta aktuariella antagandena:
TEUR

Aktuariella (vinster)/förluster från förändringar i
finansiella antaganden

68
68

3,5%

  Belgien

0,77%

1,98%

  Sverige

2,75%

3,25%

Förväntad löneökningstakt
Belgien

2,0%

3,30%

Sverige

—

3,50%

Lönerisk:
Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen beräknas baserat på framtida löner för deltagarna i planen. Höjning av deltagarnas löner kommer att öka
förpliktelsen.
Förväntade inbetalningar till planer för ersättningar efter avslutade anställning uppgår till 462 TEUR för år 2017.
Den vägda genomsnittliga durationen för den förmånsbestämda förpliktelsen uppgår till 16,2 år.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Förändringar i värde av förmånsbestämda
planer under året:

1 515
1 515

—

T I L L

Skuld redovisad i balansräkningen

TEUR

323

Dessa planer omfattar huvudsakligen ålders-, sjuk- och familjepensioner. Premierna betalas regelbundet under året av koncernbolagen till olika försäkringsbolag. Premiens storlek baseras på lönen. Pensionskostnaderna för
perioden redovisas i resultaträkningen och uppgår till 6 959 TEUR (7 102).
För tjänstemän i Sverige tryggas ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för ålders- och familjepension (alternativt familjepension) genom
en pensionsförsäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell
rapportering, UFR 10 Redovisning av pensionsplanen ITP 2 som finansieras
genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar
flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2016 har bolaget inte haft tillgång till
information för att kunna redovisa sin proportionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader vilket medfört att planen inte varit
möjlig att redovisa som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som
tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd
plan. Premien för den förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och förväntad återstående tjänstgöringstid. Förväntade avgifter nästa
rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 1 002
TEUR (1 043). Koncernens andel av de sammanlagda avgifterna till planen och
koncernens andel av det totala antalet aktiva medlemmar i planen uppgår till
0,059 respektive 0,029 procent (0,042 respektive 0,032 p
 rocent).
Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstämmer med
IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas variera mellan
125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolideringsnivå understiger
125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgärder vidtas i syfte att skapa
förutsättningar för att konsolideringsnivån återgår till normalintervallet. Vid låg
konsolidering kan en åtgärd vara att höja det avtalade priset för nyteckning
och utökning av befintliga förmåner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara
att införa premiereduktioner. Vid utgången av 2016 uppgick Alectas överskott
i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 149 procent (153).

N OT E R

2016

Nuvärdet av fonderade förpliktelser

% Noterade Onoterade

Avgiftsbestämda pensionsplaner

3 5

3 4

31 december

2015

Noterade Onoterade

Obligationer

Totalt

Följande belopp har redovisats i balansräkningen
för de förmånsbestämda pensionsplanerna:

216

–1 346

TEUR

Förmånsbestämda pensionsplaner

175

År 2018

1 203

2016

Pensionsmedel, netto

År 2017

Diskonteringsränta 0,50%

31 december
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Övriga långfristiga fordringar

I vissa fall beviljar Rezidor lån till dem som driver företagets hotell, eller till
företagets joint venture-partners och intresseföretag på ett tidigt stadium av
nya projekt. Villkoren för sådana lån varierar, men i allmänhet fastställs en
ränta på lånen och återbetalningsplanen bygger på när projektet inleds och

hur det framskrider. Dessa intresseföretag och villkoren för lånen beskrivs
nedan. Inga säkerheter var ställda för dessa fordringar och inga fordringar var
förfallna vid slutet av rapporteringsperioden. Icke räntebärande fordringar i
tabellen nedan inkluderar diverse poster som t.ex. långfristig förutbetald hyra
och ej räntebärande depositioner.

Per den 31 december 2016
Lån från

Motpart

Rezidor Hotels ApS Danmark

Polar Bek Daugave Ltd. Riga Hotel

SIHSKA A/S

SAS Royal Hotel Beijing Co. Ltd

Rezidor Hotels ApS Danmark

Nominellt
lånebelopp Valuta

Löptid och räntesats

Obestämd löptid, 10,08%

Kundfordringar före reserv för osäkra fordringar

31 december 2016

2016

2015

60 405

52 812

Reserv för osäkra fordringar

–15 727

–12 130

Kundfordringar minus reserv för osäkra fordringar

44 678

40 682

1 225

USD

1 822

—

—

—

1 822

USD

14 983

–1 211

–13 772

—

—

Afrinord Hotel Investment A/S

566

EUR

566

—

—

–232

334

15/04/2019, Euribor 6M+6,1%

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

1 224

USD

1,164

—

—

–480

684

31/03/2020, USD Libor 3M
+8,5%

Kundfordringar, förfallna

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

1 692

EUR

1,692

—

—

–11

1 681

15/10/2022, Euribor 3M +3,5%

1–30 dagar

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

1 105

USD

1,051

—

—

–43

1 008

15/10/2022, USD Libor 6M
+8,0%

31–60 dagar

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

673

USD

673

—

—

–115

558

15/06/2022, Euribor 6M +7,0%

Mer än 90 dagar

Obestämd löptid

Per den 31 december 2016

Kundfordringar, ej förfallna

61–90 dagar

Kund
fordringar
före reserv
för osäkra
fordringar

Kund
fordringar
Reserv minus reserv
för osäkra
för osäkra
fordringar
fordringar

20 111

–437

19 674

17 083

–267

16 816

5 774

–419

5 355

2 901

–1 623

1 278

14 536

–12 981

1 555

Rezidor Hotels ApS Danmark

Sia (Ltd) D.N.H.

1 500

EUR

1 500

—

—

—

1 500

21/12/2022, Euribor 6M +4,5%

Totalt förfallna

40 294

–15 289

25 005

Rezidor Hotels ApS Danmark

Prigan D.O.O Beograd

400

EUR

400

—

—

–1

399

01/10/2030, Euribor 3M +1,0%

Totalt bokförda

60 405

–15 727

44 678

Rezidor Hotel Investment
Egypt A/S

Al Quseir Hotel Company S.A.E.

500

EUR

500

—

—

–71

429

31/12/2020, Euribor 6M +4,0%

Rezidor Group

—

60

EUR

60

—

—

—

60

24 411

–1 211

–13 772

–953

8 475

Olika räntebärande depositioner
Per den 31 december 2015

500

EUR

Rezidor Hotels ApS Danmark

Immo Congo S.A.

600

EUR

600

Rezidor Hotel Frankfurt am
Main GmbH

—

5 958

EUR

5 958

Rezidor Hotel Köln GmbH

—

1 027

EUR

1 027

—

Rezidor Group

—

290

EUR

Summa icke räntebärande

Lån från

Motpart

Rezidor Hotels ApS Danmark

Polar Bek Daugave Ltd. Riga Hotel

SIHSKA A/S

SAS Royal Hotel Beijing Co. Ltd

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

Rezidor Hotels ApS Danmark
Rezidor Hotels ApS Danmark

Nominellt
lånebelopp Valuta

—

–50

—

—

—

—
—

Kundfordringar, ej förfallna

–345

15 931

07/01/2020

–200

400

07/01/2019

—

5 958

Långfristig förutbetald hyra

1–30 dagar

18 510

–985

17 525

—

1 027

Långfrisig förutbetald hyra

31–60 dagar

5 296

–2 078

3 218

Olika ej räntebärande depositioner

61–90 dagar

2 996

–1 289

1 707

Mer än 90 dagar

9 734

–7 433

2 301

Totalt förfallna

36 536

– 11 785

24 751

Totalt bokförda

52 812

–12 130

40 682

290

—

—

—

290

8 375

—

—

–250

8 125

32 786

–1 211

–13 772 –1 203 16 600

Kundfordringar, förfallna

Nedskriv- Tillgångar
Nomining och som innenellt valutakurshas för
Bokfört
värde
förlust försäljning Kortfrisvärde
TEUR
TEUR
TEUR
tig del
TEUR

Löptid och räntesats

Ingående balans

Obestämd löptid, 10,08%

Belopp som har skrivits av under året

178

1 158

Obestämd löptid

Belopp som har återvunnits under året

696

7 888

–4 446

–10 312

Förändringar i reserven för osäkra fordringar
31 december
TEUR

1 225

USD

1 709

—

—

—

1 709

15 902

USD

14 642

–332

–14 310

—

—

793

EUR

793

—

—

–236

557

15/04/2019, Euribor 6M +6,1%

Belopp som har reserverats under året

Afrinord Hotel Investment A/S

1 471

USD

1 354

—

—

–398

956

31/03/2020, USD Libor 3M +8.5%

Valutakursdifferenser

Afrinord Hotel Investment A/S

1 684

EUR

1 684

—

—

–13

1 671

15/10/2022, Euribor 3M +3,5%

Utgående balans

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

741

USD

682

—

—

–1

681

15/10/2022, USD Libor 6M +8,0%

Rezidor Hotels ApS Danmark

Afrinord Hotel Investment A/S

667

EUR

667

—

—

–35

632

15/06/2022, Euribor 6M +7,0%

Rezidor Hotels ApS Danmark

Sia (Ltd) D.N.H

1 500

EUR

1 500

—

—

—

1 500

Rezidor Group

—

115

EUR

Summa räntebärande

16 276

450

115

—

—

—

115

23 146

–332

–14 310

–683

7 821

21/12 det sjätte året efter att hotellet
har öppnat, Euribor 6M +4,5%
Olika räntebärande depositioner

2016

2015

–12 130

–10 992

–25

128

–15 727

–12 130

Afrinord Hotel
Investment A/S

232

Euribor 6M +6,1%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinord Hotel
Investment A/S

480

USD Libor 3M
+8,5%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinord Hotel
Investment A/S

11

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinord Hotel
Investment A/S

43

USD Libor 6M
+8,0%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinord Hotel
Investment A/S

115

Euribor 6M +7,0%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Limited Liability
Company “SASSK”

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Prigan D.O.O.
Beograd

1 827

Rezidor Hotel Invest- Al Quseir Hotel
ment Egypt A/S
Company S.A.E.
Summa kortfristiga
räntebärande
fordringar

Haute Rive Azuri Hotel Ltd

500

EUR

500

—

—

—

500

07/01/2020

Immo Congo S.A.

600

EUR

600

—

—

—

600

07/01/2019

Rezidor Hotel Frankfurt am
Main GmbH

—

4 472

EUR

4 472

—

—

—

4 472

Rezidor Group

—

306

EUR

306

—

—

—

306

5 878

—

—

—

5 878

29 024

–332

–14 310

Summa icke räntebärande
Summa långfristiga
fordringar

0,01%

1

Euribor 3M + 1%

71

Euribor 6M + 4%

31 december 2015
Bokfört värde
i TEUR

Lån från

Motpart

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinor Hotel
Investment A/S

236

Euribor 6M +6,1%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinor Hotel
Investment A/S

398

USD Libor 3M
+8,5%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinor Hotel
Investment A/S

12

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinor Hotel
Investment A/S

1

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Afrinor Hotel
Investment A/S

35

Euribor 6M +7,0%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Sia (Ltd) D.N.H

3

Euribor 6M +4.5%

Rezidor Hotels ApS
Danmark

Limited Liability
Company
“SASSK”

Summa kortfristiga
räntebärande fordringar

1 825

Ränta

Euribor 3M +3,5%
USD Libor 6M
+8,0%

0,01%

2 510

Inga panter hålls som säkerhet för dessa fordringar.
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Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

Inga panter hålls som säkerhet för utestående kundfordringar.

31 december
TEUR

2016

2015

13 878

17 455

Förutbetalda kostnader
Förutbetald hyra
Förutbetald fastighetsskatt

Rezidor Hotels ApS Danmark

Euribor 3M +3,5%

2 780

Förutbetald uppvärmning

Rezidor Hotels ApS Danmark

Ränta

Övriga förutbetalda kostnader

146

312

1 784

2 195

12 192

12 100

28 000

32 062
10 203

Upplupna intäkter

–683 13 699

Långfristig förutbetald hyra

Upplupna intäkter – avgifter

8 803

Olika ej räntebärande depositioner

Upplupna intäkter – övrigt

3 039

4 460

11 842

14 663

Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

16 769

17 118

Totalt

56 611

63 843

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Per den 31 december 2015

—

Rezidor Hotels ApS
Danmark

T I L L

Summa långfristiga
fordringar

500

Kund
fordringar
Reserv minus reserv
för osäkra
för osäkra
fordringar
fordringar

Motpart

N OT E R

Haute Rive Azuri Hotel Ltd.

Kund
fordringar
före reserv
för osäkra
fordringar

Bokfört värde
i TEUR

Loan from

3 7

Rezidor Hotels ApS Danmark

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar

31 december
TEUR

15 752

Summa räntebärande

3 6

Nedskriv- Tillgångar
Nomining och som innenellt valutakurshas för
Bokfört
värde
förlust försäljning Kortfrisvärde
TEUR
TEUR
TEUR
tig del
TEUR
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Kundfordringar
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Övriga kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar per den 31 decmeber 2015 avsåg medel på
spärrkonton. Dessa spärrkonton har stängts under 2016 och ersatts av
en bankgaranti.

Likvida medel

Likvida medel vid räkenskapsårets slut i kassaflödesanalysen kan stämmas av
i förhållande till motsvarande poster i balansräkningen enligt nedan:
31 december
TEUR

2016

2015

Bank

7 178

39 696

Kassa

873

1 391

Varav klassificeras som tillgångar som innehas för
försäljning
Summa likvida medel

–27

–3 352

8 024

37 735

Det finns inga restriktioner för användningen av de likvida medlen.

Tillgångarna hänförliga till investeringarna i Rezidor Royal Hotel Beijing Co. Ltd
och Mongolia Nord GmbH klassificeras som Tillgångar som innehas för försäljning, efter godkännande av Styrelsen. Försäljningarna förväntas äga rum inom
12 månader från balansdagen.
Tillgångar och skulder hänförliga till sex hotell i Storbritannien (QMH-portföljen) klassificeras som tillgänliga för försäljning då avtal om att avsluta kontrakten
tecknats i december 2016.
Försäljningen av Hotel AB Bastionen slutfördes i januari 2016.
Tillgångar klassificerade som innehas för försäljning värderas till det lägsta av
det tidigare anskaffningsvärdet och verkligt värde minskat med försäljningsomkostnader.
2016

2015

Övriga kortfristiga räntebärande fordringar
Likvida medel
Totala tillgångar QMH-portföljen
Totala tillgångar som innehas för försäljning

900

897

Maskiner och inventarier

—

1 349

Pågående nyanläggningar

—

41

Varulager

—

50
2 090

Hotel AB Bastionen

Övriga kortfristiga icke räntebärande fordringar

—

Likvida medel

—

3 352

Totala tillgångar Hotel AB Bastionen

—

6 882

1 462

—

573

—

27

—

2 154

—

16 826

22 089

31 december
2016

2015

Leverantörsskulder

—

1 489

Aktuella skatteskulder

—

10

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

—

3 143

Totala skulder Hotel AB Bastionen

—

4 642

Hotel AB Bastionen

QMH-portföljen
Leverantörsskulder

265

—

Övriga långfristiga icke räntebärande skulder

2 583

—

Totala skulder QMH-portföljen

2 848

—

Totala skulder som innehas för försäljning

2 848

4 642

Aktiekapital

EMITTERAT KAPITAL
Aktiekapital
2016

TEUR

Övrigt tillskjutet
kapital 2016

Aktiekapital
2015

Övrigt tillskjutet
kapital 2015

Ingående balans 1 januari

11 626

177 124

11 626

177 124

Utgående balans 31 december

11 626

177 124

11 626

177 124

FULLT BETALDA AKTIER

Beslutsdatum

Förändring i
antal aktier

Förändring i
aktiekapital

Totalt antal

Totalt
aktiekapital

Bolaget registreras

8 mars 2005

1 000

11 000

1 000

11 000

Aktiesplit

22 mars 2005

10 000

—

11 000

11 000

Emission av aktier

22 mars 2005

89 000

89 000

100 000

100 000

Emission av aktier

10 oktober 2006

26 584

26 584

126 584

126 584

Aktiesplit

10 oktober 2006

149 875 456

—

150 002 040

126 584

Fondemission utan nyemission av aktier

4 maj 2007

—

9 873 416

150 002 040

10 000 000

Nyemission

5 juni 2014

24 386 817

1 625 766

174 388 857

11 625 766

–3 580 359

–3 681 138

170 808 498

170 707 719

Utdelning per aktie
I enlighet med styrelsens förslag till årsstämman 2016, beslutade årsstämman
att utdelning lämnas om 0,07 EUR per aktie för räkenskapsåret 2015, motsvarande 11 949 TEUR. Styrelsen föreslår årsstämman 2017 att utdelning lämnas
om 0,05 EUR per aktie för räkenskapsåret 2016, motsvarande 8 540 TEUR.

Syftet med programmen är att tillförsäkra att ersättningen inom koncernen
understödjer en sammanlänkning av de ledande befattningshavarnas och
aktieägarnas intressen och att en rimlig andel av ersättningen är kopplad till
bolagets prestation. I syfte att genomföra incitamentsprogrammet på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt har styrelsen bemyndigats av årsstämmorna att
besluta om förvärv av egna aktier på börsen.

2013, 2014 och 2015 års program
Årsstämmorna 2013, 2014 och 2015 godkände långsiktiga aktierelaterade och
prestationsbaserade incitamentsprogram att erbjuda befattningshavare inom
Rezidor. Innehållet i de tre programmen är likvärdiga. Programmen består
både av matchnings- och prestationsaktier. VD & Koncernchef samt övriga
medlemmar i koncernledningen har erbjudits att delta i prestationsdelen såväl
som i matchningsdelen av programmen. Övriga ledande befattningshavare
har erbjudits att delta i prestationsdelen av programmen.
För att kvalificera för matchningsdelen av programmen måste deltagaren
uppfylla vissa krav, inklusive att sparaktier innehavs i minst tre år och att deltagaren förblir anställd i företaget under intjänandeperioden. Undantag kan
godkännas under speciella omständigheter. Deltagare som kvalificerar för
prestationsdelen av programmen måste, utöver kravet på fortsatt anställning
under intjänandeperioden, uppnå ett prestationsmål baserat på Rezidor
koncernens sammanlagda vinst per aktie under tre på varandra följande år
med start från det år då programmet godkänts av årsstämman.
Programmet som godkändes av årsstämman 2013 löpte ut under 2016. Prestationsmålet baserat på sammanlagd vinst per aktie under tre på varandra
följande år var satt till 0,60 EUR, vilket inte uppnåddes. Sex medlemmar av
koncernledningen uppnådde kraven för matchningsdelen av programmet.
Totalt 46 408 aktier tilldelades medlemmar av koncernledningen, varav VD &
Koncernchef erhöll 17 497 aktier.
Fem medlemmar av koncernledningen deltar i 2014 års program, vilket berättigar dem till högst 456 963 aktier, av vilka VD & Koncernchef är berättigad till
högst 207 307 aktier. Därutöver deltar 17 övriga personer på chefsnivå, vilket
berättigar dem till högst 185 086 aktier.
Det totala värdet av 2014 års program uppgick på tilldelningsdagen, baserat
på 35 deltagare och inklusive sociala avgifter, till 4 651 TEUR.
Sex medlemmar av koncernledningen deltar i 2015 års program, vilket
berättigar dem till högst 604 567 aktier, av vilka VD & Koncernchef är berättigad till högst 272 935 aktier. Därutöver deltar 24 övriga personer på chefsnivå, vilket berättigar dem till högst 393 403 aktier.
Det totala värdet av 2015 års program uppgick på tilldelningsdagen, baserat på 35 deltagare och inklusive sociala avgifter, till 5 017 TEUR.

redan innehavda aktier till programmet. Investeringen i, och/eller allokeringen
av, sparaktier för VD och koncernchef uppgår till minst 5 procent och högst 10
procent av den fasta årliga bruttogrundersättningen för år 2016. Investeringen
i, och/eller allokeringen av, sparaktier för övriga medlemmar i koncernledningen uppgår till minst 2,5 procent och högst 5 procent av den fasta årliga
bruttogrundersättningen för år 2016. För att kvalificera för matchningsdelen av
programmet måste deltagaren uppfylla vissa krav, inklusive att sparaktier
innehas i minst tre år och att deltagaren förblir anställd i företaget under intjänandeperioden. Undantag kan godkännas under speciella omständigheter.
Deltagare som kvalificerar för prestationsdelen av programmet måste, utöver kravet på fortsatt anställning under intjänandeperioden, uppnå ett prestationsmål baserat på Rezidorkoncernens sammanlagda vinst per aktie för
räkenskapsåren 2016 till 2018. Det högsta antal prestationsaktier som kan tilldelas varje deltagare i programmet beräknas genom att dividera ett belopp,
motsvarande en viss procentsats av varje deltagares fasta årliga bruttogrundersättning för 2015, med marknadspriset för Rezidor-aktien. Procentsatsen av
den fasta årliga bruttogrundersättningen för 2016 uppgår för VD och koncernchef till 150 procent, för övriga medlemmar i koncernledningen till mellan 50
och 75 procent, och för övriga ledande befattningshavare till mellan 30 och 38
procent, i ett vart fall omräknat till SEK. Marknadspriset för Rezidor-aktien som
har använts uppgår till 34,46 SEK, vilket motsvarar den volymavvägda genomsnittliga betalkursen för Rezidor-aktien på Nasdaq Stockholm under en sammanhängande period av fem handelsdagar omedelbart före den dag erbjudande om deltagande i programmet lämnades, vilket var den 30 juni 2016.
Sex medlemmar av koncernledningen deltar i 2016 års incitamentsprogram,
vilket berättigar dem till totalt högst 644 866 aktier, av vilka VD och koncernchef
är berättigad till totalt högst 304 258 aktier. Därutöver deltar 26 övriga personer
på chefsnivå i programmet, vilket berättigar dem till totalt högst 434 766 aktier.
Det totala värdet av 2016 års program uppgår på tilldelningsdagen, baserat på
40 deltagare och inklusive sociala avgifter, till 5 379 TEUR.
Deltagare i 2014-2016 års program som har lämnat företaget har tilldelats
54 371 aktier under 2016.

Summering av det maximala antalet aktier som kan tilldelas
Program

Vid slutet
av 2015

Tilldelade
under 2016

Förverkade
under 2016

Erhållna
under 2016

Vid slutet
av 2016

2013

938 587

—

–892 179

–46 408

—

2014

701 226

—

–56 407

–2 770

642 049

2015

1 101 411

—

–63 238

–40 203

997 970

2016

—

1 091 030

—

–11 398

1 079 632

Total

2 741 224

1 091 030

–1 011 824

–100 779

2 719 651

2016 års program
Årsstämman godkände den 21 april 2016 att maximalt 40 befattningshavare
inom Rezidorkoncernen skulle erbjudas ett långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram. Programmet består både av matchningsaktier och prestationsaktier. VD och koncernchef samt övriga medlemmar i koncernledningen
har erbjudits att delta i prestationsdelen såväl som matchningsdelen av programmet. Övriga ledande befattningshavare har erbjudits att delta i prestationsdelen av programmet.
Deltagare som har accepterat erbjudandet om matchningsdelen av programmet har förvärvat Rezidor-aktier på Nasdaq Stockholm och/eller allokerat

Total kostnad
Nettokostnaderna som redovisas i resultaträkningen för 2016, i enlighet med
IFRS 2, uppgår till 2 724 TEUR (555).

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

14 310

—

Antal utestående aktier

2015

174 388 857

T I L L

13 772

Mongolia Nord GmbH
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Kundfordringar

92

Antal egna aktier som innehas av bolaget

2016

174 388 857

N OT E R

Rezidor Royal Hotel Beijing Co. Ltd

Övriga aktier och andelar

Valulager

Antal registrerade aktier

Aktierelaterade ersättningar

Långsiktiga resultatbaserade och aktierelaterade incitamentsprogram

QMH-portföljen

TEUR

31 december

Övriga långfristiga räntebärande fordringar

I slutet av året innehade Rezidor 3 681 138 egna aktier, vilket motsvarar 2,1
procent av samtliga registrerade aktier. Det genomsnittliga antalet egna aktier
som innehades av bolaget under 2016 uppgick till 3 663 811 (3 681 138).
Aktierna har återköpts under 2007 och 2008 i enlighet med bemyndigandena
vid årsstämmorna samma år. Alla återköpta aktier har köpts tillbaka för att
säkra tilldelningen av aktier i incitamentsprogrammen och de sociala avgifterna relaterade till dessa.
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Tillgångar som innehas för försäljning

TEUR

Återköp av aktier

31 december
TEUR

3 9

3 8
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Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 11 625 766 EUR, vilket motsvarar
174 388 857 aktier och ger ett kvotvärde per aktie på 0,067 EUR. Samtliga
emitterade aktier är fullt betalda. Samtliga aktier tillhör samma aktieslag. Samtliga aktieägare i företaget har utan begränsningar rätt till en röst per aktie vid
årsstämman. Aktier som innehas av företaget eller något av dotterbolagen
medför inte några av de rättigheter som är förknippade med aktieägande.
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Verkligt värde reserv – kassaflödessäkringar

TEUR

2016

2015

Ingående balans 1 januari

198

274

Vinster och förluster redovisade
i eget kapital under året

237

–231

Skatt på vinster och förluster redovisade
i eget kapital under året

–52

61

–557

121

Vinster och förluster cirkulerade
ut ur eget kapital under året
Skatt på vinster och förluster cirkulerade
ut ur eget kapital under året
Utgående balans 31 december
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122

–27

–52

198

2016

2015

Koncernens redovisade upplåning i EUR är angiven i följande valuta:

Checkkredit i bank & krediter

0,90%

0,90%

Övriga lån

3,76%

4,50%

1 januari–31 december

TCHF

TEUR

TSEK

Total

—

20 522

—

20 522

Checkkredit i bank
Övriga lån

—

13 677

—

13 677

Totalt

—

34 199

—

34 199

Samtliga skulder till kreditinstitut förfaller inom ett år.

Specifikation av checkkredit i bank
31 december
TEUR

Beviljade checkräkningskrediter

31 december 2015
TCHF

Ersättningar till
anställda

Omstrukturering
och avslutande
av kontrakt

Rättsliga tvister

Förlustkontrakt

Övriga

Totalt

Ingående balans 1 januari 2015

—

—

80

4 580

689

5 349

Ytterligare redovisade avsättningar

—

—

42

580

1 049

1 671

Minskning till följd av omvärderingar

—

—

—

–917

—

–917

Utnyttjat under året

—

—

—

–2 503

–661

–3 164

Utgående balans 31 december 2015

—

—

122

1 740

1 077

2 939

Ytterligare redovisade avsättningar

—

—

—

—

–4

–4

Minskning till följd av omvärderingar

—

—

—

—

–24

–24

Valutakursdifferenser

—

—

—

—

61

61

Utnyttjat under året

—

—

–34

–1 740

–1 102

–2 876

Utgående balans 31 december 2016

—

—

88

—

8

96

TEUR

TSEK

Checkkredit i bank

—

—

—

—

Övriga lån

12

5 701

—

5 713

Totalt

12

5 701

—

5 713
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Utnyttjande av checkkredit i bank: i garantier

Totalt

—

Outnyttjade checkräkningskrediter

176 678

199 644

Övriga kortfristiga skulder
Typ av upplupen kostnad och förutbetalda intäkter

31 december
TEUR

2016

2015

Förskottsbetalningar från kunder

14 964

14 178

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

91 557

98 266

Övriga kortfristiga icke räntebärande skulder

16 190

14 147

122 711

126 591

Totalt

TEUR

2016

2015

15 269

16 336

Upplupna kostnader för bonus
inklusive sociala avgifter

6 743

13 083

Övriga upplupna lönekostnader

13 487

9 732

Semesterlön inklusive sociala avgifter

Upplupna energikostnader

13 306

11 423

3 618

5 970

Förutbetalda intäkter

1 694

1 789

32 090

32 784

91 614

98 266

Totalt

96

Övriga
Rättsliga tvister
Avsättningen för rättsliga tvister om 88 TEUR (122) är hänförlig till två mindre
krav relaterade till två hotell under hyresavtal i Övriga Västeuropa.

Övriga avsättningar vid slutet av 2015 om 1 077 TEUR var huvudsakligen relaterade till en kontraktuell förpliktelse för ett hotell under hyresavtal i Norden.
Ingen utestående avsättning per den 31 december 2016 då betalning
har erlagts.

Förlustkontrakt
Utestående avsättning för förlustkontrakt om 1 740 TEUR vid slutet av 2015 var
hänförligt till ett hotell under hyresavtal i Övriga Västeuropa som var stängt för
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Närstående parter

Carlson Hotels, Inc. och dess närstående företag (“Carlson”) är signifikanta
närstående parter. Den 7 december 2016 förvärvade HNA Tourism Group Co,
Ltd. (“HNA”) Carlson Hotels och därmed 51,3% av samtliga utestående aktier i
Rezidor. Efter detta datum hanteras HNA som en närstående part.

Transaktionerna med Carlson delas upp enligt följande:
Intäkter
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TEUR

Upplåning
Kortfristig 31 december

TEUR

Utan säkerhet – upplupet
anskaffningsvärde
Övriga lån
Totalt

Långfristig 31 december

2016

2015

2016

2015

20 522

—

—

—

—

19

13 677

5 694

20 522

19

13 677

5 694

5 313 TEUR (5 694) av övriga långfristiga lån är hänförligt till finansieringen av

investeringar i samband med renoveringen av ett tyskt hotell under managementavtal. Rezidor har inte erhållit några pengar i samband med detta lån,
men åtagit sig en förpliktelse för finansieringen av en del av renoveringsarbetena såsom en del av managementavtalet. En immateriell tillgång motsvarande rättigheterna erhållna genom managementavtalet har samtidigt redovisats i balansräkningen. Räntekostnader om 406 TEUR (räntesats 5,8 procent)
ådragna under renoveringstiden aktiverades under 2009. Under 2011 efterskänktes upplupen ränta om 567 TEUR och redovisades som finansiell intäkt.
Från och med 2011 löper lånet med en räntesats om 4,5 procent. Återbetalningen av den långfristiga delen av lånet är knutet till avgifterna som erhålls
från hotellet.
Resterande lånfristiga lån om 8 364 TEUR (—) är hänförligt till förvärvet an
andelarna i prize Holding GmbH (se även not 16). Ursprungligt lånebelopp
uppgår till 8 200 TEUR och kapitaliserad ränta till 164 TEUR (räntesats 3,0%).

Carlson Hotels, Inc. – Royaltyavgifter, marknadsföringsavgifter, reserveringsavgifter och licensavgifter
Carlson Hotels, Inc. – Club Carlson
Carlson Hotels, Inc. – Vidarefakturerade kostnader från
externa parter
Carlson Hotels, Inc. – Övrigt
Carlson Wagonlit Travel - resebyråer

2016

Skulder från den
närstående parten

Rörelsekostnader
2015

2016

2015

—

—

18 894

19 727

2 932

3 126

5 420

5 594

31 dec. 2016

Skulder till den
närstående parten

31 dec. 2015

31 dec. 2016

31 dec. 2015

—

—

1 247

1 492

—

—

—

—

—

—

4 938

2 788

—

—

—

—

1 048

2 252

411

993

—

—

—

—

—

—

500

578

—

—

17

23

Carlson
Per den 31 december 2016 hade Rezidor inga kortfristiga fordringar på Carlson
Hotels (inga per den 31 december 2015). Kortfristiga skulder till Carlson Hotels
uppgick per den 31 december 2016 till 1 247 TEUR (1 492). Affärsrelationen med
Carlson består huvudsakligen av rörelsekostnader för att nyttja varumärkena
och Carlsons bokningssystem. Rezidor betalar även provisioner till Carlsons
resebyrånätverk. Vidare driver Carlson ett kundlojalitetsprogram, Club Carlson, i syfte att ge kunder incitament att köpa hotellnätter. Lojalitetspoäng som

har intjänats när gäster har bott på ett hotell, faktureras till hotellen av Carlson.
Likaså när lojalitetspoäng har utnyttjats på hotellen, erhåller hotellen ersättning från Carlson. Inklusive alla kontraktstyper (hotell under hyres-, management- och franchiseavtal), fakturerade Carlson 17 228 TEUR (12 633) under året
för intjänade lojalitetspoäng och ersatte 9 756 TEUR (5 638) för utnyttjade
poäng. Endast transaktioner som involverar hotell under hyresavtal (framgår
av tabellen ovan) har emellertid en påverkan på Rezidors koncernredovisning.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Totalt per 31 december 2016

3 522

T I L L

—

3 627

2 240

Upplupna försäljnings- och
marknadsföringskostnader
Övriga upplupna kostnader

renovering. Avsättningen skulle täcka uppskattade kostnader för icke annulerbara underhålls- och anställningsavtal under renoveringsperioden. Hotellet
öppnades åter i oktober 2016.

3 167

N OT E R

96

–356

Kreditramen, som uppgår till 200 000 TEUR, har en löptid upp till november
2018, kombinerat med sedvanliga sidoförpliktelser (covenants), inklusive klausuler avseende ägarförändringar.

Analys av totala avsättningar

Förväntat utflöde 2018

–2 800
–20 522

Upplupna hyreskostnader

Förväntat utflöde 2017

2015

200 000

Utnyttjande av checkkredit i bank: i likvider

Upplupna avgifter

TEUR

2016

200 000

4 1

4 0

Följande genomsnittliga årliga räntesatser betalades

31 december 2016

Avsättningar

TEUR

Inga andra lånekostnader än de som beskrivs ovan har aktiverats.
Dessa övriga upplåningar är inte förenliga med några klausuler och koncernen har inte använt några tillgångar som säkerhet för dessa lån.

Fortsättning not 37

Carlson vidarefakturerar även kostnader som de ådragit sig från externa parter, huvudsakligen internetbaserade bokningskanaler, till de hotell från vilka
kostnaderna härrör. Inklusive alla kontraktstyper (hotell under hyres-, management- och franchiseavtal), vidarefakturerade Carlson kostnader om 13 388
TEUR (3 967) under året. Endast kostnader vidarefakturerade till hotell under
hyresavtal (framgår av tabellen ovan) har en påverkan på Rezidors koncernredovisning. Carlson och Rezidor samarbetar även inom en mängd andra områden, såsom global försäljning, hemsidor, intäktsgenererande verktyg och
inköp. Dessa andra områden leder emellertid inte alltid till direkta transaktioner mellan de två bolagen.
Travel management-företaget Carlson Wagonlit Travel (“CWT”) var en närstående part t.o.m. den 6 december 2016. Under 2016 betalade Rezidor provisioner till CWT som uppgick till 500 TEUR (578). Kortfristiga skulder för Rezidor avseende dessa provisioner uppgick till 17 TEUR (23).
Samtliga transaktioner utförs på armslängds avstånd. Varje nytt avtal eller
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Joint ventures och intresseföretag
31 december
TEUR

Lån till joint ventures och intresseföretag
Intäkter (managementavgifter) från joint ventures
och intresseföretag

2016

2015

13 772

14 310

136

353

Mer information om andelar i joint ventures och intresseföretag och lån till
dessa enheter beskrivs i not 20, 21 och 24.

Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och investeringsåtaganden
31 december

TEUR

2016

2015

Ställda säkerheter
Spärrade bankmedel

—

1 962

Summa

—

1 962

Ansvarsförbindelser
Skattekrav avseende ränteavdrag Sverige
Garantier för managementkontrakt 1)

5 400

5 400

—

—

Övriga garantier

2 800

356

Summa

8 200

5 756

Rezidor Hotel Group bedriver verksamhet i många länder världen över, och är
hela tiden delaktigt i ett flertal komplexa projekt och affärsmässiga relationer,

2016
Antal managementavtal som löper ut

År

År

2015
Antal managementavtal som löper ut

2017

2

2016

1

2018–2022

3

2017–2021

4

Year

2016
Antal hyresavtal
som löper ut

2023–2027

4

2022–2026

6

2017

—

2016

4

2028–2032

6

2027–2031

8

2018–2022

3

2017–2021

5

2033–2037

1

2032–2036

1

2023–2027

11

2022–2026

8

2038–2042

—

2037–2041

—

2028–2032

19

2027–2031

22

2043–2047

1

2042–2046

1

2033–2037

17

2032–2036

17

2038–2042

4

2037–2041

2

2043–2047

2

2042–2046

2

Year

2015
Antal hyresavtal
som löper ut

Genom Rezidors managementavtal tillhandahåller företaget managementtjänster till oberoende hotellägare. Intäkterna består huvudsakligen av grundavgifter som fastställs som en andel av den totala hotellintäkten och managementavgifter som är prestationsbaserade och fastställs som en procentsats av
hotelldriftens rörelseresultat eller justerat rörelseresultat.
Under vissa förhållanden garanterar Rezidor hotellägaren ett minimiresultat
som beräknas genom justerat rörelseresultat eller någon annan finansiell
beräkning (en ”garanti”). Enligt sådana kontrakt, i de fall där det verkliga resultatet för ett hotell är lägre är det garanterade beloppet kompenserar Rezidor
hotellägaren för bortfallet. I flertalet avtal med sådana klausuler är det emellertid Rezidors skyldighet att kompensera för ett sådant bortfallsbelopp vanligtvis begränsat till två till tre gånger den årliga garantin (”garantitaket”).
Vid slutet av 2016 hade Rezidor beviljat en viss nivå av finansiella åtaganden
i 17 managementavtal, jämfört med 21 i slutet av 2015. Managementavtalen
som innehåller sådan finansiell risk för koncernen kommer att förfalla enligt
tabellen nedan:

Följande tabell visar företagets begränsade avtalsåtaganden för samtliga
managementavtal med finansiell garanti och de maximala begränsade finansiella exponeringarna.

Den framtida hyreskostnaden inkluderar åtminstone den årliga fasta hyran
under hyresavtalet. De framtida minimihyreskostnaderna för samtliga hyresavtal med fast hyra som gäller per den 31 december 2016, framgår av följande
tabell. För ytterligare information om hyresbetalningar, se not 13.

Maximala framtida begränsade garantibetalningar

Framtida minimihyresbetalningar

Garantibetalningarna med tak inkluderar ansvarsförbindelser enligt not 38
(det vill säga garantier i managementavtal). För år 2016 betalade Rezidor 2 251
TEUR (1 659) som kompensation i enlighet med managementavtal med garantier. Se även not 13.

TEUR

Inom 1 år
1–5 år
Efter 5 år
Totalt

2016

2015

177 671

188 162

709 508

721 682

1 918 608

1 729 453

2 805 787

2 639 297

TEUR

Totalt
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1 januari–31 december
TEUR

1 015

1 022

352

465

3 923

Skatteuppdrag

607

181

9 312

10 733

Övriga uppdrag

214

118

36 851

6 267

2 188

1 786

49 400

20 923

2015

Inom 1 år

3 237

1–5 år
Totalt

2015

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2016

Efter 5 år

2016

Deloitte
Revisionsuppdrag

TEUR

2015

60 897

Revisionsarvode

Framtida minsta vidareuthyrningsintäkter
Intäkter från vidareuthyrning redovisades 2016 till ett belopp om 4 077 TEUR
(4 394). De förväntade framtida vidareuthyrningsbetalningarna som ska erhållas
från samtliga fasta hyresavtal visas i tabellen nedan:

2016

47 412

Totalt

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Tvister

Enligt hyresåtaganden hyr företaget hotellbyggnader från fastighetsägare
eller andra parter och har därför rätt till vinsten men får bära de risker som är
förknippade med driften av hotell. Hyresavtalen innefattar vanligtvis en rörlig
hyresklausul enligt vilken företaget är skyldigt att betala en rörlig hyra baserat
på en procentsats av den totala intäkten från hotellet (”rörlig hyra”). De flesta
hyresavtal innefattar även en lägsta hyra som är oberoende av den intäkt som
hotellet genererar (”fast hyra”). Den fasta hyran anpassas vanligtvis varje år för
att ta hänsyn till förändringar i ett fastställt konsumentprisindex. I avtal som
innehåller klausuler om både rörlig och fast hyra betalar företaget i allmänhet
den högre hyran av de två till uthyraren. För att begränsa den ekonomiska
exponeringen i hyresavtalen sätter Rezidor vanligtvis ett tak för den mellanskillnad mellan rörlig och fast hyra som företaget betalar till hyresvärden, motsvarande ett belopp som uppgår till två till tre års sammanlagda fasta hyror.
Om de ackumulerade mellanskillnaderna når detta tak upphör skyldigheten
att betala fast hyra och hyresvärden får endast den rörliga hyran. Vid årsslutet
2016 hade Rezidor 56 hyresavtal för hotell i drift och under utveckling som
hade vissa finansiella åtaganden, jämfört med 60 sådana avtal under 2015. I
följande tabell ges en översikt över när dessa avtal löper ut – både för hotell i
drift och under utveckling.

T I L L

I december 2015 erhöll Rezidor ett negativt beslut från den svenska skattemyndigheten avseende ränteavdrag i ett av dotterföretagen 2013. Rezidor
erhöll ett skattebesked om ytterligare inkomstskatt uppgående till motsvarande 3,1 MEUR. Skatten betalades i början av 2016. Den 2 november 2016
överklagade Rezidor beskedet hos Förvaltningsrätten, då bolaget anser att
beslutet är fattat på felaktiga grunder och att det dessutom strider mot EUrätten. I november 2016 erhöll bolaget ett motsvarande negativt beslut avseende avdrag för räntekostnader gjorda under räkenskapsåret 2014. Rezidor
kommer att överklaga även detta besked. Ingen skattekostnad har därför
redovisats per den 31 december 2016. Om bolagets yrkanden inte går igenom,
kan bolagets totala skattekostnad uppgå till högst ca 5,4 MEUR.
Enligt hyresavtalen ansvarar Rezidor för att hålla hotellbyggnaden, dess
inventarier och utrustning i övrigt i gott skick under hela avtalets löptid. Enligt
vissa hyresavtal måste Rezidor investera en genomsnittlig andel av hotellets
intäkter i underhåll av den aktuella hotellbyggnaden. Om renoveringsarbeten
under en period har varit lägre än vad som krävs i hyresavtalen, måste renoveringsarbetena utföras vid en senare tidpunkt eller alternativt regleras på annat
sätt. De totala investeringarna kan därför variera mellan åren, men uppgår normalt till cirka fem procent av intäkterna från hyresavtal.
Rezidor innehar 20,0 procent av Afrinord Hotel Investment A/S (”Afrinord”)
för att utveckla hotellprojekt i Afrika. De andra ägarna i Afrinord är nordiska
utvecklingsfonder. Afrinords aktieägare har ett investeringsåtagande som
uppgår till 35 000 TEUR per den 31 december 2016, av vilket Rezidor har lämnat 50 TEUR som kapitaltillskott 2006. Afrinord har delvis finansierat hotell i
Addis Abeba (Etiopien), Nairobi (Kenya), Freetown (Sierra Leone), Kapstaden
(Sydafrika) och Bamako (Mali) via låneavtal. Det utestående åtagandet relaterat till dessa projekt uppgick till 25 738 TEUR per den 31 december 2016, varav
Rezidors andel uppgick till 5 148 TEUR. Hela det ursprungliga åtagandet på
35 000 TEUR har utbetalts av Afrinord och följaktligen har Rezidor inga utestående investeringsåtaganden relaterade till dessa projekt per den 31 december 2016.
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Hyresåtaganden
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1) Se not 40 där dessa belopp är inkluderade i maximala framtida begränsade garanti
betalningar

där tvister om olika frågor kan uppstå. Oftast kan sådana tvister lösas genom
förhandlingar och diskussioner. Vid sällsynta tillfällen kan en sådan tvist leda
till en större oenighet mellan parterna eller att en part anser att lagbrott har
begåtts. Avsättningar för krav hänförliga till kända tvister bokförs när det föreligger en situation där det är högst sannolikt att Rezidor kommer att bli skyldigt
att reglera tvisten och när en rimlig bedömning kan göras med avseende på
tvistens utfall. Rezidor är inte delaktigt i något rättsligt förfarande eller skiljedomsförfarande som, enligt Rezidors bedömning, kan ha eller har en väsentlig
påverkan på Rezidors finansiella position eller lönsamhet under 2016, inklusive ännu ej avslutade och nedan beskrivna fall, och fall som är kända och för
närvarande övervägs. Styrelsen har per den 31 december 2016 ingen kännedom om något rättsligt förfarande, varken något pågående förfarande eller att
någon nyligen väckt talan, mot Rezidor eller något av företagets dotterföretag,
ej heller fakta som det är troligt kan resultera i en tvist, en fordran eller ett
rättsligt förfarande som väsentligt kan komma att påverka Rezidors finansiella
position eller verksamhet.
Nedan följer en beskrivning av pågående större juridiska processer. Samtliga belopp har räknats om till euro.
Ett krav på 34,5 MEUR mot ett dotterföretag till Rezidor, som kompensation
för en påstått felaktig uppsägning av ett managementavtal, prövades och av
visades av en domstol för handelsärenden 2009. Motparten överklagade domslutet och gav samma skäl som tidigare för kravet. År 2016 utfärdade den andra
instansen en dom som sa att Rezidor hade avslutatet förhandlingarna på ett
felaktigt sätt, men att Rezidor inte bär något ansvar för felaktigheten. Förhandling om ansvarsfrågan är planerad till mars 2017. Utifrån extern juridisk rådgivning och juridiska utlåtanden anser Rezidor att överklagandet saknar grund.
Det rättsliga förfarandet pågår.
Den 20 november 2015 förekom det en terroristattack på Radisson Blu
hotellet i Bamako, Mali. Hotellet förvaltas av ett av Rezidors dotterföretag
under ett managementavtal. 22 personer dog i attacken, inklusive 14 gäster
och tre anställda. Terroristattacken är föremål för statliga utredningar. Per den
31 december 2016 har ett fåtal överlevande gäster ställt krav, eller hotat med
att ställa krav, för skador och för känslomässig stress, och familjerna till två av
de avlidna gästerna har fört framt krav avseende deras familjemedlemmars
död. Samtliga krav har nekats av advokater som anlitats av försäkringsbolaget, baserat på en bedömning av det inte förligger något ansvar för hotellet
eller för Rezidor. Det är inte möjligt att göra en vettig bedömning av avsättning
i Rezidors redovisning baserat på kända förhållanden.
Ett krav på 3,9 MEUR har förts fram av uppsagd personal vid ett hotell som
tidigare drevs under hyresavtal. Personalen hävdar att uppsägningarna är
ogiltiga eftersom de är en följd av en överlåtelse, och att Rezidor därför är
skyldig att betala skadestånd och advokatkostnader uppgående till 3,9
MEUR. Baserat på extern juridisk rådgivning bedömmer Rezidor att man har
goda argument för varför det inte förligger någon betalningsskyldighet och
även att allt potentiellt ansvar bör täckas av hyresvärden under det uppsagda
hyresavtalet. Rezidor har undanhållit hela beloppet på 3,9 MEUR från betalningen för avslutandet av hyresavtalet, vilken förföll 2016, för att täcka eventuellt ansvar i målet. Hyresvärden har inlett rättsliga åtgärder mot Rezidor avseende det undanhållna beloppet. Den externa rådgivarens bedömning är att
Rezidors undanhållande av detta belopp är i enlighet med avtalet om uppsägning och att risken i denna tvist därför är begränsad.
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ny transaktion som bedöms vara av materiell betydelse kräver godkännande
av Rezidors styrelse.
Utestående belopp är utan säkerhet och kommer att betalas kontant. Inga
garantier har lämnats eller erhållits. Inga kostnader har redovisats för perioden
för osäkra fordringar rörande de belopp som de närstående parterna är skyldiga.
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Händelser efter balansdagen
31 december 2016

Den 27 januari 2017 offentliggjordes att David Berg har avgått från sin post i
styrelsen med omedelbar verkan.
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Säte

Koncernbolag och legal struktur

Rezidor Hotel Group AB har följande dotterbolag, joint ventures, intresseföretag och andra investeringar:
31 december 2016

Aktiekapital

Bryssel

100

MEUR 29,4

100

MEUR 4,0

Beijing

50

MRMB 33,4

50

MRMB 33,4

13,41

MEUR 19,8

13,41

MEUR 19,8

Köpenhamn
Frederiksberg
Köpenhamn
Köpenhamn
Århus
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn
Köpenhamn

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
100
100

MDKK 212,0
MDKK 1,2
MDKK 2,0
MDKK 3,0
MDKK 0,5
MDKK 1,0
MDKK 1,0
MDKK 1,0
MEUR 0,7
MEUR 0,1
MDKK 2,4
MDKK 2,5
MEUR 83,0
MEUR 0,3
MEUR 0,5
MEUR 0,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
100
100

MDKK 212,0
MDKK 1,2
MDKK 2,0
MDKK 3,0
MDKK 0,5
MDKK 1,0
MDKK 1,0
MDKK 1,0
MEUR 0,7
MEUR 0,1
MDKK 2,4
MDKK 2,5
MEUR 83,0
MEUR 0,3
MEUR 0,5
MEUR 0,5

Nasr City, Kairo

20

MEGP 68,0

20

MEGP 68,0

100
100
100
100
100
100

MEUR 0,0
MEUR 110,4
MEUR 10,1
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0

100
100
100
100
100
100

MEUR 0,0
MEUR 110,4
MEUR 10,1
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0

Limassol

Puteaux
Puteaux
Nice
Marseille
Lyon
Nice

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14,28
100
49

MEUR 0,2
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14,28
—
—

MEUR 0,2
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
MEUR 0,0
—
—

Milano

100

MEUR 0,0

100

MEUR 0,0

Safat

1,82

MKWD 40,0

1,82

MKWD 40,0

Riga

100

MLVL 0,0

100

MLVL 0,0

Amsterdam

100

MEUR 0,0

100

MEUR 0,0

Oslo
Oslo
Oslo
Oslo

100
100
100
100

MNOK 249,0
MNOK 11,0
MNOK 0,0
MNOK 0,0

100
100
100
100

MNOK 249,0
MNOK 11,0
MNOK 0,0
MNOK 0,0

74
74

MZAR 0,0
MZAR 0,0

74
74

MZAR 0,0
MZAR 0,0

Madrid

100

MEUR 0,0

100

MEUR 0,0

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Göteborg
Stockholm
Stockholm
Malmö

100
100
100
100
100
—
100
100
100

MEUR 0,1
MSEK 18,0
MSEK 0,1
MSEK 0,3
MSEK 8,0
—
MSEK 1,0
MSEK 1,0
MSEK 1,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

MEUR 0,1
MSEK 18,0
MSEK 0,1
MSEK 0,3
MSEK 8,0
MSEK 1,0
MSEK 1,0
MSEK 1,0
MSEK 1,0

Rümlang
Basel

100
100

MCHF 0,1
MCHF 0,1

100
100

MCHF 0,1
MCHF 0,1

Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester
Manchester

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MGBP 32,2
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MGBP 32,2
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0
MGBP 0,0

Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Duisburg
Frankfurt
Frankfurt
Hamburg

Johannesburg
Johannesburg

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Ägande i %

Aktiekapital

T I L L

Rezidor Resort France S.A.S.
Rezidor Hospitality France S.A.S.
Royal Scandinavia Hotel Nice S.A.S.
Royal Scandinavia Hotel Marseille S.A.S.
Rezidor Lyon S.A.S.
SARL Régence Plage

Aktiekapital

Ägande i %

N OT E R

Belgien
The Rezidor Hotel Group SPRL
Kina
Rezidor Royal Hotel Beijing Co.,Ltd
Cypern
Doriscus Enterprises Limited
Danmark
Rezidor Hotels ApS Danmark
Rezidor Falconer Center A/S
Rezidor Services A/S
SIHSKA A/S
Rezidor Scandinavia Hotel Aarhus A/S
Hotel Development S. Africa A/S
Rezidor Hotel Kiev A/S
Rezidor Hotel investment Egypt A/S
Rezidor Russia A/S
Rezidor Loyalty Management A/S
Rezidor Cornerstone A/S
Rezidor Hotel Management & Development A/S
Rezidor Hospitality A/S
Afrinord Hotel Investments A/S
Rezidor Royal ApS
Rezidor Scandinavia ApS
Egypten
Al Quesir Hotel Company S.A.E
Frankrike

31 december 2015

Ägande i %

Aktiekapital

4 5

4 4

Säte

Tyskland
Rezidor Hotels Deutschland GmbH
Rezidor Revenue Center Central Europe
Rezidor Hotel Hannover GmbH
Rezidor Hotel Hamburg Airport GmbH
Rezidor Hotel Köln GmbH
Rezidor Hotel Wiesbaden GmbH
Rezidor Regent Berlin GmbH
Rezidor Hotel Karlsruhe GmbH
Rezidor Hotel Frankfurt am Main GmbH
Rezidor Hotel Frankfurt Airport GmbH
Rezidor Hotel Stuttgart GmbH
Rezidor Shared Services Centre Deutschland GmbH
Park Inn München Frankfurter Ring GmbH
Park Inn München Ost GmbH
Rezidor Düsseldorf Media Harbour Hotel GmbH
Rezidor Park Nürnberg GmbH
Mongolia Nord GmbH
Rezidor Sales and Marketing Central Europe GmbH
prize Holding GmbH
Italien
Rezidor Hotel Milan S.r.l.
Kuwait
First Hotels Company KSCC
Lettland
Rezidor Baltics SIA
Nederländerna
Rezidor Hotel Amsterdam B.V.
Norge
Rezidor Hospitality Norway AS
Rezidor Hotels Norway AS
Rezidor Hotel Atlantic Stavanger AS (vilande)
Rezidor Hotel Norge Bergen AS (vilande)
Sydafrika
Rezidor Hotel Group Southern Africa Ltd
RHW Management Southern Africa (Pty) Ltd
Spanien
Rezidor Hotel Madrid S.L.U
Sverige
Rezidor Hotel Holdings AB
Rezidor Hospitality Sweden AB
Rezidor Hotel & Congress AB
AB Strand Hotel
Royal Viking Hotel AB
Hotel AB Bastionen
Rezidor Arlandia Hotel AB
Rezidor SkyCity Hotel AB
Rezidor Royal Hotel AB
Schweiz
Rezidor Park Switzerland AG
Rezidor Hotels Switzerland AG
Storbritannien
Rezidor Hotels UK Ltd.
Rezidor Hotel Manchester Ltd.
Rezidor Hotel Leeds Ltd.
Rezidor Hotel Edinburgh Ltd.
Rezidor Hotel Stansted Airport Ltd.
Rezidor Lifestyle Glasgow Ltd. (vilande)
Rezidor Park UK Ltd.
Park Hotel Heathrow Ltd.
Park Hotels Management Ltd.
Rezidor Lifestyle Edinburgh Ltd.

31 december 2015

Ägande i %
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Förslag till vinstdisposition

Fritt eget kapital i moderbolaget tillgängligt för utdelning uppgår till (TEUR):
TEUR

Överkusfond

254 119

Balanserat resultat

7 436

Arets resultat

261 189

Styrelsen föreslår, i enlighet med utdelningspolicyn, årsstämman 2017 att
utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2016 om 0,05 euro per
aktie, motsvarande 8 540 TEUR, och att återstående disponibla medel om
252 649 TEUR balanseras i ny räkning.
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Intäkter
Samtliga operativa intäkter (inklusive rumsintäkter, mat och dryck, övriga
hotellintäkter, samt intäkter från avgifter och övriga icke hotellrelaterade intäkter från administrativa enheter).

Kortfristiga icke räntebärande fordringar [B]

122,6

116,4

Kortfristiga icke räntebärande skulder [C]

165,6

174,4

–38,4

–53,0

EBITDAR-marginal
EBITDAR i procent av intäkter.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat exklusive kostnader för avslutade/omstrukturerade kontrakt
samt nedskrivningar och återföring av nedskrivningar i procent genomsnittligt
sysselsatt kapital.

Nettokassa (nettoskuld)
Likvida medel plus kortfristiga räntebärande tillgångar (med löptid på max tre
månader) minus räntebärande skulder (kortfristiga och långfristiga), exklusive
pensioner och liknande förpliktelser samt skulder relaterade till investeringar i
hotell under managementavtal, för vilka återbetalningarna är knutna till
erhållna avgifter.

31 dec.
2016

31 dec.
2015

502,5

464,3

25,6

26,6

8,0

41,1

Icke räntebärande rörelseskulder, inklusive pensionsskulder, och exklusive skattefordringar och skatteskulder [D]

251,3

222,5

Sysselsatt kapital [A-B-C-D]

217,6

174,1

Totala tillgångar [A]
Likvida medel [C]

8,0

37,7

Likvida medel klassificerade som tillgängliga
för försäljning [B]

0,0

3,4

—

—

Kortfristiga räntebärande tillgångar [C]
Räntebärande skulder [D]

37,9

11,3

Pensioner och liknande förpliktelser [E]

3,7

5,6

Skulder relaterade till investeringar i hotel under managementavtal [F]

5,3

5,7

–20,9

41,1

Nettokassa (nettoskuld) [A+B+C-D+E+F]

Räntebärande tillgångar/skulder, netto
Räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder.
31 dec.
2016

31 dec.
2015

Räntebärande tillgångar [A]

33,1

64,3

Räntebärande skulder [B]

37,9

11,3

–4,8

53,0

MEUR

Räntebärande tillgångar/skulder, netto [A-B]

EBIT
Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.
EBIT-marginal
EBIT i procent av intäkter.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar, realisationsresultat vid försäljning av aktier
och anläggningstillgångar, finansiella poster och skatt.

MEUR

Kassaflöde från den löpande verksamheten [A]
Kassaflöde från investeringsverskamheten [B]
Fritt kassaflöde [A+B]

2016

2015

34,2

85,8

–83,1

–74,6

–48,9

11,2

Hyra i % av intäkter från hotell under hyresavtal
Hyreskostnader minus garantier i procent av intäkter från hotell under hyresavtal.
MEUR

Hyreskostnader [A]
Varav garantier [B]
Intäkter från hotell under hyresavtal [C]
Hyra i % av intäkter från hotell under hyresavtal
[(A-B)/C]

2016

2015

235,9

243,1

2,3

1,7

815,3

851,2

28,7%

28,4%

Rörelsekapital, netto
Varulager plus kortfristiga icke räntebärande fordringar minus kortfristiga icke
räntebärande skulder.

2016

2015

Rörelseresultat (EBIT) [A]

3,0

57,3

Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar [B]

7,5

5,8

Kostnader för avslutade/omstrukturerade kontrakt [C]

28,9

1,1

Sysselsatt kapital, ingången av året [D]

174,1

146,3

Sysselsatt kapital, utgången av året [E]
Avkastning på sysselsatt kapital [(A+B+C)/((D+E)/2)]

217,6

174,1

20,1%

40,1%

Östeuropa (inklusive OSS-länderna) (EE)
Armenien, Azerbajdzjan, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen, Rumänien,
Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Ukraina, Ungern,
Uzbekistan och Vitryssland.
Mellanöstern, Afrika & Övriga (MEAO)
Algeriet, Angola, Bahrain, Benin, Chad, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien,
Förenade Arabemiraten, Gabon, Ghana, Guinea, Irak, Kap Verde, Kenya, Kina,
Kongo, Kuwait, Libanon, Libyen, Mali, Marocko, Mauritius, Moçambique, Nigeria,
Oman, Qatar, Rwanda, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Sydafrika, Södra
Sudan, Togo, Tunisien, Uganda, Zambia och Zimbabwe.

Avkastnings på eget kapital
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i procent av genomsnittligt eget kapital exklusive minoritetsintressen.
MEUR

2016

2015

Årets resultat [A]

26,4

34,2

Eget kapital, ingången av året [B]

246,7

219,4

Eget kapital, utgången av året [C]

265,7

246,7

Avkastning på eget kapital [A/((B+C)/2)]

10,3%

14,7%

RevPAR
Rumsintäkter per tillgängliga rum, där tillgängliga rum definieras som totala antalet rum minus rum som ej är tillgängliga för försäljning.
Leased portfolio

2016

2015

Rumsintäkter (MEUR) [A]

541,5

560,4

6,226

6,404

87,0

87,5

Antalet tillgängliga rum (tusental) [B]
RevPAR [A/B]

RÖRELSEMÅTT
Average Room Rate
Rumspris eller ”Average Room Rate” är ett genomsnitt av rumsintäkter per sålt
rum. Även kallat ARR (”Average Room Rate”), ADR (”Average Daily Rate”) eller
AHR (“Average House Rate”) i hotellbranschen.
Centrala kostnader
Centrala kostnader är kostnader för funktioner vid huvudkontor och regionala
funktioner, som ledningsgrupp, finans, affärsutveckling, juridisk avdelning,
kommunikation och investerarrelationer, teknisk utveckling, personalavdelning,
driftsledning, IT, varumärkesutveckling, samt inköp. Samtliga funktioner stödjer
alla koncernens hotell, såväl under hyresavtal som under management- och
franchiseavtal.
FF&E
Furniture, Fittings and Equipment (möbler, inredning och utrustning).
Jämförbara hotell
Jämförbara hotell i drift under motsvarande period före-gående år.
Beläggning (%)
Antalet sålda rum i relation till antalet tillgängliga rum.
RevPAR för jämförbara hotell
RevPAR för jämförbara hotell vid oförändrade valutakurser. Benämns även ”likefor-like” eller ”L/L”.

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

Sysselsatt kapital
Totala tillgångar minus räntebärande finansiella tillgångar och likvida medel
och icke räntebärande rörelseskulder, inklusive pensionsskulder, och exklusive skattefordringar och skatteskulder.

Räntebärande finansiella tillgångar [B]

Likvida medel [A]

MEUR

Fritt kassaflöde
Summa kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten.

ICKE-IFRS MÅTT – ”ALTERNATIVE
PERFORMANCE MEASURES”

MEUR

31 dec.
2015

MEUR

Övriga Västeuropa (ROWE)
Belgien, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna,
Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

T I L L

Genomsnittligt antal aktier före utspädning
Vägt genomsnitt av antalet utestående registrerade aktier under perioden.

31 dec.
2016

Rörelsekapital, netto [A+B-C]

Norden (NO)
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.
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Resultat per aktie
Årets resultat före minoritetsintressen, dividerat med viktat genomsnittligt
antal utestående aktier.

5,0

GEOGRAFISKA REGIONER/SEGMENT

4 7

4 6

IFRS MÅTT

4,6

EBITDAR
Rörelseresultat före hyreskostnader och resultatandelar i intresseföretag,
avskrivningar, realisationsresultat vid försäljning av aktier och anläggningstillgångar, finansiella poster och skatt.

Varulager [A]

Definitioner

Företaget presenterar vissa finansiella mått i denna rapport som inte definieras under IFRS. Företaget anser att dessa mått förser investerare och företagsledningen med användbar supplementär information då de möjliggör
utvärdering av företagets prestation. Då inte samtliga företag beräknar dessa
finansiella mått på samma sätt är de inte alltid jämförbara med mått som
används av andra företag. Dessa mått ska inte ses som substitut till mått som
definieras under IFRS.

31 dec.
2015

MEUR

–365

Summa

31 dec.
2016

EBITDA-marginal
EBITDA i procent av intäkter.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
1 januari–31 december

TEUR
Intäkter
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar
Loss on sale of tangible fixed assets
Rörelseresultat

Not

2016

2015

2
3
4,5

11 820
–6 579
–16 300
–11 059

6 405
–4 770
–11 785
–10 150

8, 9
9

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt

6
6

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7

–132
–4
–11 195

–113
–1
–10 264

10 835
–5
–365

11 581
–3
1 314

0
–365

–311
1 003

–365
–
–365

1 003
—
1 003

TEUR

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat
resultat

Ingående balans 1 januari 2015

254 119

3 045

17 518

—

—

17 518

–17 518

—

Långsiktigt incitamentsprogram

—

—

498

—

498

Utdelning

—

—

–5 121

—

–5 121

Årets resultat

—

—

—

1 003

1 003

11 626

254 119

15 940

1 003

282 688

Disposition av resultat från föregående år

—

—

1 003

–1 003

—

Långsiktigt incitamentsprogram

—

—

2 441

—

2 441

Utdelning

—

—

–11 949

—

–11 949

Årets resultat

—

—

—

–365

–365

11 626

254 119

7 435

–365

272 815

Utgående balans 31 december 2015

Utgående balans 31 december 2016

För information om aktiekapital, se not 31 till koncernredovisningen.

1 januari–31 december

TEUR

Not

Not

2016

2015

4 8

– 11 195

–10 264

8, 9

132

113

6

53

27

6

224

219

Betald/erhållen skatt
8
9
10

—
336
235 988
236 324

32
133
233 547
233 712

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar

53 349
52
53
293
9
53 756
287 468

10 893

31 362

Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 357

1 827

12 250

33 189

1 435

23 282

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Inköp av maskiner och inventarier

–306

–57

–306

–57

Förändring i räntebärande skulder och koncernkonton

10 820

–18 104

Total cash flow from shareholder transactions ( dividend payment)

–11 949

–5,121

–1 129

–23 225

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

9

9

Likvida medel vid årets slut

9

9

Kassaflöde från investeringsverksamheten

9

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

13
15

11 626
11 626

11 626
11 626

254 119
7 435
–365
261 189
272 815

254 119
15 940
1 003
271 063
282 688

124
3 309
2 476
283

116
2 665
1 902
97

6 192
279 007

4 780
287 468

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

K O N C E R N R E D O V I S N I N G E N

12

42 139
81
22
432
9
42 683
279 007

–2
–9 907

Förändring av:
Kortfristiga skulder

11

–29
–10 815

T I L L

Betald/erhållen ränta
Övriga finansiella poster

N OT E R

TILLGÅNGAR

Summa skulder
Summa eget kapital och skulder

2015

4 9

Avskrivningar

31 december

Skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Omsättningstillgångar
Fordringar på koncernföretag
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

286 308

11 626

Disposition av resultat från föregående år

Rörelseresultat

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Andelar i koncernföretag

Totalt
eget kapital

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för perioden

TEUR

Årets
resultat

Noter till Moderbolaget

Not 7 |

Rezidor Hotel Group AB (publ) har följande dotterföretag:

Skatt

Antal
aktier

Ägarandel
%

Bokfört
värde

Stockholm 556674–0972 106 667

100

235 988

1 januari–31 december
TEUR

2016

2015

Uppskjuten inkomstskatt

—

–311

Redovisad skatt

—

–311

Sverige

Säte

Rezidor Hotel
Holdings AB

Org.nr

Lista över dotterföretag finns i not 43 till koncernredovisningen.

Avstämning av effektiv skatt
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16

Allmän information ................................................................................................ 50
Intäktsfördelning..................................................................................................... 50
Personal...................................................................................................................... 50
Övriga rörelsekostnader .................................................................................... 50
Revisionsarvode..................................................................................................... 50
Finansiella intäkter och kostnader.................................................................. 50
Skatt................................................................................................................................51
Immateriella anläggningstillgångar .................................................................51
Materiella anläggningstillgångar.......................................................................51
Andelar i koncernföretag .....................................................................................51
Fordringar på koncernföretag ...........................................................................51
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter...........................................51
Skulder till koncernföretag ..................................................................................51
Kreditfaciliteter..........................................................................................................51
Upplupna kostnader...............................................................................................51
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser.................................................51

Den totala ersättningen till styrelsen uppgick till 385 TEUR (425). För ytterligare information om ersättning till styrelsen och koncernledningen, se not 10 i
koncernredovisningen. Medelantalet anställda i Rezidor Hotel Group AB var 53
(43) under 2016.

Medelantal anställda
31 december
2016

Sverige

2015

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

19

34

17

26

Information om styrelseledamöter redovisas i not 10 till koncernredovisningen.

Not 4 |

5 0

Övriga externa kostnader
Kostnader från koncernföretag
Hyreskostnader
Totalt

183

Intäkter från koncernföretag

10 968

6 222

Summa intäkter

11 820

6 405

7

Fordringar på koncernföretag, koncernkonto

1 139
1 661

12 067

8 640

447

346

16 300

11 786

Not 5 |
TEUR

Utgående balans 31 december

Totalt

Övrigt

273

156

Totalt

42 139

53 349

Not 12 |

2016

2015

176

176

—

—

176

176

Ingående balans 1 januari
Avskrivningar

–144

–109

–32

–35

–176

–144

—

32

2016

2015

Not 9 |

348

382

TEUR

8

18
400

Ränteintäkter från koncernföretag
Valutakursvinster
Finansiella intäkter

2016

128

77

Övrigt

304

216

Totalt

432

293

Not 13 |

Skulder till koncernföretag
31 december

TEUR

Materiella anläggningstillgångar

2016

2015

Ingående balans 1 januari

595

585

Investeringar

306

57

Avyttringar

–97

–47

Utgående balans 31 december

804

595

Ingående balans 1 januari

–461

–430

Avskrivningar

–100

–78

93

46

Not 3 |

Lönekostnader
TEUR

1 januari–31 december
2016

2015

2016

2015

10 553

11 332

53

27

229

222

10 835

11 581

Räntekostnader till koncernföretag

—

Valutakursförluster

—

Övriga finansiella kostnader

–5

–3

Finansiella kostnader

–5

–3

Avyttringar
Ackumulerade avskrivningar vid årets slut
Utgående balans 31 december

10 830

11 578

Not 10 |

–468

–462

336

133

Andelar i koncernföretag

Löner

3 977

2 939

1 597

1 159

Ingående bokfört värde

534

400

Förändring i investeringar i dotterföretag
(Rezidor Hotel Holdings AB)

Pensionskostnader
Övriga personalkostnader (övriga förmåner)
Totalt

471

272

6 579

4 770

Dessa kostnader ingår i posten personalkostnader i resultaträkningen och är
hänförliga till ersättning till personer som är anställda i företaget, inklusive lön
om 27 TEUR (27), exklusive sociala kostnader, till VD och koncernchef i The
Rezidor Hotel Group.

2015

331
66

Övrigt

21

2 268

Totalt

3 309

2 665

Not 14 |

Kreditfaciliteter

Bankstrukturen innebär ett internationellt koncernkonto, som moderbolaget
har del i. En beskrivning av kreditfaciliteterna enligt denna kreditstruktur finns
i not 4 och 35 till koncernredovisningen.

Not 15 |

Upplupna kostnader
31 december

TEUR

2016

2015

685

530

1 310

869

Övriga upplupna kostnader

463

503

Övriga förutbetalda intäkter

18

—

2 476

1 902

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter

Totalt

31 december
TEUR

Sociala avgifter

Finansiella poster, netto

2016

2 950
338

Upplupna löner och ersättningar

Personal

2015

Förutbetald hyra

Ackumulerade avskrivningar

1 januari–31 december

Koncernbidrag

31 december
TEUR

Långfristiga icke räntebärande skulder

Finansiella intäkter och kostnader

TEUR

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder

356

11 332

Koncernbidrag

31 december

Övriga uppdrag

10 553

–29

Ackumulerade avskrivningar

Deloitte
Revisionsuppdrag

2015

41 861

–311 23,7

Revisionsarvode
1 januari–31 december

2016

31 313

Utgående bokfört värde

2016

2015

233 547

233 049

2 441

498

235 988

233 547

Förändringen av det bokförda värdet 2016 och 2015 hänför sig till det långsiktiga incitamentsprogrammet som beskrivs närmre i not 32 till koncernredovisningen.

Not 16 |

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
31 december

TEUR

2016

Ställda säkerheter

Inga

2015

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

M O D E R B O L AG E T

2015

852

1 391

31 december
TEUR

Immateriella anläggningstillgångar

Investeringar

2 395

Fordringar på koncernföretag

–289 22,0

— 22,0

Ingående balans 1 januari

2015

Not 11 |

T I L L

2016

86

Redovisad skatt

%

N OT E R

Externa intäkter

Skatteeffekter på ej avdragsgilla kostnader
vid beräkning av beskattningsbar inkomst

Utgående balans 31 december

1 januari–31 december
TEUR

6

Not 8 |

2015

1 314

–80 22,0

Skatteeffekter på ej skattepliktiga intäkter
vid beräkning av beskattningsbar inkomst

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut

Not 6 |

Intäktsfördelning

Skatt beräknad med lokal skattesats

%

51

Not 2 |

2016

Externa serviceavgifter

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt aktiebolagslagen,
Redovisningsrådets rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) och tillämpliga uttalanden från dess arbetsgrupp. I enlighet med RFR 2
ska moderbolaget vid upprättandet av årsredovisning för juridisk person til�lämpa samtliga av EU godkända International Financial Reporting Standards
(IFRS) och uttalanden, i den mån detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och tryggandelagen och med hänsyn till förhållandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolaget använder euro som lagstadgad redovisningsvaluta.
Moderbolaget följer huvudsakligen de principer som beskrivs i Not 3 till
koncernredovisningen med undantag för aktier i dotterbolag, vilka redovisas
till anskaffningsvärde.
Inga av ändringarna i RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) giltiga för
redovisningsperioder påbörjade den 1 januari 2016 har haft någon väsentlig
påverkan på 2016 års redovisning.

–365

TEUR

Övriga rörelsekostnader

TEUR

Allmän information

2016

Resultat före skatt

31 december

1 januari–31 december

Not 1 |

TEUR

Styrelsens underskrifter

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ)
organisationsnummer 556674-0964

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en
rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger
en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag
som ingår i koncernen står inför.

STOCKHOLM DEN 20 MARS 2017
TRUDY RAUTIO

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen 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 koncernredovisningens övriga delar.

Vice styrelseordförande

WENDY NELSON

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

Styrelseledamot

Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som
enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den
aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden
om dessa områden.

ANDERS MOBERG
Styrelseledamot

CHARLOTTE STRÖMBERG
Styrelseledamot

GÖRAN LARSSON
Arbetstagarrepresentant

WOLFGANG M. NEUMANN
VD och koncernchef

Vår revisionsberättelse har avgivits
den 21 mars 2017
Deloitte AB

ERIK OLIN
Auktoriserad revisor

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Per den 31 december 2016 var Rezidor motpart i 67 leasingavtal
avseende hotellfastigheter, vilket beskrivs på sidan 3 i förvaltningsberättelsen. Se även upplysningar om leasingåtaganden i not 39.
Även om det finns likheter mellan de olika leasingavtal avseende
hotell fastigheter som bolaget ingått, är varje avtal unikt och kan
innehålla betydande avtalsförpliktelser som skall reflekteras i de finansiella rapporterna antingen genom en avsättning eller en eventualförpliktelse. Vi fokuserade på detta område eftersom tolkningen av
avtalsförpliktelser ibland innebär betydande bedömningar.
En sådan avtalsförpliktelse är att upprätthålla hotellet i “gott skick”,
vilket i många avtal uttrycks som att en viss procent av intäkterna ska
användas för underhåll och reparation under avtalstiden och/eller
att hotellfastigheten vid avtalets utgång skall återlämnas till leasegivaren i samma skick som när leasingavtalet ingicks. Denna förpliktelse kräver att företaget följer upp investeringar som utförts i varje
leasad fastighet utifrån ett avtalsmässigt perspektiv, för att säkerställa

Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte begränsad till dessa:
•	utvärdering av väsentliga interna kontroller avseende uppföljning
av att avtalsförpliktelser efterlevs,
•	detaljtestning av ett urval av både befintliga och nya/omförhandlade leasingavtal avseende hotellfastigheter för att säkerställa att
avtalsförpliktelser identifierats och reflekterats på ett korrekt sätt i
de finansiella rapporterna och
•	skapat oss en förståelse för eventuella pågående rättstvister med
fastighetsägare genom kommunikation med såväl externa som
bolagsinterna jurister.

Uppskjutna skattefordringar på förlustavdrag
Rezidor har betydande förlustavdrag motsvarande uppskjutna
skattefordringar om cirka 60 MEUR varav 49 MEUR redovisas i
koncernens balansräkning per den 31 december 2016. Uppskjutna
skattefordringar per 31 december 2016 består huvudsakligen av
förlustavdrag i Belgien, Storbritannien och Frankrike. Aktivering av
och bedömt år för när de uppskjutna skattefordringarna kommer
att ha utnyttjats till fullo återspeglar effekterna av den nya internprissättningsmodell som implementerades i december 2016 och
tar hänsyn till relevanta villkor i de befintliga hyres- och låneavtalen
för varje skattejurisdiktion. Upplysningar avseende uppskjutna
skatter framgår av not 15 och information om implementeringen av
den nya internprissättningsmodellen återfinns på sidan 3 i förvaltningsberättelsen.
Vi fokuserade på detta område eftersom de bokförda värdena avseende uppskjutna skattefordringar är väsentliga och värderingen
kräver betydande bedömningar om framtida skattemässiga överskott.
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte
begränsad till dessa:
•	utvärdering av väsentliga interna kontroller för att fånga betydande förändringar i skattelagar som kan ha en betydande
inverkan på företaget,
•	med hjälp av interna experter granska ledningens analys av de
potentiella effekterna av förändringar i och/eller nya skattedomar i Sverige avseende skattemässiga avdrag för koncerninterna räntekostnader,
•	med hjälp av interna experter granska den nya internprissättningsmodellen och den inverkan den har på utnyttjandet av
uppskjutna skattefordringar och
•	baserat på budget och affärsplaner för 2017 och efterföljande
perioder bedöma rimligheten i väsentliga antaganden som ligger till grund för värderingen av uppskjutna skattefordringar.
Nedskrivningsprövning av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Företaget redovisar betydande investeringar i både materiella och
immateriella anläggningstillgångar främst relaterat till leasade fastigheter men även rättigheten att i vissa geografiska områden använda de varumärken som bolaget är verksamma under. Avseende
investeringar i hotellfastigheter baseras företagets nedskrivningsprövning på en beräkning av nyttjandevärdet där varje hotellfastighet utgör en separat kassagenererande enhet och för rättigheten att använda de varumärken som bolaget är verksamma under
utgör koncernen en kassagenererande enhet.

N EO VT IESRI OT NI LS LB EK RO ÄNTCTEERL NS RE E D O V I S N I N G E N
R

U N D E R S K R I F T E R

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

S T Y R E L S E N S

STAFFAN BOHMAN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Rezidor Hotel Group AB (publ) för räkenskapsåret 1 januari–31
december 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning
ingår på sidorna 1–52 i detta dokument.

att avtalsförpliktelser är korrekt presenterade i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

5 3

5 2

Styrelsens ordförande

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi fokuserade på nedskrivningsprövningen ovan eftersom de bokförda värdena av materiella och immateriella anläggningstillgångar
är väsentliga och eftersom bedömningen är känslig för förändringar i väsentliga antaganden (i synnerhet tillväxttakten, RevPAR, kostnadsantaganden och diskonteringsräntor).
Vår revision omfattade följande granskningsåtgärder men var inte
begränsad till dessa:
•	utvärdering av väsentliga interna kontroller för att identifiera
nedskrivningsbehov och att nedskrivningar redovisas i rätt
period,
•	utvärdering av de antaganden och den metod som används
av ledningen för att fastställa antaganden och i synnerhet vad
gäller prognostiserad tillväxttakt och diskonteringsränta,
•	utvärdering av att det finns tillräckliga upplysningar avseende
de antaganden som nedskrivningsprövningen är mest känslig
för och
•	bedömning huruvida känslighetsanalysen som är framtagen
av ledningen är ändamålsenlig samt genomfört ytterligare
känslighetsanalyser främst inriktade på förändringar i kassaflödet från respektive kassagenererande enhet.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av
EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller 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 förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,

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 revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
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
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•	identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i 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 information eller åsidosättande av
intern kontroll.
•	skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
•	utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
•	drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 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 förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
•	utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
•	
inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

Vi måste också förse styrelsen med ett uttalande om att vi har följt
relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla
relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt
oberoende, samt i tillämpliga fall tillhörande motåtgärder.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
•	på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer vi
vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive
de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och
som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Vi beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte
lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan eller
när, i ytterst sällsynta fall, vi bedömer att en fråga inte ska kommuniceras i revisionsberättelsen på grund av att de negativa konsekvenserna av att göra det rimligen skulle väntas vara större än
allmänintresset av denna kommunikation.

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

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.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Rezidor Hotel Group AB (publ) för räkenskapsåret 1 januari 2016–31 december 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.
Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.

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
verksamhets art, 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 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.

Stockholm den 21 mars 2017
Deloitte AB

ERIK OLIN
Auktoriserad revisor
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Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 56-57
och 66-72. Övrig information finns även i en separat publicerad
“Corporate Presentation” för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2016. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för denna andra information.

Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

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,däriblanddebetydandebristerideninternakontrollensom
vi identifierat.
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Rezidor Hotel Group ABs upplysningar om immateriella och materiella tillgångar ingår i not 18–19, som specifikt förklarar att små
förändringar i de grundläggande antaganden som används kan ge
upphov till en nedskrivning av bokförda värden av immateriella och
materiella tillgångar i framtiden.

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

Styrelseordförande har ordet

Under 2016 har marknaden och de geopolitiska krafterna än en gång prövat Rezidor Hotel Groups styrka. Jag är stolt över
att kunna konstatera att våra drygt 43 700
teammedlemmar än en gång har visat prov
på sin förmåga att både klara den här sortens prövningar och samtidigt fortsätta att
genomföra sina strategiska initiativ. Jag vill
uttrycka min djupaste tacksamhet för de
många kollegor som ställdes inför de
direkta konsekvenserna av terrordåden i
Nice, Bryssel och Turkiet. De personliga
tragedier som de här attackerna medfört
är nästan omöjliga att förstå och efterfrågan på de här marknaderna är fortsatt låg.

3NYA585
RUM

ÖVERSYN AV KONTROLLER
Styrelsen var fortsatt vaksam i sin översyn
av de finansiella kontrollerna genom både
interna och externa revisionsprocesser.
Den dokumentation som ger stöd för att
regelverket följs inom ekonomisk redovis-

SUCCESSIONSPLANERING OCH
ERSÄTTNING TILL FÖRETAGSLEDNINGEN
Ersättningsutskottet jämförde ersättningspolicyer och ersättningspraxis inom företa-

Rezidor är externt
uppmärksammat för sitt
arbete inom etik och
styrning och har av
tankesmedjan Ethisphere
utnämnts till ett av
världens mest etiska
företag sju år i rad.

När försäljningsprocessen offentliggjordes
i början av året införde styrelsen ett
begränsat program för att behålla viktiga
personer i ledningen i syfte att säkerställa
att den löpande verksamheten skulle
påverkas så lite som möjligt av den
omläggning och osäkerhet som en
utdragen försäljningsprocess skulle
kunna innebära.

FÖRSÄLJNINGSPROCESS
I december 2016 aviserade Rezidors majoritetsägare Carlson Hotels Inc. att man säljer sina andelar till HNA Tourism Group Co,
Ltd. (HNA). Den här försäljningsprocessen
krävde bland annat att en oberoende styrelsekommitté bildades och att styrelsen
fokuserade på att behålla personer i ledningen. HNA har uttryckt en önskan om att
fortsätta investera i och få verksamheten
att växa, vilket borde vara till fördel för
samtliga intressenter.
SLUTORD
I enlighet med utdelningspolicyn kommer
styrelsen ge en rekommendation till Årsstämman om en utdelning på 0,05 EUR
per aktie.
För styrelsens räkning skulle jag vilja
uttrycka vår djupa uppskattning för det
hårda arbete, det engagemang och den
passion som alla människor inom Rezidor
visar prov på. Ni gör verkligen att Every
Moment Matter för alla våra gäster och ser
till att en vistelse på något av våra hotell
blir en unik och speciell upplevelse. Vi vet
att era jobb aldrig är enkla, men de blir
definitivt ännu svårare mot bakgrund av de
senaste årens fruktansvärda terrordåd.

Trudy Rautio, Styrelseordförande

Ändå förblir er Yes, I Can!-anda lika stark
och det är denna anda som kommer att
vara den viktigaste tillgången för såväl
Rezidor Hotel Groups nya ägare som för
de gamla ägare som finns kvar. Det utgör
grunden för alla framgångar i framtiden,
precis som alltid. Den avgående styrelsen
kommer nu att applådera era fortsatta
framgångar från sidolinjen!

Trudy Rautio
Styrelseordförande, 2016

O R D E T

1. Strategiutveckling
2. Översyn av kontroller
3. Successionsplanering och ersättning till
företagsledningen
4. Försäljningsprocessen som initierats av
Rezidors majoritetsägare

ÖPPNING AV

Styrelsen genomgick regelbundet kontinuerlig affärsutbildning inom flera olika
ämnen. Syftet var att ge ytterligare insyn i
verksamheten och ge styrelsen möjlighet
att lära känna potentiella framtida ledare.

H A R

Vid sidan av den kontinuerliga bevakningen och utvärderingen av resultatet jämfört med målen fokuserade Rezidors styrelse på fyra huvudområden under 2016:

ning hämtas från revisionsprocesserna och
andra handlingar. Styrelsens revisionsutskott utvärderade utfallet av den externa
revisionen och internrevisorernas arbete
samt aktiviteter som till exempel utfallet av
programmet för att anmäla missförhållanden. Revisionsutskottet och styrelsen
följde noga upp utvecklingen av de olika
processerna för internprissättning och den
övergripande implementeringen av dem.
Slutligen har styrelsen
fått årliga lägesrapporter om implementeringen av digitala program samt rapporter
från säkerhetsavdelningen för att säkerställa att lämpligt skydd
finns på plats för att så långt som möjligt
skydda både personalen och företagets
tillgångar.

S T Y R E L S E O R D F Ö R A N D E

Företaget levererade ändå ett godtagbart
finansiellt resultat där RevPAR för jämförbara hotell steg med 3,2 % och antalet nya
rum ökade med 3 585. I det totala resultatet ingår fortsatta portföljförvaltningsaktiviteter, som medförde kostnader för avslutade avtal på 29 MEUR. Det är stora
engångskostnader, men de senaste fem
årens portföljförvaltningsaktiviteter har
bidragit med totalt ca 17 MEUR till EBITDA
och ca 1,8 procent förbättrad EBITDA-marginal. Företaget har också gjort stora framsteg när det gäller att slutföra arbetet med
internprissättningen och har slutligen nått
en effektiv skattesats som är i linje med de
marknader där man bedriver verksamhet.

STRATEGIUTVECKLING
Rezidor Hotel Group har fortsatt att utvidga
sin närvaro på utvecklingsmarknader och
har befäst sin ledande ställning på många
av de här marknaderna. Rezidor är medvetet om den inneboende risk som finns på
tillväxtmarknader och har därför säkrat
hotell genom managementavtal och på så
sätt begränsat sina ekonomiska åtaganden. Rezidor har
också inlett arbetet
med att utvidga sitt
nya lågprisvarumärke, prizeotel.
Slutligen har företaget också förnyat
sitt fokus på kundinriktade initiativ och kommer att mäta framsteg mot dessa initiativ som en del av
ersättningsprogrammet under 2017.

get och man granskade även organisationens planer för förändringar i företagsledningen och bedömningen av medarbetare
med viktiga talanger. I den här bedömningen ingick också en rapport om resultatet av det pågående arbetet för att öka
mångfalden i organisationens ledning.
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Stark grund för framtida
framgångar

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrning inom Rezidor
Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta
beslutsfattande organ och fungerar även
som ett forum där aktieägarna kan utöva
inflytande. Vid årsstämman utser aktie
ägarna styrelsens ledamöter, styrelsens
ordförande och företagets revisorer samt
fattar beslut i en rad andra centrala frågor.
Valberedningen lämnar förslag beträffande
årsstämmans val av styrelseledamöter.
Styrelsen är på aktieägarnas v ägnar
ansvarig för organisationen och ledningen
av företaget.
För att effektivisera och fördjupa sitt
arbete kring olika frågor har styrelsen
inrättat två arbetsutskott: revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Intern revision
är en viktig resurs för styrelseutskotten
avseende verifiering av effektiviteten i
interna kontroller. Styrelsen utser företagets VD som ansvarar för den löpande
verksamheten i enlighet med s tyrelsens
anvisningar och leder koncernledningens
arbete. VD:s förvaltning av företaget samt
Rezidors årsredovisning granskas av företagets revisor. Bilden nedan illustrerar
Rezidors styrningsstruktur.

Bolagsstyrning inom Rezidor

Aktieägare via årsstämman

Revisorer

Styrelsen

VD och koncernchef
samt ledningsgrupp

Valberedningen

Ersättningsutskott
Revisionsutskott

Internrevision

förekommande fall, förslag till årsstämman
beträffande val av företagets revisorer och
lämnar rekommendationer avseende deras
arvoden. Valberedningen ska också lämna
förslag om vilket förfarande som ska tillämpas vid utnämningen av ledamöter till valberedningen inför kommande årsstämma.

Årsstämman 2016
Årsstämman 2016 ägde rum på Radisson
Blu Royal Viking Hotel i Stockholm den
21 april 2016. Vid årsstämman deltog 150
aktieägare, personligen eller genom ombud,
totalt representerades 76,1 procent av det

Valberedningen
Valberedningen lämnar förslag beträffande
val av styrelseledamöter samt rekommendationer beträffande fördelningen av
ersättning till ordföranden och övriga styrelseledamöter och i förekommande fall
beträffande fördelning och ersättning för
utskottsarbete. Dessa förslag presenteras
på årsstämman. Valberedningen med stöd
av revisionsutskottet förbereder även, i

Ledamöter
I enlighet med beslut av årsstämman 2016,
etablerades valberedningen inför årsstämman den 28 april 2017. Baserat på aktieägarregistret per den 31 augusti 2016 kontaktades de tre största aktieägarna, vilka
erbjöds att utse en ledamot vardera till valberedningen. Därutöver är styrelsens ordförande ledamot av valberedningen, dock
utan rösträtt. Ledamöterna och de aktie
ägare de representerar offentliggjordes
den 31 oktober 2016.
Den 7 december 2016 annonserade
HNA Tourism Group Co, Ltd. slutförandet
av förvärvet av Carlson Hotels Inc. från
Carlson Hospitality Group, Inc. Transaktionen inkluderar Carlsons andel i Rezidor,
motsvarande 51,3 procent av de utestående aktierna. Efter slutförandet av transaktionen informerades Rezidor av HNA att
de ersätter Carlsons representant i valberedningen med Charles Mobus. Övriga två
ledamöter, Tomas Risbecker, representant
för AMF Försäkring och Fonder, och Fredrik Carlsson, representant för Provobis Holding AB, kvarstod. Ledamöterna utsåg
Charles Mobus till ordförande i valberedningen.
Valberedningen för årsstämman 2017
hade två möten i början av 2017.

Läs mer på Rezidors hemsida

Årsstämman beslutar om:

Valberedningen rekommenderar:

Beslut på Årsstämman 2016 inkluderade:

Mer information om Rezidors bolagsstyrning
finns tillgängligt på www.rezidor.com.
Sidan inkluderar följande information:
• Bolagsstyrningsrapporter sedan 2006
• Bolagsordningen
• Valberedningar sedan 2007
•Å
 rsstämmor sedan 2007 och tillhörande
dokumentation
• Styrelsen, utskotten och deras arbete
• Bolagsledningen
• Ersättning till bolagsledningen

• Ändringar av Rezidors bolagsordning
• Utdelning
• Antal styrelseledamöter
• Val av styrelseledamöter och revisorer
• Ersättning till styrelseledamöter
• Arvode till revisorerna
• Aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram

• Val av styrelseledamöter
• Val av styrelseordförande
• Ersättning för styrelsearbete
• Ersättning för utskottsarbete
• Val av företagets revisorer och dess arvode
• Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
• Förslag om vilket förfarande som ska tillämpas
vid utnämningen av ledamöter till valberedningen inför kommande årsstämma

• Utdelning att utbetalas för år 2015 om 0,07 EUR
per aktie och resterande 259,1 MEUR balanseras
i ny räkning.
• Följande styrelseledamöter omvaldes: Trudy
Rautio (valdes även som ordförande), Staffan
Bohman, Anders Moberg, Wendy Nelson, David
P. Berg och Charlotte Strömberg.
• Det beslutades att den totala ersättningen till
den av stämman valda styrelsen ska uppgå till
högst 341 000 EUR.
• Det beslutades att införa ett aktierelaterat, långsiktigt incitamentsprogram som löper mellan
2016 och 2018.

Ägarstruktur
Rezidor hade 3 674 aktieägare vid
utgången av 2016 enligt aktieboken som
förs av Euroclear Sweden AB. Institutionella ägare dominerade ägarstrukturen.
De tio största aktieägarna (exklusive Rezidor) ägde aktier motsvarande 77,8 procent av de utestående aktierna. HNA Tourism Group Co, Ltd. är den största aktieägaren med 50,2 procent av antalet
registrerade aktier och 51,3 procent av
antalet utestående aktier. Rezidors aktiekapital uppgick till 11 625 766 EUR fördelat
på 174 388 857 aktier. Efter avdrag för de
aktier som innehas av Rezidor, uppgick
antalet utestående aktier till 170 808 498
per den 31 december 2016. Varje aktie
motsvarar en röst och alla aktier ger
samma rätt att ta del av företagets resultat
och tillgångar. För ytterligare information
om Rezidors ägarstruktur, se sida 71.
Årsstämma
Rezidor ska hålla en årsstämma före
utgången av juni varje år. Denna ska äga
rum i Stockholm. Kallelse till årsstämman
ska publiceras tidigast sex veckor och

Årsstämman 2017
Årsstämman 2017 kommer att äga rum den
28 april 2017 på Radisson Blu Royal Viking
Hotel, Vasagatan 1, Stockholm. Aktieägare
som önskar delta ska dels vara registrerade som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB
lördagen den 22 april 2017, dels anmäla
sitt deltagande till Rezidor senast kl. 16.00
måndagen den 24 april 2017. För ytterligare information om årsstämman 2017 och
hur man anmäler sitt deltagande, se
sida  72.
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Hos Rezidor bygger god bolagsstyrning på
tre grundstenar – tydliga ägare, en engagerad och väl sammansatt styrelse samt
effektiva processer. Dessa kännetecknas
av en organisationsstruktur med tydlig
ansvarsfördelning och effektiva interna
kontroller i kombination med en uttalad
riskhanteringsprocess. God bolagsstyrning
skapar värde genom att säkerställa ett
effektivt beslutsfattande, som följer företagets strategi och styr mot uppsatta affärsmål. Rezidor Hotel Group AB (publ) (”Rezidor”) lyder under svensk lagstiftning och är
noterat på Nasdaq Stockholm sedan den
28 november 2006.
Därmed regleras Rezidors bolagsstyrning av svenska lagar och regler, främst
den svenska Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen, men även av regelverket
för emittenter utgivet av Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning,
bolagsordningen och andra relevanta regler. Bolagsstyrningsrapporten för 2016 har
granskats av företagets revisor, som
beskrivs i Revisors yttrande om Bolagsstyrningsrapporten på sida 65.

totala antalet aktier och röster i företaget,
efter att hänsyn tagits till att det inte föreligger någon rösträtt för de 3 681 138 aktier
som ägdes av Rezidor. Samtliga personer
som föreslogs för omval till styrelsen var
närvarande vid stämman, liksom arbetstagarledamoten. Närvarande var även Vice
VD & CFO, ledande befattningshavare och
Rezidors revisorer samt de tre ledamöterna i valberedningen. All dokumentation
gällande årsstämman 2016 och protokoll
från mötet finns tillgängligt på Rezidors
hemsida på svenska och engelska.
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Bolagsstyrning avser de beslutssystem genom vilka ägarna,
direkt eller indirekt, styr bolaget.

senast fyra veckor före årsstämman. Alla
registrerade aktieägare som har underrättat Rezidor om deltagande inom föreskriven tid och i enlighet med föreskrifterna i
kallelsen, har rätt att närvara vid årsstämman och rösta i förhållande till sina aktieinnehav. Aktieägare som inte kan närvara
personligen har rätt att låta sig representeras av ombud. Årsstämman hålls på
svenska. Med hänsyn till ägarkretsens
internationella sammansättning och för att
möjliggöra deltagande för icke svensktalande aktieägare, simultantolkas stämman till engelska och allt informationsmaterial för årsstämman finns även tillgängligt
på engelska.
Beslut på en årsstämma kräver i de flesta
fall enkel majoritet. I vissa frågor kräver
dock den svenska aktiebolagslagen att ett
förslag godkänns av en högre procentandel
av de aktier och röster som finns representerade på stämman. Årsstämman informeras om Rezidors utveckling under året och
fattar beslut om en rad centrala frågor
såsom ändringar i bolagsordningen, val av
revisorer, beviljande av ansvarsfrihet för
styrelsen för räkenskapsåret, ersättning till
styrelsen och revisorernas arvode, val av
antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och styrelseordförande till och med
nästa årsstämma och beslut om utdelning.

tet protokollfördes av Rezidors personal
chef Michael Farrell, förutom för ett möte
vilket protokollfördes av Raf Leemans,
Senior Director International Compensation & Benefits hos Rezidor.

man inklusive ordföranden samt därtill en
arbetstagarledamot utsedd av den svenska
arbetstagarorganisationen Hotell- och restaurangfacket. Styrelseledamöternas biografier återfinns på sida 67 i årsredovisningen.

Styrelsens ordförande
Vid årsstämman 2016 valdes Trudy Rautio
till styrelsens ordförande och på det konstituerande styrelsesammanträdet samma
dag utsågs Staffan Bohman till vice ord
förande. Det åligger ordföranden att, i
samråd med VD:n, följa verksamheten och
tillse att övriga styrelseledamöter får den
information som är nödvändig för att hålla
en hög kvalitet på diskussioner och beslut.
Ordföranden ska se till att styrelsens
arbete, däribland arbetet i styrelsens
utskott och de individuella ledamöternas
insatser, med avseende på arbetsrutiner,
kompetens och arbetsklimat utvärderas.
Detta görs årligen i enlighet med etablerade processer och denna utvärdering delges därefter valberedningen. Styrelsens
ersättningsutskott deltar även i utvärdering
och utveckling av ersättningsfrågor som
rör koncernens högsta befattningshavare.

Styrelsens arbete under 2016
Enligt gällande arbetsordning som antagits
av styrelsen ska styrelsen sammanträda
minst fyra gånger per år utöver det konstituerande styrelsesammanträdet och i
övrigt vid behov. Under 2016 hade styrelsen 12 sammanträden, inklusive det konstituerande styrelsesammanträdet. Fyra av
styrelsens sammanträden sammanföll med
avgivande av de externa finansiella rapporterna. I december hölls ett sammanträde
om 2017 års budget. Revisionsrelaterade
frågor rapporteras löpande av revisionsutskottets ordförande till styrelsen och har
varit en särskild punkt på dagordningen
under minst ett styrelsesammanträde
under året och i samband därmed har styrelsen även sammanträtt med företagets
revisor utan att VD eller någon annan i
företagsledningen varit närvarande. Under
2016 har styrelsen arbetat i enlighet med
den antagna arbetsordningen.
De huvudsakliga aktiviteterna under
2016 var följande:
• Anta en budget för 2017.
• Utvärdera lönsamhetsmål och potentiella
lönsamhetsförbättringar.
• Diskutera och godkänna vissa hotell
projekt och investeringar som uppfyller
uppsatta kriterier.
• Bedöma varumärkes- och utvecklingsstrategin.

Styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen ska styrelse
ledamöterna väljas på årsstämman. De ska
väljas för en period som löper ut vid nästa
årsstämma. Styrelseledamöter kan skiljas
från sitt uppdrag genom ett bolagsstämmobeslut och vakanser i s tyrelsen kan endast
fyllas genom ett bolagsstämmobeslut. Efter
årsstämman 2016 bestod styrelsen av sex
ledamöter valda av aktieägarna vid årsstäm-

Valberedningen 2017
Ledamöter

Representerar

Antal aktier
31 augusti 2016

Andel av röster 31 augusti 2016
(baserat på antalet registrerade aktier)

Kerry Olson, ordförande 1)

Carlson Group

87 552 187

50,2%

Charles Mobus, ordförande 1)

HNA Tourism Group Co, Ltd.

E/T

E/T

Tomas Risbecker

AMF Försäkring och Fonder

7 190 151

4,1%

Fredrik Carlsson 3)

Provobis Holding AB

5 650 666

3,2%

Trudy Rautio

Rezidor Hotel Group AB:s styrelse

E/T

E/T

2)

1) Kerry Olson ersattes av Charles Mobus efter slutförandet av HNA Tourism Group Co, Ltd:s förvärv av Carlson Hotels Inc.
2) Avgick den 16 mars 2017, mot bakgrund av AMF Försäkring och Fonders försäljning av dess aktier i Rezidor.
3) Avgick den 13 mars 2017, mot bakgrund av Provobis Holding AB:s

Styrelsen behandlar och beslutar
om frågor som:
• Övervakning av VD:s arbete
• Lämplig strukturering av organisationen och
ledningen
• Riktlinjer för administreringen av Rezidors
intressen
• Se till att tillfredsställande interna kontroller
finns på plats
• Fastställa strategier och mål
• Etablera särskilda kontrollinstrument
• Utvärdering av förvaltningen av verksamheten
• Successionsplanering för befattningshavare i
koncernledningen

• Hålla sig informerad om bolagets och
koncernens finansiella ställning, utvärdera kreditfaciliteter och kapitalbehov.
• Hålla sig informerad om bolagets aktiviteter inom portföljförvaltning och godkännande av vissa transaktioner.
• Utvärdera den interna kontrollen.
• Utvärdera aktiviteter hänförda till definierade fokushotell.
Styrelsen ska hålla kontakt med revisorerna om planerna för revisionsarbetet och
utvärdera vilka åtgärder som ska vidtas på
grundval av revisorernas rapportering.

Styrelseledamöternas oberoende
Ingen av styrelseledamöterna valda av
aktieägarna vid årsstämman är anställd
av Rezidor eller något annat bolag inom
koncernen. Med utgångspunkt i valbered
ningens bedömning inför årsstämman
2016 som publicerades den 30 mars 2016
och svensk kod för bolagsstyrning görs
följande bedömning beträffande styrelseledamöternas oberoende: Staffan Bohman, Anders Moberg och Charlotte Strömberg är oberoende styrelseledamöter i förhållande till företaget och ledningen liksom
i förhållande till huvudägarna. Trudy Rautio,
Wendy Nelson och David P. Berg är oberoende styrelseledamöter i förhållande till
företaget och ledningen men är inte oberoende i förhållande till huvudägare, eftersom de är närstående till Carlson.
Oberoendeutskottet
Oberoendeutskottet, det vill säga de oberoende styrelseledamöterna, har träffats

sex gånger under 2016 angående Carlson/
HNA-transaktionen.

Arbetstagarledamöter
Enligt Lag (1987:1245) om styrelse
representation för de privatanställda, har
den svenska arbetstagarorganisationen
Hotell- och restaurangfacket rätt att utse
två arbetstagarledamöter till styrelsen.
Göran Larsson, som gick med i styrelsen
2009, utsågs åter till arbetstagarledamot
den 23 maj 2014. En andra arbetstagar
ledamot har inte utsetts.
Utvärdering av styrelsen
Enligt arbetsordningen och Svensk kod för
bolagsstyrning ska styrelsens ordförande
årligen se till att styrelsens arbete utvärderas. År 2016 gjordes utvärderingen utifrån
ett frågeformulär, som varje styrelseledamot fyllde i anonymt. Frågeformuläret var
indelat i olika avsnitt och omfattade frågor
avseende styrelsens samarbetsklimat,
kompetensbredd och arbetsmetoder samt
ordförandens roll.
Resultatet från 2016 års utvärdering har
jämförts med resultaten från tidigare motsvarande utvärderingar för att se om några
avvikelser förekommer. Målet med utvärderingen är att få insikt i ledamöternas
uppfattning om styrelsens arbete och ordförandens roll och avgöra vilka åtgärder
som skulle kunna effektivisera styrelse
arbetet. Ytterligare ett mål är att ge en
översikt över de områden som ledamöterna anser bör ges större utrymme och
där styrelsens expertkunskaper kan
behöva kompletteras. Styrelsens ordfö-

Ersättning till styrelsen godkänd av Årsstämman 2014, 2015 respektive 2016
2014

2015

2016

385 000

385 000

305 000

Revisionsutskottet

28 500

22 000

22 000

Ersättningsutskottet

18 000

18 000

14 000

431 500

425 000

341 000

Styrelsen

Totalt
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Styrelsen
Enligt den svenska aktiebolagslagen är
styrelsen, som väljs av aktieägarna, ytterst
ansvarig för organisation och ledning av
företaget. Rezidors bolagsordning föreskriver att styrelsen ska bestå av minst tre och
högst 15 ledamöter.
Varje år antar styrelsen en arbetsordning som definierar styrelsens arbetssätt
och ansvar. Arbetsordningen reglerar den
interna arbetsfördelningen mellan styrelsen och dess utskott, inklusive ordförandens och vice ordförandens roll, hur styrelsen fattar beslut, dess mötesschema, rutiner för sammankallande, dagordning och
mötesprotokoll, men även styrelsens utvärdering vad gäller bokföring, revisionsfrågor
och redovisning. Styrelsen har dessutom
antagit särskilda skriftliga arbetsordningar
för revisions- och ersättningsutskottet.

Arbetsordningen styr även hur styrelsen
ska erhålla information och underlag som
är av betydelse för dess arbete och för att
kunna fatta välgrundade beslut. Styrelsen
har även fastställt instruktioner för VD och
för den finansiella rapporteringen till styrelsen och har dessutom antagit andra särskilda styrdokument, däribland en finanspolicy, en kommunikations- och IR-policy samt
en affärsetisk kod.
Styrelsens ansvar omfattar övervakning
av VD:s arbete genom fortlöpande granskningar under året. Styrelsen ansvarar dessutom för att Rezidors organisation, förvaltning och riktlinjer för administrationen av
företagets intressen är adekvat strukturerade och att det finns en tillfredsställande
intern kontroll. Styrelsens ansvar omfattar
även att sätta upp strategier och mål, att
upprätta särskilda kontrollinstrument, att
besluta om större förvärv, sammanslagningar och avveckling av verksamheter,
andra stora investeringar, depositioner och
lån i enlighet med finanspolicyn och att
publicera finansiella rapporter, samt att
utvärdera förvaltningen av verksamheten
och successionsplaner för befatt-nings
havare i koncernledningen.
Förutom verksamheten i revisions- och
ersättningsutskotten har det inte skett
någon fördelning av arbete bland styrelseledamöterna.Styrelsen ska biträdas av en
sekreterare, som inte är ledamot av styrelsen. Jenny Winkler, Rezidors chefsjurist,
var sekreterare vid styrelsemötena 2016.
Mötena i revisionsutskottet protokollfördes
av Andreas Fondell, Rezidors koncernredovisningschef. Mötena i ersättningsutskot-
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Den 13 mars 2017 informerade Fredrik
Carlsson Rezidor om att han lämnar valberedningen mot bakgrund av att Provobis
Holding AB säljer sina aktier i Rezidor. Den
16 mars 2017 informerade Tomas Risbecker Rezidor om att han lämnar valberedningan mot bakgrund av att AMF Försäkring och Fonder säljer sina aktier i Rezidor. Då det är kort tid kvar till den
planerade årsstämman har Rezidor inte
kunnat sätta in ersättare för Fredrik Carlsson eller Tomas Risbecker.
Valberedningens förslag kommer att
presenteras i kallelsen till årsstämman och
på företagets hemsida. Ledamöterna i val
beredningen har inte fått någon ersättning
för sitt arbete i valberedningen.

Ersättning till styrelsen
Årsstämman beslutar om den ersättning
som ska utgå till styrelsen och dess ordförande. Ersättning för ledamöterna i
styrelsen valda av aktieägarna antogs
genom beslut vid årsstämman 2016.
Styrelseledamöterna har inte rätt till några
förmåner när de lämnar styrelsen. Styrelseledamöternas närvaro och även det årliga
arvodet till ordföranden och övriga leda-

Koncernledningen
VD ansvarar för framtagandet av erforderlig information och underlag utifrån vilken
styrelsen kan fatta välgrundade beslut.
Han presenterar frågor och motiverar föreslagna beslut samt rapporterar till styrelsen
om företagets utveckling. VD ansvarar för
att leda koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med de övriga medlemmarna i koncernledningen, som bestod av
sju personer (inklusive VD) fram till oktober
2016 och därefter av sex personer.
Ersättning till medlemmar
i koncernledningen
Den ersättning som utgår till VD och övriga
medlemmar i koncernledningen består av
en fast ersättning, en årlig rörlig ersättning
grundad på utfall av fastställda finansiella
och individuella mål, ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, pension och
andra förmåner. Mer information återfinns
i riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare som godkändes av årsstämman 2016. Mer information avseende
ersättning till VD och övriga medlemmar
i koncernledningen finns i not 10, men en
sammanfattning av 2016 och perioden
2014–2016 presenteras i tabellen på nästa
sida.
Aktierelaterade incitamentsprogram
Årsstämmorna 2013, 2014, 2015 och 2016
godkände förslag om att erbjuda vissa
ledande befattningshavare inom Rezidor
aktierelaterade och resultatbaserade

incitamentsprogram. Programmen har en
löptid om tre år. Syftet är att kunna erbjuda
en konkurrenskraftig ersättningsdel som
bidrar till att skapa en starkare koppling
mellan de ledande befattningshavarnas
och aktieägarnas intressen, att andelen
ersättningar kopplade till företagets resultat ökar och att ledande befattningshavare
stimuleras till eget aktieägande i företaget.
I syfte att genomföra de resultatbaserade
och aktierelaterade incitamentsprogrammen på ett kostnadseffektivt och flexibelt
sätt, bemyndigade årsstämmorna styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av företagets egna aktier på Nasdaq
Stockholm. Detaljerade beskrivningar av
programmen finns i not 32.

Finansiell rapportering
Styrelsen kontrollerar kvaliteten i den
finansiella rapporteringen genom anvisningar till VD:n och anvisningar angående
rapportering via revisionsutskottet.
Revisionsutskottet granskar i förhand alla
finansiella rapporter innan publicering.
Styrelsen granskar och godkänner gemensamt företagets finansiella r apporter som
utarbetas av ledningen innan publicering.
Styrelsen ansvarar också för att företagets
årsbokslut utarbetas i enlighet med lagstiftningen, redovisningsnormer och andra
krav som gäller för börsnoterade företag.
VD:n och finansdirektören ska granska
och säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, inklusive finansiella uttalanden,
delårsrapporter och årsredovisningen,
samt pressmeddelanden med finansiellt
innehåll och presentationsmaterial för
media, ägare och finansinstitut. Reviso-

Revisorer
Revisorer i svenska aktiebolag väljs av årsstämman och har i uppdrag att granska
företagets finansiella rapporter och hur
styrelse och VD handhar förvaltningen av
företaget. Vid årsstämman 2016 omvaldes
Deloitte som företagets revisor med Erik Olin
som huvudansvarig, för en period till och
med årsstämman 2017. Erik Olin (född
1973) är medlem i FAR, den svenska
branschorganisationen för godkända och
auktoriserade revisorer. Han har varit auktoriserad revisor sedan 2008 och är även
ansvarig för revisionerna av NetEnt, CLX
Communications och Telia Sverige.
Revisorerna följer en revisionsplan som
beaktar revisionsutskottets synpunkter
och frågor samt r apporterar sina iakttagelser till revisionsutskottet under revisions
arbetets gång och till styrelsen i samband
med upprättandet av årsredovisningen för
2016. Revisorn deltog i samtliga sex sammanträden med revisionsutskottet under
året. Vid ett tillfälle sammanträdde styrel-

Närvaro

Styrelsen
Trudy Rautio

Ersättningsutskottet

Ledamöter

Staffan Bohman, ordförande
Douglas M. Anderson (t.o.m. april)
David P. Berg
Charlotte Strömberg (fr.o.m. april)

Trudy Rautio, ordförande
Anders Moberg
Wendy Nelson
Charlotte Strömberg (t.o.m. april)

Antal möten

6

6

Arbete under 2016

• Granskning av finansiella rapporter
• Granskning av revisorns iakttagelser från revisionsarbetet
och riktlinjerna för revisionen
• Granskning av bolagets risksituation
• Granskning av oegentligheter och anmälningar
• Granskning av resultaten från internrevisionen
• Utvärdering av om funktionerna för Safety & Security
och intern kontroll är fullgoda
•U
 tvärdering av revisorns arbete samt beslut om vilka gränser
som ska gälla för arbete som inte är relaterat till revision.

• Utforma en kortsiktig och en långsiktig rörlig ersättningsplan
• Utvärdera uppnåendet av strategiska mål för koncernledningen
under 2016 och fastställa mål för 2017
• Bedömning av kompetensen hos koncernledningens medlemmar
• Granskning och godkännande av ersättningen till koncern
ledningens medlemmar för 2016 och rekommendation av
ersättning till VD för godkännande av styrelsen
• Granskning av koncernledningens successionsplaner och utveckling av nyckeltalanger, inklusive diversifieringsinitiativ.

Ersättning (EUR)

Revisions Ersättnings Oberoendeutskottet
utskottet
utskottet

100%

100%

Staffan Bohman

92%

83%

Douglas M. Anderson (t.o.m. april)

60%

75%

100%

100%

Anders Moberg

92%

100%

Wendy Nelson

100%

100%

David P. Berg

Revisionsutskottet

Intern kontroll över den
finansiella rapporteringen
Syftet med denna del av rapporten är att
ge aktieägare och andra intressenter en
bättre förståelse för hur den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen
är organiserad inom Rezidor. Intern kontroll
över den finansiella rapporteringen är en
process som inbegriper styrelsen och
framför allt det revisionsutskott som styrel-

sen har utsett, företagsledningen och personalen. Den har utformats för att tillförsäkra att den externa finansiella rapporteringen är tillförlitlig. Denna rapport har
utarbetats i enlighet med Svensk kod för
bolagsstyrning och riktlinjer sammanställda av FAR och Svenskt Näringsliv. Den
är därför begränsad till att gälla endast den
interna kontrollen av den finansiella rapport
eringen.
I enlighet med uttalande i november
2015 av Kollegiet för svensk bolagsstyrning är denna internkontrollrapport endast
en beskrivning av hur den interna kontrollen är organiserad och säger inget om hur
väl den fungerade under räkenskapsåret
2016. Rezidor tillämpar COSO-ramverket
som utgångspunkt för uppbyggnaden av
den interna kontrollen. Styrelsen utvärderar årligen behovet och utformningen av
internrevisionsprocessen. Styrelsen har
godkänt den nuvarande processen för
2016 och 2017. Processen styrs från
Rezidors kontor i Bryssel. Den inkluderar
även internrevisionsutbildning.
Denna rapport kompletterar Årsredovisningen. Den har granskats av bolagets

Närvaro samt ersättning till styrelsen under 2016

Göte Dahlin (t.o.m. april)

Styrelseutskottens arbete under 2016

sen med företagets revisor utan att VD
eller någon annan från företagsledningen
var närvarande. Deloitte avger revisionsberättelse för Rezidor Hotel Group AB,
koncernen och en majoritet av dotterbolagen. Under 2016 har revisorerna utöver
revisionen utfört konsultuppdrag, framför
allt rådgivning avseende bolagsskatt och
andra inkomstskattefrågor, samt frågor
rörande intern kontroll. Inga av dessa uppdrag påverkade revisorernas oberoende.
Revisorerna arvoderas för sitt arbete på
basis av godkända fakturerade belopp i
enlighet med årsstämmans beslut. Mer
information om ersättningen till revisorerna
under 2016 finns i not 41.

rerna deltar på det styrelsemöte då företagets årsbokslut godkänns.

92%

67%

Charlotte Strömberg

100%

100%

Göran Larsson

100%

100%

Styrelsen

Revisions Ersättnings
utskottet
utskottet

Totalt

80 000

6 000

86 000

65 000

9 000

74 000

20 000

3 250

23 250

100%

20 000

100%

40 000

4 000

20 000
44 000

40 000

4 000

44 000

40 000

6 500

100%

40 000

3 250

2 000

46 500
45 250

100%

E/T
22 000

16 000

383 000

E/T

Totalt

345 000

Ersättning till koncernledningen1)

Ersättning till koncernledningen 2014–2016

TEUR
VD & koncernchef
Koncernledning
(inkl. VD & koncernchef)

Fast ersättning

Rörlig
ersättning

699

1 149

4 534

2 267

Pension

Bostad,
skolgång och
tjänstebil

Totalt

70

75

1 993

VD & koncernchef

7 804

Koncernledning (inkl.
VD & koncernchef)

398

1) Ersättningssiffrorna, vilka rapporteras brutto före avdrag av skatt, exkluderar sociala kostnader.
2) Fast ersättning inkluderar avvecklingskostnader för två medlemmar i koncernledningen

605

2014

2015

2016

756

1 635

1 993

5 959

6 191

7 804

B O L AG S S T Y R N I N G S R A P P O R T

Styrelsens utskott
För att effektivisera sitt arbete och fördjupa sin analys i vissa frågor har styrelsen
inrättat två utskott: revisionsutskottet och
ersättningsutskottet. Utskottsledamöterna
utses vid det konstituerande styrelsesammanträdet för en period på högst ett år
och utför sitt arbete enligt de årliga anvisningar som styrelsen meddelar utskotten.
Målet med utskottsarbetet är främst att
förse styrelsen med förberedande och
administrativt stöd. Utskotten har dock
även befogenhet att fatta beslut i frågor
som styrelsen i enlighet med anvisningarna har delegerat till utskotten och andra
frågor som inte betraktas som väsentliga
eller inte omfattas av styrelsens övergripande beslutsbefogenheter. Utskotten ska
informera styrelsen när de fattar sådana
beslut. De frågor som tas upp och beslut
som fattas i utskotten protokollförs och
avrapporteras vid nästkommande styrelsemöte. Berörda avdelningschefer deltar alltid i utskottsmötena.

möter för styrelse- och utskottsarbete
visas i tabellen på nästa sida.
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rande har presenterat resultatet av
utvärderingen för såväl styrelsen som
för valberedningen.

Riskbedömning
Företagsledningen genomför årligen riskbedömning av den finansiella rapporteringen. De externa revisorerna ger sina
synpunkter och kan lämna förslag om
andra faktorer som ska beaktas vid risk
bedömningen. Vid riskbedömningen har
ett antal viktiga processer identifierats,
exempelvis intäkter, inköp, löner, finansiell
rapportering, IT, transaktioner med när
stående, kontanthantering, lager och
inventarier, fordringar, bankrelationer och
bankrutiner, juridiska krav för verksamhetstillstånd, försäkringar samt utplacering av
vissa funktioner till specialister utanför
företaget. Internrevisionen av ovanstående
processer inkluderar, när tillämpligt, uppdelning av arbetsuppgifter, godkännande
av betalningar, avtalshantering, kostnadskontroll, registrering av intäkter och uppföljningsrutiner.
Den årliga internrevisionsplanen utarbetas på grundval av riskbedömningen.
Riskbedömningen uppdateras löpande så
att förändringar i verksamheten beaktas i
planen. Revisionsutskottet och styrelsen
granskar och analyserar resultatet av föregående års internrevision samt godkänner internrevisionsplanen för det
kommande året.
Kontrollaktiviteter
Kontroller har implementerats i organisationen för att tillse att riskerna hanteras på
det sätt som styrelsen har avsett, däribland
risker i samband med finansiell rapporte-

ring, IT-risker och risk för bedrägeri.
Chefer och anställda på hotellens ekonomiavdelning utför kontroller som en del
av det dagliga arbetet för att tillse att lokala
och centrala riktlinjer och principer följs.
Regelbundna internrevisioner görs för att
se till att kontrollerna fungerar som avsett.
Dessa revisioner schemaläggs och
genomförs på grundval av företagets formella riskbedömning. Handlingsplaner
genomförs och följs upp för att införa kontrollverksamhet som saknas eller förbättra
sådan verksamhet som visat sig vara ineffektiv. Företaget har infört särskilda program och kontroller för att förhindra bedrägeri. Rutinerna för hur sådana frågor ska
hanteras är kända inom företaget.
De specifika internrevisioner som utförs
på hotellen, områdes- och regionkontoren,
samt huvudkontoret, är framför allt inriktade på intern kontroll inom verksamhet
och administration. Betoningen ligger på
processer som påverkar den finansiella
rapporteringen och risken för oegentligheter, felaktigt gynnande av annan part på
företagets bekostnad samt risk för förluster.
De interna revisionsgrupperna består av
personer utan koppling till de enheter som
revideras och grupperna bistås emellanåt
av externa revisorer och av riskhanteringskonsulter.
Separata IT-revisioner utförs, primärt i
hotell med hög risk, av personer specialiserade inom IT-processer och säkerhet.
Utöver detta har en självutvärderingsprocess av intern kontroll utvecklats och
utförs av hotellen. Självutvärderingsprocessen för varje hotell utsätts för viss
internrevision vart fjärde år för att säkerställa informationen. Djupare revision inom
treasury (finansförvaltning), finansiell rapportering, marknadsföringsutgifter, fakturering och inkassering av avgifter för teknisk
service samt investeringar, utförs även på
utvalda hotell.

Information och kommunikation
De anställdas enskilda ansvar för den
interna kontrollen har kommunicerats inom
koncernen. Varje chef ansvarar för att de
anställda har fått och förstått den information de behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
De personer som ansvarar för att til�lämpa redovisningsprinciper och rutiner för
operativ och finansiell rapportering har tillgång till dessa, och information om uppda-

teringar lämnas regelbundet. General
Managers, Regional Directors och Area
Vice Presidents rapporterar operativ och
finansiell information till koncernledningen
varje månad. Ledningen får den operativa
och finansiella information som den begär,
och företaget har rutiner för att anpassa
sig till nya informationsbehov allt eftersom
konkurrenssituationen och/eller lagar och
förordningar förändras. Informationssystemen utvärderas regelbundet och företaget
har antagit strategiska planer för framtida
uppgraderingar och behov av informationssystem.
Resultaten av internrevisionerna kommuniceras ut i hela organisationen så att
de interna kontrollrutinerna kan jämföras
mot regelverket och förbättras. De årliga
revisionsplanerna och resultatet av revisionerna lämnas regelbundet till koncernledningen och revisionsutskottet.
Rezidor har som mål att hela koncernen
ska känna till och följa riktlinjerna för den
interna kontrollen. Principer och riktlinjer för
den finansiella processen kommuniceras till
berörda parter i koncernen. Detta sker

genom direktdistribution via e-post och
koncernens intranät, där alla principer och
riktlinjer finns tillgängliga.
De personer som ansvarar för att
bestämmelser som rör publika företags
externa information till investerare och
intressenter tillämpas, har också kunskap
om dessa. För att säkerställa att den
externa information som lämnas är k orrekt
och fullständig finns både en informations
policy för information till börsen och en
policy för investerarrelationer, vilka har
antagits av koncernens styrelse. Dessa riktlinjer anger formatet, innehållet och processen för att hantera extern information. Den
interna kontrollen som omger dessa riktlinjer säkerställer att de efterlevs i bolaget.
Ett system finns på plats som gör det
möjligt för anställda att anonymt uppmärksamma ledningen och revisionsutskottet på
etiska, finansiella och andra frågor inom
organisationen.

organisationen. En grupp som inkluderar
medlemmar från koncernledningen, Area
Vice Presidents och den interna revisionsgruppen möts regelbundet för att överse
och följa upp resultatet från de olika internrevisionerna som utförts. Dessa uppföljningar inkluderar resultatet från speciella
internrevisioner med fokus på den finansiella rapporteringen från huvudkontoret,
områdes- och regionala enheter samt från
hotell som drivs under hyres- och managementavtal. Koncernledningen och styrelsen följer regelbundet företagets operativa
och finansiella rapportering. Revisionsutskottet och styrelsen tar del av rapporter
från externa revisorer, interna revisioner
och annan kontrollverksamhet. Företaget,
enskilda hotell, områdes- och regionkontor
och huvudkontoret vidtar åtgärder med
anledning av sådana rekommendationer
och/eller handlingsplaner.

Övervakning
Interna möten för ledning och personal
hålls regelbundet på olika nivåer inom

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Rezidor Hotel Group AB (publ),
organisationsnummer 556674-0964.
Det är styrelsen som har ansvaret för
bolagsstyrningsrapporten för år 2016, som
ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 58–65, och för att
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har skett enligt FARs uttalande
RevU 16 Revisorns granskning av bolagsStockholm den 21 mars 2017
Deloitte AB

ERIK OLIN
Auktoriserad revisor

styrningsrapporten. Detta innebär att vår
granskning av bolagsstyrningsrapporten
har en annan inriktning och en väsentligt
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt
International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att
denna granskning ger oss tillräcklig grund
för våra uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats.
Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 §
andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen och kapitel 7 sektion 31 andra
paragrafen samma lag är förenliga med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med årsredovisningslagen.

B O L AG S S T Y R N I N G S R A P P O R T

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör grunden för den
interna kontrollen. Kontrollmiljön innefattar
den kultur inom ett antal områden varifrån
företaget kommunicerar och är verksamt.
Bland företagets värderingar ingår tillförlitlighet och öppenhet. Det är viktigt att alla
handlingar, såväl interna som externa, återspeglar dessa grundläggande värderingar.
Företagets affärsetiska kod har gjorts tillgänglig för de anställda och beskriver hur
de förväntas förhålla sig i olika situationer.
Efterlevnad av den affärsetiska koden följs
upp genom regelbundna hotellbesök av
Area Vice Presidents, Regional och District
Directors och Human Resources Managers. Dessutom måste alla General Managers intyga att han eller hon inte har någon
intressekonflikt. Under 2008 infördes en
rutin (”whistleblower”) som ger de anställda
möjlighet att rapportera i frågor som rör
den affärsetiska koden. De åtgärder som
vidtagits av bolaget med anledning av
denna rutin granskas regelbundet av företagets revisionsutskott.
Företagets styrelse har utsett ett revisionsutskott vars uppgift är att säkerställa
att företagets finansiella och operativa
rapportering håller god kvalitet. Revisionsutskottet ska även utvärdera rutinerna för
den interna kontrollen och hanteringen av
finansiella risker. Styrelsen har också utfärdat särskilda instruktioner för VD. Företaget har tagit fram ramar för de obligatoriska interna kontrollpolicys som gäller för
koncernens samtliga varumärken, legala
enheter och hotell som drivs under managementavtal. Detta dokument är k
 ärnan i
koncernens finansiella ledningssystem och
anger hur planering, delegering och uppföljning av den interna kontrollen ska ske.
Dokumentet är också ett verktyg för information och utbildning.
Ett av huvudkraven för intern kontroll är
att det finns skriftlig dokumentation som
visar på att de obligatoriska riktlinjerna
efterlevs. En annan viktig komponent är
att ansvarsområden och befogenheter
fastställs inom hotellen och på alla nivåer
inom koncernen. Detta uppnås genom
arbetsbeskrivningar för hotellens General
Managers och Controllers, samt genom

månadsvisa uppföljningar och analyser på
regional och företagsnivå av de enskilda
hotellens resultat. Policydokumentet och
övriga riktlinjer finns tillgängliga på företagets intranät och uppdateras regelbundet
för att överensstämma med gällande
redovisnings- och revisionsbestämmelser.
Rezidor är dedikerat till att utveckla kompetenser och säkerställa att de anställda,
inklusive personal som arbetar med ekonomi och redovisning, får lämplig utbildning. Andra kontrollåtgärder som tillämpas
är specifika redovisningsrutiner, personalmanual, kvalitetskontroll av arbetet, anonyma besök för kontroll av kassarutiner
och hotellgranskningar som regelbundet
genomförs av den regionala operativa
och finansiella ledningen. För nya avtalspartners finns rutiner på plats för bakgrundskontroller.
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revisorer. Den interna kontrollen av den
finansiella rapporteringen beskrivs nedan
i fem områden som tillsammans utgör
grunden för Rezidors kontrollorganisation.

Styrelse

1. Trudy Rautio

2. Staffan Bohman

3. Anders Moberg

Styrelsens ordförande sedan september 2012
och ledamot sedan 2005

Vice styrelseordförande och styrelsemedlem
sedan 2011

Styrelsemedlem sedan 2011

Nationalitet: Amerikansk
Född: 1952
Utbildning: Master i Företagsekonomi från University of St. Thomas (USA).
Aktieinnehav: 0

Nationalitet: Svensk
Född: 1949
Utbildning: Master i Nationalekonomi och Företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm,
samt Standford Graduate School of Business (USA).
Aktieinnehav: 58 333
Staffan Bohman var tidigare VD och koncernchef
för Gränges AB och Sapa AB från 1999 till 2004.
Mellan 1991 och 1999 var han VD och koncernchef
för DeLaval AB, och han har sedan 1982 haft flera
olika positioner i Alfa Laval group. Staffan Bohman
är styrelseordförande för Cibes Lift Group AB och
Höganäs AB. Han ingår i styrelsen för Atlas Copco
AB, Vattenfall AB och Upplands Motor Holding AB.
Han är även medlem i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA).

Anders Moberg var tidigare VD och koncernchef
för detaljhandelsföretaget Majid Al Futtaim Group i
Dubai mellan 2007 och 2008. Från 2003 till 2007
var han VD och koncernchef för Royal Ahold i
Nederländerna, och mellan 1999 och 2002 var han
Group President International för Home Depot
med bas i Atlanta, USA. Han har tidigare haft ett
flertal positioner inom IKEA-gruppen, och mellan
1986 och 1999 var han VD och koncernchef för
IKEA. Anders Moberg är styrelseordförande för
Byggmax AB och sitter i styrelsen för ITAB AB, Bergendahls AB, Hema BV, Amor GmbH, Ahlstrom OY
och SLK OY.

4. Wendy Nelson

5. David P. Berg*

6. Charlotte Strömberg

Styrelsemedlem sedan 2010

Styrelsemedlem 2014–januari 2017

Styrelsemedlem sedan 2014

Nationalitet: Amerikansk
Född: 1968
Utbildning: MBA Northwestern’s Kellogg Graduate
School of Management; fil. kand. i filosofi
från Northwestern University (USA)
Aktieinnehav: 0

Nationalitet: Amerikansk
Född: 1961
Utbildning: Juris Doctor (med högsta betyg), från
University of Florida College of Law (USA); examen
i nationalekonomi från Emory University (USA)
Aktieinnehav: 0

Nationalitet: Svensk
Född: 1959
Utbildning: Ekonomi och Företagsekonomi från
Handelshögskolan i Stockholm.
Aktieinnehav: 12 000
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Wendy Nelson sitter i styrelserna för Northwestern
University, Bush Foundation (vice ordförande),
Carlson, Carlson Family Foundation (Vice President),
Carlson Holdings, Inc. och Carlson Real Estate
Company, Carlson School of Management vid
University of Minnesota, Guthrie Theatre, Gold
Medal Park Conservancy och Super Bowl Lll
Legacy Fund (delat ordförandeskap). Wendy Nelson
sitter även i rådgivande grupper för Women’s UN
Report Network och Women’s Foundation of
Minnesota’s initiativ ”Flickor från MN är inte till
salu”. Sedan 2002 har hon haft ett flertal ledande
befattningar på Carlson.

David P. Berg var Chief Operating Officer på Carlson Inc. sedan januari 2014 och koncernchef för
Carlson Hospitality Group sedan maj 2015 till januari 2017. Han förestod Carlson corporate center
och ledde Carlson Rezidor Hotel Group, där det
globala ledningsteamet rapporterade till honom.
Han har mer än 20 års erfarenhet av ledande
befattningar. Han kom till Carlson från den snabbast växande återförsäljaren av Verizons tjänster,
där han var VD och Chief Customer Officer. Dessförinnan hade han ledande befattningar på Outback Steakhouse Int., GNC och Best Buy. Han sitter i styrelsen för Miller Retailing Center vid University of Florida, Planet Fitness och The Walker Art
Center.

Charlotte Strömberg sitter i styrelsen för Skanska
AB, Ratos AB, Bonnier Holding AB och Svenska
Fondhandlareföreningen, samt är styrelseordförande i Castellum AB. Mellan februari 2006 och
januari 2013 arbetade hon för Jones Lang LaSalle i
Stockholm som CEO Nordics. Hon arbetade tidigare för Carnegie Investment Bank AB i olika positioner under åren 1997 till 2005, senast som chef för
Investment Banking Sverige. Under åren 1986 till
1997 arbetade hon för Alfred Berg ABN AMRO i
Stockholm på olika positioner, senast som Senior
Project & Account Manager.

S T Y R E L S E

Trudy Rautio avgick som VD och koncernchef för
Carlson i maj 2015. Hon hade haft denna position
sedan augusti 2012, och hade innan dess varit
senior executive på Carlson i 15 år, där hon hade
positioner som Executive Vice President och
Administrative Officer för gruppen. Trudy Rautio
sitter även i styrelsen för Cargill, The Donaldson
Company, Inc., Securian Holding Company och
Merlin Entertainment PLC.
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7. Göran Larsson
Arbetstagarrepresentant sedan 2009
Nationalitet: Svensk
Född: 1960
Aktieinnehav: 0
Göran Larsson är anställd av Radisson Blu Royal
Viking Hotel, Stockholm.

1
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Nationalitet: Svensk
Född: 1950
Aktieinnehav: 35 000 (ägda indirekt via en
pensionsförsäkring).

* David P. Berg slutade i januari 2017 och ingår inte
längre i styrelsen.

Koncernledning

1. Wolfgang M. Neumann

2. Knut Kleiven

3. Eric De Neef

VD och koncernchef

Vice VD och finansdirektör

Nationalitet: Österrikisk
Född: 1962
Invald år: 2013
Anställningsår: 2011
Utbildning: Utbildad vid Institute for Hotel & Tourism
Management Klessheim (Österrike). Chefskurser vid
Insead Management School (Frankrike) och Cornell
University (USA).
Aktieinnehav: 50 000

Nationalitet: Norsk
Född: 1954
Invald år: 1994
Anställningsår: 1986
Utbildning: Universitetsexamen i filosofi,
psykologi och juridik vid universitet i Oslo
(Norge).
Aktieinnehav: 173 989

Executive Vice President & Chief Commercial
Officer

Eric började på Rezidor 2011 som Senior Vice
President, Park Inn by Radisson. 2013 utsågs han
till Senior Vice President Marketing, CRM & Global
Branding; och blev under 2014 befordrad till Executive Vice President & Chief Commercial Officer.
Innan han började på Rezidor var Eric Managing
Director för Accors hotellvarumärken All Seasons,
Mercure och M Gallery Hotels i Frankrike och
arbetade i mer än 20 år för Accor. På sin fritid gillar
Eric att ägna sig åt långdistanslöpning.

4. Elie Younes

5. Jenny Winkler

6. Olivier Harnisch*

Executive Vice President & Chief Development
Officer

Senior Vice President & General Counsel

Executive Vice President & Chief Operating
Officer
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Elie började på Rezidor 2010 som Vice President
Business Development Middle East, med bas i
Dubai. Han utsågs till Vice President Business
Development för hela koncernen 2012 och flyttade till Bryssel. 2013 befordrades han till Senior
Vice President & Head of Group Development
och 2015 till Executive Vice President & Chief
Development Officer. Innan han kom till Rezidor
hade Elie positionen som Vice President Business
Development Middle East på Hilton, som Senior
Director of Acquisitions & Development på Starwood, och som Director på HVS Londonkontor. Elie
tycker om att resa, både i arbetet och privat. Han
tränar även kampsport.

4

5

Jenny kom till Rezidor från Carlson 2015, koncernens strategiska partner. Hennes senaste
position vid huvudkontoret i Minneapolis var
som Associate General Counsel, America, för
Carlson Hotels, där hon supporterade ledningen i avtalsfrågor och juridiska frågor i franchiseverksamheten. Jenny började på Carlson
i september 2010 som Senior Corporate Counsel och befordrades till Associate General
Counsel i juli 2012. Innan hon började på Carlson arbetade hon sex år på advokatbyrån Dorsey & Whitney i Minneapolis. Hon har även studerat i Japan.

Nationalitet: Tysk och fransk
Född: 1967
Invald och anställd år: 2013 till 2016

7. Michael Farrell*
Senior Vice President, Human Resources
Nationalitet: Irländsk
Född: 1956
Invald och anställd år: 2011 till 2016
* Olivier Harnisch och Michael Farrell lämnade
Rezidor 2016 – i december respektive oktober
– och ingår inte längre i koncernledningen.

KO N C E R N L E D N I N G

2

Nationalitet: Libanesisk och brittisk
Född: 1977
Invald år: 2013
Anställningsår: 2010
Utbildning: Studier vid universiteten Notre Dame
Beirut (Libanon), IMHI/Essec och Insead (Frankrike),
Cornell (USA) och London City (Storbritannien).
Aktieinnehav: 10 350

Nationalitet: Svensk och amerikansk
Född: 1975
Invald och anställd år: 2015
Utbildning: Juristexamen vid Uppsala universitet
och en Juris Doctor från University of Minnesota
(USA).
Aktieinnehav: 1 500
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Knut började på Rezidor 1986 som koncernens
redovisningschef och blev snart koncernens
drifts- och bolagscontroller. 1994 utsågs han till
Senior Vice President och Finansdirektör.
Sedan börsnoteringen av Rezidor 2006 ansvarar Knut även för koncernens investerarrelationer. Innan Rezidor arbetade han som internrevisor för SAS-koncernen (Scandinavian Airlines).

Wolfgang började på Rezidor 2011 som Executive
Vice President & Chief Operating Officer, och
utsågs till VD och koncernchef 2013. Innan Rezidor
var han VD för Arabella Hospitality Group i
München och har tillbringat mer än 20 år inom Hilton, där hans karriär gick från befattningar som
General Manager i Bryssel, London, Paris och
Frankfurt, till ledarpositionen som President, Hilton Europe & Africa. Wolfgang, som är pappa till
två döttrar och en son, är även en passionerad
bergsklättrare och maratonlöpare.

1

Nationalitet: Belgisk
Född: 1964
Invald år och anställningsår: 2011
Utbildning: Examen i Hotel Management från
CERIA-IPIAT i Bryssel (Belgien)
Aktieinnehav: 23 115

Aktien
Rezidor Hotel Group AB är noterat på Nasdaq S
 tockholm
sedan november 2006.

Omsättning
Under 2016 omsattes totalt 39,8 miljoner
aktier (49,3), vilket motsvarar 22,8 procent
(28,3) av det totala antalet registrerade
aktier. Det sammanlagda värdet av handeln i aktien uppgick till 1 333 MSEK

(1 639). Det genomsnittliga antalet omsatta
aktier per handelsdag uppgick till 157 216
(196 360).

Aktiekapital
Vid slutet av 2016 uppgick Rezidors aktiekapital till 11,6 MEUR fördelat på 174,4 miljoner aktier. Antalet utestående aktier efter
återköp uppgick till 170,8 miljoner. Varje
aktie motsvarar en röst och samtliga aktier
ger samma rätt att ta del av företagets
resultat och tillgångar.
Återköp av aktier
Rezidor genomförde inga återköp av aktier
under 2016. Företaget äger för närvarande
3,6 miljoner aktier, motsvarande 2,1 pro-

cent av det totala antalet registrerade
aktier.

Utdelning
Rezidors utdelningspolicy är att cirka en
tredjedel av årets resultat efter skatt ska
delas ut till aktieägarna. I enlighet med
denna policy föreslår styrelsen årsstämman
en utdelning om 0,05 euro per aktie för
2016.
Ägarstruktur
Vid slutet av 2016 uppgick antalet aktie
ägare till 3 674. Andelen svenskt ägande
minskade till 18,5 procent från 20,5 procent
2015. De tio största aktieägarna (exklusive
Rezidor) ägde aktier motsvarande 77,8 procent av röster och kapital.

2016

2015

2014

2013

Betalkurs vid årets slut, SEK

35,5

31,2

28,1

40,0

23,2

Högsta betalkurs under året, SEK

39,7

40,0

46,7

40,0

28,0

Lägsta betalkurs under året, SEK

25,2

27,2

27,0

23,2

20,6

Antal aktier vid årets slut, miljoner

174,4

174,4

174,4

150,0

150,0

Börsvärde vid årets slut, MSEK

6 191

5 441

4 900

6 000

3 480

0,15

0,20

0,09

0,16

–0,12

Föreslagen utdelning per aktie, EUR

0,05

0,07

0,03

—

—

Utdelning i procent av resultat efter skatt, %

32,3

34,9

36,1

—

—

Resultat per aktie, EUR

Eget kapital per aktie1), EUR
Kassaflöde från årets verksamhet per aktie1), EUR

1,56

1,45

1,29

1,06

1,00

0,20

0,50

0,24

0,37

0,11

Röster/kapital, %

Antal aktier

51,3

87 552 187

1) Baserat på antalet aktier i slutet av varje period, exklusive egna aktier ägda av företaget.

Ägarkategorier

Största aktieägarna
Röster/kapital, %
81,5

HNA Tourism Group

Svenska ägare

18,5

JP Morgan

5,1

8 756 375

AMF Försäkringar och Fonder

4,7

8 095 255

Fidelity

3,7

6 252 368

SSB

2,7

4 635 533

CBNY-Norges Bank

2,3

3 966 979
3 625 666

varav:
16,7

Privatpersoner

1,8

Kursutveckling
Pris på Rezidor-aktien/jämförelsegrupp

Provobis Holding AB

2,1

Nordea

2,1

3 589 419

Fjärde AP-fonden

2,1

3 580 359

SEB

Aktieinformation

Övriga

340

Kortnamn
Rezidor

300
280

InterContinental

260
Melia Hotels

240
220

NH Hoteles

200

ISIN kod

SE0001857533

Marknad

OMX STO Equities

Segment

Mid Cap

Bransch

Travel & Leisure

Sektor

Consumer Services

M&C

160

Totalt antal utestående aktier

2 901 560
37 852 797

100%

170 808 498

Rezidor Hotel Group

3 580 359

Totalt antal registrerade aktier

174 388 857

Ägarstruktur

Accor

180

REZT

1,7
22,2

Analytiker
DNB Bank ASA

Ole-Andreas Krohn

1–500

Antal aktieägare

%

2 369

64,5

140

Kepler Cheuvreux

André Juillard

501–1 000

448

12,2

120

Oddo Securities

Fehmi Ben Naamane

1 001–5 000

493

13,4

100

SEB Enskilda

Stefan Andersson

5 001–10 000

84

2,3

80

10 001–15 000

44

1,2

60

15 001–20 000

35

1,0

40

20 001–

201

5,5

20

Totalt

3 674

100,0

0
2012
Källa: SIX Financial Information

2013

2014

2015

2016

A K T I E N

Utländska ägare

Institutioner

320

2012

7 1

7 0

Kursutveckling
Stängningskursen den 31 december 2016
var 35,5 kronor, vilket var 13,8 procent
högre än stängningskursen 2015. Under
2016 steg OMX Nordic Mid Cap SEK PI
index med 12,8 procent. Den högst noterade betalkursen var 39,7 kronor den 9
september och den lägsta var 25,2 kronor
den 11 februari. Börsvärdet uppgick till 6 191
MSEK (5 441) vid utgången av 2016.

Nyckeltal

Årsstämma
och finansiell information

7 2

Årsstämma
Årsstämman kommer att äga rum fredagen
den 28 april 2017 kl. 15.00 på Radisson Blu
Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, 101 24
Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman
måste vara registrerad som aktieägare i
den utskrift av aktieboken som görs av
Euroclear Sweden AB lördagen den 22
april 2017. Då registreringsdagen är en lördag måste aktieägare försäkra sig om att
de är registrerade i aktieboken fredagen
den 21 april 2017.
För att äga rätt att delta i årsstämman
måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariat
avdelning eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta
förvaltaren om detta i tillräckligt god tid
före fredagen den 21 april 2017.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman
ska anmäla sig till företaget senast måndagen den 24 april 2017 kl. 16.00. Anmälan
ska ske per brev till Rezidor Hotel Group
AB, Årsstämman, Box 7832, SE-103 98
Stockholm, per telefon till +46 8 402 90 65
(vardagar 9.00–16.00), via e-post till
agm@rezidor.com, eller via hemsidan
www.rezidor.com.
Finansiell information
Rezidor Hotel Group AB är ett publikt
aktiebolag enligt svensk lag, med orga
nisationsnummer 556674-0964. Huvudkontorets adress är Klarabergsviadukten
70 D7, 111 64 Stockholm. Koncernledningen
sitter i Bryssel, Belgien.
Rapporteringsvaluta är euro. Om inget
annat anges hänför sig uppgifterna
inom parentes till räkenskapsåret 2015.

Kontakt

Kalender 2017

Knut Kleiven, Vice VD & CFO
Andrea Brandenberger, Vice President
Strategy & Investor Relations
andrea.brandenberger@carlsonrezidor.com

•Å
 rsstämma: 28 april
•D
 elårsrapport januari-mars: 28 april
•D
 elårsrapport januari–juni: 26 juli
•D
 elårsrapport januari–september: 25 oktober

De marknads- och konkurrentanalyser
som presenteras utgörs av Rezidors egna
bedömningar om ingen specifik källa
anges. Bedömningarna är baserade på
senast tillgängliga och tillförlitliga information från tryckta källor inom rese-, turistoch hotellbranschen.
Årsredovisningen, delårsrapporter och
annat finansiellt material kan beställas från:
The Rezidor Hotel Group
Investor Relations
Avenue du Bourget 44
B-1130 Bryssel, Belgien
Tel: +32 2 702 92 00
investorrelations@rezidor.com

Rezidor Hotel Group är ett av de mest dynamiska hotellföretagen i världen. Företaget har för närvarande en portfölj
med 483 hotell och över 105 000 rum i drift eller under
utveckling i 82 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika.
Rezidor driver varumärkena Radisson Blu (förstaklass) och
Park Inn by Radisson (mellanklass) samt de nya varumärkena
Quorvus C
 ollection (lyx) och Radisson RED (lifestyle select).
Rezidor är en del av Carlson Rezidor Hotel Group.
www.rezidor.com

