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På attraktiva Byttorp i Borås planeras
Port 17 – ett av flera spännande
Cerneraprojekt. Säljstart beräknas
till sista kvartalet 2017.

Om oss
Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel
med fokus på prioriterade tillväxtorter. Vi skapar positiva
och välanpassade verksamhets- och boendemiljöer för
våra kunder och hyresgäster genom engagerad och framåtsträvande förvaltning och förädling av egna fastigheter
samt utveckling och försäljning av bostäder. I våra projekt
tar vi antingen hela ansvaret från förvärv till planutveckling och byggnation eller så samarbetar vi med andra
fastighetsföretag.
Cerneras mål – oavsett om det gäller kontor, bostäder
eller handel – är att erbjuda bra lägen med attraktiv yttre
och inre miljö samt god arkitektur.
Därför kännetecknas vår organisation av en visionär framåtanda med fokus på utveckling av oss själva, våra kunder
och bebyggelsen i de städer vi verkar i.
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EN TIL L B AK ABL I CK

Året i korthet
Kvartal ett

Kvartal tre

// Beslut togs hos kommunstyrelsen

// Vi offentliggjorde att vi flyttar vårt,

om detaljplanen för Forsen 1 på

och koncernen Uddetorp Invests,

Druvefors i Borås. Vår ambition är

huvudkontor under hösten 2017. Ny

att fastigheten, med en total tomt-

hemvist blir vår egen fastighet Mer-

area på cirka 10 500 kvm, ska ut-

kurius på Stora Torget i Borås.

vecklas till ett område med uppemot

// Vi förvärvade fastigheterna Guld-

300 bostäder.

baggen 1 och 12 i Knalleland, Borås.

// Vi gjorde en storsatsning vad

// Intresseanmälan för etapp 3 i

gäller energiförsörjning med valet av

Trädgårdsstaden Hestra öppnade.

el märkt med Bra Miljöval i alla våra

Etappen innefattar 58 lägenheter.

fastigheter. Det betyder att vi nume-

Säljstart i januari 2017.

ra kan garantera el från förnybara

// Ytterligare personalrekryteringar

energikällor.

gjordes - en projektledare för projekt-

Kvartal två

koncernen rekryterades en business

rande butiker. Också bostadsköparna av de 40 lägenheterna på
Pallas Roof flyttar in under våren
2017.
// Efter flera års detaljerat planeringsarbete togs det första traditionsenliga spadtaget för projektet
Stallbacken i Borås.
// Vårt nya kontorshotell K7 Community öppnade i företagshuset K7
på Katrinedal i Borås. De nyrenoverade lokalerna omfattar cirka 1 000
kvadratmeter. Vid öppnandet var i
stort sett samtliga ytor uthyrda.
// Vi förvärvade fastigheten Lommen
centralt i Borås. Förvärvet har gjorts

// Försäljning av första etappen i

controller.

Stallbacken i Vasastaden i Borås

// Flera större företag har välkomnats

startade. Efter bara en dryg vecka

av Cernera under året. En av dem är

var 60 procent av lägenheterna

Anticimex som flyttade till nya ytor

sålda. Etappen sålde slut senare

för kontor och övrig verksamhet på

under året.

cirka 700 kvadratmeter.

ledamot när Tomas Rossing, tidigare

staden Hestra flyttade in i sina nya

Kvartal fyra

tillbaka, valdes in i styrelsen.

bostäder – 36 lägenheter och radhus

// Försäljningen av etapp 2 i Stall-

i olika storlekar. I samma veva

backen startade. Redan första dagen

började etapp 2, med 49 bostäder,

såldes 27 av 59 lägenheter.

att byggas.

// Intresseanmälan för tornbygg-

// Vi förstärkte vår personalstyrka

naden Pallas Tower, ett samarbets-

med en projektchef och en kund- och

projekt med Järngrinden, med 34

uthyrningsansvarig. Inom koncernen

våningar och cirka 130 bostäder,

rekryterades också en marknads-

öppnade.

kommunikatör.

// De två första butikerna öppnade i

// Vi sålde fastigheten Södra

nya Pallashuset i Borås. Under 2017

Karlsnäs i Ulricehamn.

blir allt komplett när vi tillsammans

// De boende i etapp 1 i Trädgårds-
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verksamheten anställdes och inom

med Järngrinden välkomnar reste-
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gemensamt med MPB Invest &
Förvaltning och ägarandelen mellan
företagen är 50 procent vardera.
// Cerneras styrelse fick en femte
stadsarkitekt i Borås sedan flera år
// Blomsterlandet flyttade till nyrenoverade lokaler i vår fastighet
vid Knalleporten i Borås. Lokalerna
är på cirka 1 400 kvadratmeter och
till butiken hör en angränsande
yttergård.

En stark tillväxt inom
bostäder och förvaltning.
Verksamhetsåret 2016 har varit ett år med mycket utveckling av våra fastigheter. Två i Borås centralt belägna fastigheter
genomgår en totalrenovering och har varit utrymda under året - inflyttning har påbörjats i december 2016 och kommer
succesivt att fortsätta under 2017. Vidare har ett antal fastigheter genomgått större planerade ansiktslyftningar.
Dessa åtgärder har minskat hyresintäkterna och därmed den ekonomiska uthyrningsgraden samt ökat reparationskostnaderna vilket gör att driftsnettot tillfälligt har minskat under 2016. Driftsnettot för 2017 beräknas landa på cirka
56 mkr. Bostadsutvecklingen har tagit fart ordentligt och vi har över 200 bostäder i produktion under 2016
vilket är den enskilt största orsaken till omsättningsökningen.

2016

2015

2014

2013

250 693

107 717

71 620

67 425

Driftsnetto fastighetsförvaltning, tkr

44 048

52 926

52 742

48 811

Resultat bostadsrättsprojekt, tkr

40 617

9 423

0

0

Resultat efter finansiella poster, tkr

55 611

59 438

17 190

13 164

102 364

21 081

35 271

25 694

Nettoomsättning, tkr

Nettoinvesteringar, tkr
Förvaltningsfastigheternas värde, tkr

946 000

940 900

879 500

777 100

1 308 501

1 145 906

1 084 107

969 222

Soliditet , %

25

28

26

21

Färdigställda bostadsrätter

36

0

0

0

Bostadsrätter i produktion

206

76

0

0

86

91

90

89

Balansomslutning, tkr

Ekonomisk uthyrningsgrad, %

Mkr

Mkr

300

1 000
800
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200

400
200

100

100
0

0
2013

2014

2015

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2016

F ö rd e l n i n g f ö r v a l t a d y t a

Kontor

Butik

Hotell

Bostäder

Utbildning

Garage

Övrigt

Lager

2013

2014

2015

2016

Värdeförändring
Ing. värde inkl. årets inköp/försäljning

För en mer utförlig beskrivning av koncernens resultat och ställning hänvisas till förvaltningsberättelsen på sidan 56.
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VD HAR OR D ET

Stark marknad och
expansion på flera plan
Med 2016 i backspegeln kan jag konstatera att vi haft ännu
ett starkt år med flera framgångsrika projekt och förvärv. Vi
expanderar inom våra affärsområden och har förstärkt vår
organisation med flera medarbetare. Det ger oss ökad kapacitet
och möjligheter att ta oss an nya utmaningar framöver.
Våra portföljer har aldrig varit så välfyllda som nu.
Vi har en fastighetsmarknad som ser relativt stark ut

Ett antal finansiella risker såsom förändringar i kredit-

med ett ränteläge som sjunkit ytterligare från föregående

villkor och förändrade likviditetsflöden finns också i

år, en positiv befolkningsutveckling och fastighetspriser

våra beräkningar. Det är viktigt för oss att förvalta våra

som fortsatt att stiga. Dessutom har vi som bolag ett

goda relationer med våra kreditgivare – vi har idag ett

tacksamt utgångsläge inför framtiden vad gäller soliditet

krav på att 40-60 procent av förvaltningsfastigheternas

och belåningsgrad. Vi har också en stark efterfrågan

krediter ska vara långsiktigt räntesäkrade. För att rikta

på våra produkter, både bostäder och lokaler, vilket ger

fokus mot riskhantering har vi i början av 2017 förstärkt

oss stora förutsättningar att ta ytterligare utrymme på

organisationen med en risk- och finansansvarig.

marknaden.
Framgångsrika projekt och förvärv
Vår verksamhet påverkas givetvis av risker i vår om-

Vår projektportfölj består av många intressanta områden

värld, till exempel försämrad ekonomisk utveckling,

och spännande projekt i olika skeden. Under året har vi

minskad bostadsefterfrågan och prisfall på bostads-

startat fler än 200 bostäder i produktion i lyckosamma

marknaden. Det hanterar vi genom att i möjligaste mån

satsningar som Trädgårdsstaden Hestra, Stallbacken

sälja en betydande andel bostäder före projektstart. Vi

och Pallas. För 2017 räknar vi med produktion av minst

verkar också på attraktiva orter med hög befolknings-

lika många och vårt mål framåt är att producera i snitt

tillväxt och stor inflyttning.

250–300 bostäder per år. Vi har också en omfattande
portfölj av objekt i planprocess, med en stark marknads-

Som alla bolag i fastighetsbranschen påverkas vi av

potential. Under 2017 räknar vi med att starta marknads-

vår omvärld. Det råder idag en hög efterfrågan på både

föring och byggprojektering för ett flertal av dessa

material och tjänster inom byggsektorn, något som kan

objekt, vilka vi ser som stora värdeskapare.

väcka frågor om svårigheter att få tag på entreprenörer

8

att anlita och en ökad risk för prisstegring i våra om-

Vi har även börjat söka oss till expansiva orter utanför

och nybyggnadsprojekt. Vi räknar med att vår kompetens

Boråsmarknaden. Under våren 2017 förvärvade vi 72 000

inom projektering och byggnation samt värdefulla och

kvadratmeter mark i Östersund, där vi planerar för cirka

etablerade relationer med duktiga entreprenörer och

450 nya bostäder. Vi har också deltagit i olika markan-

konsulter ger oss god beredskap.

visningstävlingar på orter med stark tillväxt. Det ligger
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till grund för fortsatt stark utvecklingexpansion. I juni

Fokus på kompetens och en hållbar framtid

2017 vann vi en markanvisningstävling i Rosendal,

Som en följd av vår expansion har vi under året som

Uppsala där vi nu börjat planera för ett nytt bostads-

gått gjort kompetensförstärkning inom olika områden.

område.

Tjänster som tillsatts är kundansvarig för projekt, kundansvarig för förvaltning, kommunikatör, projektchef,

Viktigt för oss är att verka långsiktigt och att kontinuerligt

projektledare på projektsidan – och fler rekryteringar är

fylla på vårt varulager av byggrätter för bostäder. Under

att vänta under 2017.

året har vi förvärvat två fastigheter på attraktiv mark
i Borås och fler förvärv planeras under 2017. Vi siktar

Inför 2017 kommer vi att fortsätta forma hållbara

på en långsiktig ökning av vår förvaltningsportfölj även

boenden för framtiden genom att bygga kvalitativa och

med hänsyn till att vissa objekt kan avyttras. Fastighets-

energieffektiva fastigheter med energismart teknik. Vi

branschen har av erfarenhet relativt stora cykliska

har miljövänlig el som standard i samtliga fastigheter

förändringar och vi ser därför att en långsiktig förvalt-

och driftoptimering för bland annat effektivare resurs-

ningsportfölj skapar trygghet.

hållning, styrsystem och isolering.

Totalavkastningen på förvaltningsfastigheterna har

Jag summerar ett framgångsrikt 2016 och vill tacka

under året varit 11 procent och uthyrningsverksamheten

mina medarbetare, våra hyresgäster, styrelse och

har utvecklats starkt. Exempelvis har Borås Stad utökat

samarbetspartners för ett fantastiskt arbete under 2016.

sin lokalyta i fastigheten Uranus och Kungälvs Rörläggeri

Vi har haft ett rekordstarkt år inom våra affärsområden

har flyttat in i nyrenoverade lokaler i K elva-huset. I

och med vår stärkta organisation och stabila position på

fastigheten Guldbaggen som förvärvats under året har

marknaden har vi all anledning att tro på ett 2017 med

ett flertal kontrakt tecknats för de vakanta ytorna. Vi har

ett minst lika starkt resultat.

också startat ett nytt kontorshotell, K7 Community, som
blivit en omedelbar succé. I skrivande stund håller nya
kontor på att färdigställas i Merkuriushuset mitt i Borås
där vi ser fram emot utökade moderna lokaler för vår
verksamhet i en anrik fastighet.
LARS ANGWALD
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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MÖT S TYREL SEN

H AN S-ÅKE
H EN RIKSSON

P E DE R
WI L A ND

FÖDD 1951
Ordförande sedan 2015

FÖDD 1965
Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Ingenjörsutbildning på
Sven Erikssonskolan i Borås

UTBILDNING
Civilekonom vid Högskolan Borås,
samt styrelseansvar inom försäkringsbolag

Ekonomi-, beskattning- och
juridikkurser på Högskolan
i Borås

Verksam inom bankväsende
sedan 1986

Styrelseordförande i Ulricehamns
Sparbank sedan 2005 (ledamot
sedan 1995)

TO M A S
R O SS ING
ROB ERT
SMITH
FÖDD 1964
Styrelseledamot sedan 2004
UTBILDNING
Ekonomi- och juridikstudier
vid Högskolan i Borås
Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB
och verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare

MARTIN
SMITH
FÖDD 1970
Styrelseledamot sedan 2004
UTBILDNING
Ekonomi- och juridikstudier
vid Högskolan i Borås
Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB
och verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås
Delägare
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FÖDD 1952
Styrelseledamot sedan 2016
UTBILDNING
Arkitektexamen vid Chalmers
Tekniska Högskola
Studier i byggnadskonst vid
Konsthögskolan i Stockholm
Flerårig erfarenhet som ritande
arkitekt samt som stadsbyggnadschef i Borås
Egen verksamhet inom utformning
och projektutveckling av bostäder

Året som gått
Under det gångna året har bolaget fått
en betydande kompetensförstärkning
i och med styrelsens femte ledamot
Tomas Rossing, som har gedigen
erfarenhet inom arkitektur och
projektutveckling av bostäder.

Från vänster: Robert Smith, Peder
Wiland, Martin Smith, Hans-Åke
Henriksson, Tomas Rossing.
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O M C ERNER A

Affärsmodell
Cernera verkar inom två affärsområden – dels förvaltning och fastighetsutveckling och dels bostadsutveckling. Som
lokal marknadsledare söker vi skapa en positiv och anpassad verksamhets- och boendemiljö för våra kunder. Detta
förverkligas genom en engagerad och ambitiös förvaltning, utveckling och förädling av egna fastigheter, men också
genom nybyggen i attraktiva lägen. I alla projekt har vi väl utvecklade samarbeten med kvalitativa konsulter, från
arkitekter och tekniska konsulter till jurister, fastighetsmäklare och kommunikationsbyråer. Vi har långa etablerade
relationer med banker, vilket garanterar våra projekt och skapar trygghet för våra kunder.

FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING

BOSTADSUTVECKLING

Cernera erbjuder attraktiva lägen för handel, kontor och

När vi utvecklar bostäder tar vi huvudansvaret i allt från

andra affärsverksamheter. Vi har ett tätt och engagerat

förvärv, idé, planutveckling och bygglov till upphandling,

samarbete med våra kunder för att optimalt kunna

genomförande, marknadsföring och försäljning av

anpassa lokalerna efter deras verksamhet. Våra kunder

lägenheter eller byggrätter. Projekten är av varierande

verkar inom en mängd olika branscher och utgörs av allt

storlek, men gemensamt för dem är en genomgående

ifrån mindre aktörer med lokal förankring till världs-

god arkitektur som tryggt harmonierar med sin omgivande

ledande företag och kända varumärken. Förändras våra

miljö.

hyresgästers behov finns vi alltid nära till hands med
kreativa lösningar.

Cernera
– från då till nu

1980-TALET
UNDER 1980-TALET FÖRVÄRVADES FLERA FASTIGHETER I BORÅS,
CENTRALT BELÄGNA BOSTADSFASTIGHETER I MALMÖ OCH
JÖNKÖPING SAMT FASTIGHETER I VAGGERYD OCH VÄRNAMO

12

1991 – FÖRVÄRV AV EN KOMMERSIELL
FASTIGHET I DALSJÖFORS
UTANFÖR BORÅS

1990 – NYPRODUKTION AV BOSTÄDER, EN FASTIGHET
MED 40 LÄGENHETER, I CENTRALA JÖNKÖPING

1997 – AV YTTRING AV SAMTLIGA FASTIGHETER
I MALMÖ, 250 LÄGENHETER JÄMTE ETT ANTAL
LOKALER

Kärnvärden
Cerneras kärnvärden markerar vårt varumärkes
position, lägger grunden för våra strategiska konkurrensfördelar och belyser varumärkets bestående värden.

KVALITET

NÄRHET

ENGAGEMANG

Vi eftersträvar hög kvalitet avseende

Säkerställande av god lokal känne-

Vi särskiljer oss genom vårt

såväl fastigheter och lägen som

dom på de marknader vi agerar är

engagemang i den enskilda kunden.

relationer och samarbeten. Fastig-

mycket viktig för trovärdigheten i

Genom en slimmad organisation

hetsbeståndet samt utveckling och

kontakten med våra kunder. Vidare

med specialistkunskap samt god

renoveringar av detsamma präglas

ska våra kunder uppleva att de har

kännedom om den inre och yttre

av genomtänkta lösningar och kloka

nära till vår personal och service.

miljöns, lägets och arkitekturens

materialval. I relationerna med

Närheten till kunden betyder även

betydelse för såväl affärsverksam-

våra kunder, samarbetspartners

att vi genom att förstå deras behov,

heter som boende, är vårt engage-

och leverantörer är den långsiktiga,

i rätt läge kan erbjuda utveckling av

mang en avgörande faktor för att

personliga kontakten av största

befintlig lokal eller erbjudande om

attrahera nya kunder samt stärka

betydelse. Den kvalitet vi levererar

bättre lämpad lokal för verksam-

lojaliteten och utvecklingen hos

får inte vara ogenomtänkt eller

heten.

befintliga kunder.

resultatet av slump.

1998 – FÖRVÄRV AV TVÅ FASTIGHETER
MED TOTALT 40 LÄGENHETER PÅ BROTORP
I BORÅS

2004 – FÖRVÄRV AV TVÅ FASTIGHETER
I BORÅS, TOTALT 20 000 KVM LOKALYTA

2000 – FÖRVÄRV AV EN
KOMMERSIELL FASTIGHET
PÅ BERGSÄTER I BORÅS

2003 – FÖRVÄRV AV EN INDUSTRIFASTIGHET I BORÅS, CIRKA 10 000
KVM UTHYRNINGSBAR YTA

2001 – FÖRVÄRV AV FASTIGHETSBOLAGET OLLE JOHANSSON
BYGGENTREPRENADER AB MED ETT STORT BESTÅND AV
BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER

2005 – AV YTTRING AV CA 40 000 KVM BOSTÄDER OCH 30 000
KVM KOMMERSIELLA FASTIGHETER TILL ETT BELOPP OM
NÄRMARE EN HALV MILJARD KRONOR
FÖRVÄRV AV EN FASTIGHET I CENTRALA BORÅS

2006 – FÖRVÄRV AV TRE
FASTIGHETER I BORÅS

2008 – FÖRVÄRV AV EN
FASTIGHET I BORÅS OCH
EN I ULRICEHAMN

2007 – FÖRVÄRV AV TRE
FASTIGHETER I BORÅS
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Vårt hållbara ansvar
Vi bygger och förvaltar fastigheter på ett långsiktigt hållbart sätt för
både människor och företag - för alla som bor och lever där vi verkar.
Vårt mål är att möjliggöra bästa möjliga samspel mellan människor
och miljö och skapa förutsättningar för kommande generationer.
Det är en självklarhet för oss att bygga med beprövad
teknik, välja sunda material och installera modern
teknik för lägsta möjliga energianvändning. Vi jobbar
även för att skapa goda förutsättningar för källsortering,
minskade utsläpp och minskad energiförbrukning
samt effektiva styrsystem för belysning, värme och
ventilation. På så sätt lägger vi grunden för en hållbar
miljöpåverkan.
Men det slutar inte med husen vi bygger och lokalerna vi
förvaltar. Vi ser till ett helhetsperspektiv, miljömässigt
och socialt, och ser till att våra områden utvecklas med
ansvarstagande för omvärlden och framtiden.

Cernera
– från då till nu

2009 – MITT I BRINNANDE FINANSKRIS
FÖRVÄRVADES FÖRE DETTA DOMUSFASTIGHETEN, PALLASHUSET I
CENTRALA BORÅS, YTA CA 21 000 KVM
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Också när vi planerar våra områden är hållbarheten
i fokus. Vi utvecklar mötesplatser i utemiljön i form
av gröna oaser, innergårdar och planteringar i våra
områden. Det ger inte bara ett trivsamt intryck utan
bidrar det till att utjämna temperaturen i området och
att motverka effekter av klimatförändringar.
Vi tar en aktiv del i utvecklingen av de områden vi verkar
i. Det gör vi genom att skapa levande stadsdelar som
uppfattas som attraktiva och trygga för människorna
som lever där. Centralt i det arbetet är att integrera
boende, arbete, fritidsaktiviteter, närservice och
kommunikationer.

2014 – FÖRVÄRV AV MARKOMRÅDET HALLATORP,
SEDERMERA BERWALD,
TOMTYTA CA 6 500 KVM

KOMPLETTERANDE FÖRVÄRV AV
EN FASTIGHET I KNALLEPORTEN,
BORÅS

2011 – FÖRVÄRV AV TVÅ
FASTIGHETER I BORÅS

2010 – FÖRVÄRV AV FLERA FASTIGHETER I BORÅS. DETTA ÅR KOM JÄRNGRINDEN AB,
DÅVARANDE WÄST-BYGG AB, IN SOM HÄLFTENÄGARE I PALLASPROJEKTET OCH
MJÖBÄCKS ENTREPRENAD SOM HÄLFTENÄGARE I KANTATEN 1, SEDERMERA
TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA

FÖRVÄRV AV EN
FASTIGHET PÅ
BYTTORP I BORÅS

Cernera som arbetsplats
Vi är ett tiotal personer som arbetar med ett stort engagemang för
att bidra till bolagets utveckling. All kontorsadministration utförs av
Uddetorp Invest AB - moderbolaget i den koncern vari vi ingår.
Vi värnar om ett arbetsklimat som präglas av omtanke

Välbefinnande och hälsofrämjande aktiviteter hos våra

om medarbetarna och utmaningar som ger varje individ

anställda bidrar till bättre arbetsprestationer. Vi subven-

möjlighet att växa i sin yrkesroll. Hos oss föds engage-

tionerar friskvårdsaktiviteter och ger goda möjligheter

mang ur delaktighet i verksamheten och ett personligt

till både gruppträning och individuell träning. Sjukfrån-

ansvar.

varon är låg.
Medarbetarsamtal genomförs årligen för att stödja den
personliga utvecklingen, följa upp gemensamt satta mål,

Vi lägger stor vikt vid
personliga egenskaper.

stämma av arbetssituationen och planera kompetensutveckling.
FLERA NYREKRYTERINGAR 2016
Under 2016 har vi gjort personalförstärkningar inom
flera områden - ekonomi, förvaltning, projekt och

Rätt personer och rätt kompetens är av största vikt för

marknad/kommunikation. Det gör oss än mer rustade

oss. Därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper

för våra växande projekt och satsningar på fastighets-

som skapar effektivitet och balans i arbetsgruppen.

marknaden.

2015 – SÄLJSTART FÖR
TRÄDGÅRDSSTADEN
HESTRA, ETAPP 1

2016 – SÄLJSTART FÖR
TRÄDGÅRDSSTADEN
HESTRA ETAPP 2 SAMT
STALLBACKEN ETAPP 1
OCH 2

FÖRVÄRV AV KOMMERSIELLA
FASTIGHETER I KNALLELAND,
BORÅS

PROJEKTSTART FÖR CENTRUMGALLERIAN PALLAS SHOPPING
OCH PALLAS ROOF - ETT PROJEKT
MED 40 BOSTADSLÄGENHETER I
BORÅS

FÖRVÄRV AV EN CENTRAL
BOSTADSFASTIGHET I
BORÅS TILLSAMMANS MED
MPB INVEST & FÖRVALTNING,
ÄGARANDEL 50/50

FÖRVÄRV AV EN
FASTIGHET I BORÅS

AV YTTRING AV FASTIGHETERNA
BYTTORPSHÖRN 1 OCH ÄRLAN 16

AV YTTRING AV SÖDRA KARLSNÄS
1, I OCH MED DENNA FÖRSÄLJNING
LÄMNAR VI ULRICEHAMN SOM ORT

2017 – SÄLJSTART FÖR
TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA
ETAPP 3, BERWALD OCH
PORT 17

15

O M C ERNER A

Vårt samhällsengagemang
Cernera är stolt sponsor av den lokala idrotten i Borås. Vi stödjer också
visionära stadsbyggnadsprojekt, kulturevent och hjälporganisationer.
För att synas ihop med oss önskar vi seriösa parter som delar samma
värderingar som vi. Då skapar vi möjligheter för ett gemensamt utbyte
med utveckling av den goda och attraktiva staden i fokus.

IF ELFSBORG
I visionen ”Vi tillsammans”,
som bygger på glädje,
delaktighet och gemenskap,
engagerar sig IF Elfsborg i
olika samhälleliga frågor med
utgångspunkt i klubbens ungdomsfotboll. Det budskapet är
viktigt att stötta, tycker vi.

BORÅS TENNISKLUBB
Via Borås Tennisklubb stöttar
vi den lokala tennisen och
visionen att tennis är för alla.
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BERGDALENS IK
Föreningen har mött många
framgångar, inte minst damlaget som nått division 1.
Genom vår sponsring kan
man fortsätta sin utveckling
både som förening och
individuellt.

PARASPORTFÖRBUNDET
OCH SVERIGES PARALYMPISKA KOMMITTÉ
Cernera sponsrar Svenska
Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté
(Parasport Sverige) - ett
idrottsförbund som organiserar idrott för personer med
rörelsehinder, synskada och
utvecklingsstörning inom 18
olika idrotter.

NORRBY IF
Vi samarbetar med Norrby IF,
som med sin ungdomsverksamhet verkar i den socialt
och ekonomiskt utsatta stadsdelen Norrby i Borås.
Vi sponsrar också föreningens
A-lag som 2016 blev klara för
Superettan.

BORÅS BASKET
För oss är Borås Basket en
perfekt samarbetspartner,
med liknande värdegrund
och med Borås kommun som
hemmaplan.
Det ekonomiska stöd som vi
bidrar med varje säsong hjälper Borås Basket i dess vision
att bli Sveriges mest attraktiva
basketklubb.

AKTIV SKOLA
Vi stödjer Aktiv Skola, en
förening som jobbar för ett
bättre arbetsklimat i landets
skolor – med fokus på miljö,
mobbning, droger och hälsa.

KANAL I CENTRALA BORÅS
Mitt i Borås, längs Västerlånggatan mot Viskan, står
en kanal färdig våren 2017.
Kanalen, som vi är med och
sponsrar, blir ett blickfång
som höjer stadsmiljön och
även ett komplement till det
magnifika Pallashuset.

CSR VÄSTSVERIGE
Vi är medlemmar i CSR
Västsverige - Sveriges största,
sektoröverskridande nätverk
för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom vårt
medlemskap i CSR Västsverige får vi ökade förutsättningar
för att utveckla ett strategiskt
PR-arbete genom kompetensutveckling, inspiration, verktyg
och ett brett kontaktnät över
hela Västsverige.

MISSING PEOPLE
Genom att den ideella
föreningen Missing People
stödjer vi indirekt anhöriga
till försvunna personer med
efterlysningar, skallgångar
och hundspårning runt om i
Sverige.

TEAM RYNKEBY
Vi stöttar Team Rynkeby,
ett välgörenhetsprojekt
som samlar in pengar till
Barncancerfonden.

RSK
Vi stöttar Riksföreningen
Stoppa mäns våld mot
kvinnor; en ideell, politisk
och religiöst obunden
förening, som jobbar i
förebyggande syfte.

GIVING PEOPLE
Giving People som arbetar
för att motverka ekonomisk
utsatthet och barnfattigdom.
Vi delar deras värdegrund och
vi har valt att tillsammans
hjälpa ekonomiskt utsatta
barn i Sverige.

FLYKTINGHJÄLPEN UNHCR
I den viktiga flyktingfrågan
stöttar Cernera stöttar Boråsinitiativet - en organiserad,
opolitisk och och humanitär
insats som vi varit med och
startat. De insamlade medlen
går oavkortat till UNHCR FN:s flyktingorgan.

SHAHRZAD KIAVASH
Efter att Shahrzad Kiavash 2012 blivit
akut svårt sjuk och tvingas amputera
båda underbenen, har hon beslutsamt
kämpat sig tillbaka till ett nytt liv. Idag är
Shahrzad både framgångsrik elitidrottare
och Boråsambassadör – och sponsrad
av Cernera. 2016 blev hon uttagen till
svenska truppen i Parathriathlon i Rio de
Janeiro som enda svensk på startlinjen.

MARBO BASKET
Vi sponsrar damlaget
i Marbo Basket.
FIS CROSS-COUNTRY WORLD CUP
Under 2017 är vi stolt eventsponsor i
världscuptävlingen i skidor, FIS CrossCountry World Cup, i Ulricehamn. En
verklig publiksuccé!

BORÅS HOCKEY
Vi sponsrar hockeyklubben BHC.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016
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Projekt i staden vävs samman
och bildar en helhet
Nya områden växer fram i Borås och stadskärnan genomgår en stor
förändring. Fler möjligheter för boende, företagande och handel växer
fram och ger nytt liv till stadsbilden. Också gamla fastigheter renoveras
för nya verksamheter. Vi bad Fredrik Hjelm, stadsantikvarie i Borås,
att berätta om sin syn på hur Borås utvecklas med sin tid.

Hur tycker du att Borås utvecklats de senaste åren?

attraktiv stadsbild. Ser man till stadskärnan är Merkurius

– Borås har genomgått en väldigt positiv utveckling, inte

på Stora Torget, där Handelsbanken tidigare hade sin

minst under de senaste 15 - 20 åren. Staden har tagit

verksamhet under nästan hundra år, ett bra exempel.

stora kliv, både när det gäller helheten och detaljerna
och olika projekt har vävts samman på ett tilltalande

Hur ser du på att fastigheten Merkurius nu omvandlas

sätt. Som exempel kan nämnas Pallasprojektet med

till huvudkontor för Uddetorp Invest?

det nya huset som växer fram, med shoppinggalleria,

– Huset har stått tomt ett tag sedan Handelsbanken flyt-

restauranger och unika bostäder, som bildar en helhet

tade ut, och det är glädjande att lokalerna kommer till

bland annat med den nya kanalen på Västerlånggatan

användning igen. Jag är mycket positiv till att byggnader

och den befintliga bebyggelsen. Det är en levande stads-

förändras och förädlas - och det viktigt att kulturfastig-

kärna som utvecklas med sin tid.

heter nyttjas, det mår de alltid bäst av. Lokalerna i
Merkurius är fantastiska och har stor potential, och att

Hur tror du att boråsarna uppfattar förändringarna?

de kommer att rymma verksamheter som verkar för

– Jag tycker det märks att människor trivs i Borås. Man

ett levande och expansivt Borås känns både roligt och

rör sig ute mer än tidigare, träffar vänner, shoppar och

passande.

fikar på uteserveringar. Vi har en stadskärna som sjuder
av liv.

Vad är viktigt att tänka på i renoveringen?
– En renovering av en anrik byggnad som Merkurius

Vilka är den största utmaningarna för att bevara

kräver kompetens, erfarenhet och känsla. Man behöver

stadsmiljön i Borås?

ha förståelse för byggnadens plats i staden och vikten av

– Avvägningar behöver alltid göras om vilka byggnader

en varsam hantering. Det handlar om en av Borås mest

som ska vara kvar och vilka som ska tas bort och ersät-

kända och exponerade byggnader och jag känner mig

tas av nya. Man får väga in vilka möjligheter nya projekt

trygg med att den nu med renoveras med sin samtid. Det

har och vilka värden de adderar till staden. Varje beslut

ska bli oerhört spännande att se resultatet.

måste tas med noggrant övervägande och det är en
viktig del i mitt jobb att delta i den dialogen. I Borås finns
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många gamla fina byggnader som kompletterar den nya

FREDRIK HJELM

bebyggelsen på ett fanstatiskt sätt och som bidrar till en

STADSANTIKVARIE BORÅS STAD
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En renovering
av en anrik
byggnad kräver
kompetens,
erfarenhet och
känsla.

Stora Torget i Borås med Merkuriushuset i bakgrunden,
i slutet av 1940-talet. Under sommaren 2017 blir huset
ny hemvist för Uddetorp Invest, med Cernera som
enskilt största bolag.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016
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1. Berwald
2. Trädgårdsstaden Hestra
3. Port 17
4. Knalleporten
5. Eldflugan
6. Guldbaggen

7. Heimdal
8. Hugin
9. Lommen
10. Merkurius
11. Minerva
12. Perseus

13. Pallas
14. Uranus
15. Maskrosen
16. K elva
17. K7
18. Näckrosen

19. Solhem
20. Forsen
21. Stallbacken
22. Källbäcksryd
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Förvaltning och
fastighetsutveckling
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Förvaltar
och förädlar
attraktiva lägen
Cernera förvaltar och erbjuder attraktiva lägen för handel,
kontor, andra affärsverksamheter och till viss del även
hyresrätter. För att optimalt kunna anpassa lokalerna efter
våra kunders behov är det viktigt för oss med ett tätt samarbete där vi kan verka snabbt på förändrade förutsättningar.
Våra hyresgäster återfinns inom en mängd olika områden och
utgörs av allt ifrån mindre lokala aktörer till världsledande
företag och kända varumärken. Vi sätter stort värde vid att
kunna erbjuda kloka och kreativa lösningar för alla typer av
branscher. För våra hyresgäster verkar vi på olika sätt för en
god trivsel. Bland annat har vi utvecklat Cernerakortet, med
rabatter och erbjudanden till hyresgästerna från flera av alla
de företag som hyr av oss samt hos ägarkoncernens egna
verksamheter.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016
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ETT NÄRA SAM AR BETE

Vår arbetsmodell
Vår arbetsmodell bygger på nära samverkan mellan dig som kund och oss som din lokala partner. Vi analyserar och
går igenom ditt lokalbehov, tidsplan, geografisk placering, ditt företags image, tekniska krav, disposition av ytor. Allt
som är av vikt för att hitta den ultimata lokalen för dig. Tillsammans skapar vi en modern och trivsam arbetsplats.

KONTAKT

BEHOVSANALYS

PROJEKTERING

En långsiktig affärsrelation
bygger på en gemensam
grundsyn. Därför uppskattar
vi ett första personligt möte
med dig.

Med god kännedom om vilka
lägen som är bäst för vilka
verksamheter samt stor
erfarenhet av kontorsytors
utformning, gör vi en behovsanalys tillsammans med dig.

Vi gör en förstudie med parametrar som tidsplan, tekniska
krav och disposition av ytor
innan vi går in operativt.

1

3

LOKALANPASSNING

INFLYTTNING

UPPFÖLJNING

Av största vikt för en verksamhet är vad lokalerna
kommunicerar. Tillsammans
med dig hittar vi de bästa
lösningarna för verksamhet
och varumärke.

Vi är på plats för att snabbt
kunna bistå med hjälp i
frågor som kan uppstå vid
inflyttning. Allt för att din
verksamhet ska fungera så
snabbt som möjligt.

Självklart sitter vi ner snart
efter inflyttning för att veta
att allt fungerar. Sedan håller
vi kontinuerligt kontakten för
att uppfylla nya behov som
eventuellt uppstår.

4
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6

”Det handlar
om att skapa
möjligheter
för kunden”
Att tillsammans med hyresgästerna
utveckla genomtänkta lokaler och
förvalta dem på bästa sätt är fokus
för Mikael Pärleholt, förvaltningschef på Cernera.

Hur jobbar företaget med energieffektivisering?
– Vi har länge jobbat med att optimera driften av våra
fastigheter. Energieffektiva byggmaterial och byggsätt
används när vi bygger om och till, och styrsystem för
värme och ventilation hjälper oss att driftoptimera,
vilket gynnar både hyresgäster och miljön. Vi kommer
nu att ta detta ett steg vidare genom att titta mer på
förnyelsebara energikällor, till exempel sol-, mark- och
bergvärme som är väldigt spännande alternativ som hör

Hur skapar Cernera de ultimata lokalerna för

framtiden till.

hyresgästerna?
– Redan från första början har vi en dialog för att ana-

Hur verkar Cernera för hyresgästernas trivsel?

lysera kundens verksamhet och gå igenom behov och

– Vi anordnar kundaktiviteter för att främja kontakten

önskemål. Vi har en gedigen kunskap om marknaden på

med hyresgästerna och skapa samarbetsmöjligheter

lokal nivå och har även ett stort och varierat fastighets-

företagen emellan. Vi ger också kunderna mervärde

bestånd, vilket ger oss stor flexibilitet. Vi kan matcha

med vårt Cernerakort som ger våra hyresgäster fina

hyresgästernas verklighet och även komma med förslag

erbjudanden från olika samarbetspartners. Vi arbetar

och möjligheter som kunden kanske inte tänkt på själv,

också med uppsökande verksamhet. Överlag ser vi till

samtidigt som vi är kostnadseffektiva.

att hålla en hög servicegrad med stor tillgänglighet och
ett positivt bemötande.

Vad är det viktigaste Cernera erbjuder sina
hyresgäster?

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att hyra lokaler hos oss ska vara bekymmersfritt,

– Att vara med som kreativ part och utveckla lokalerna

vilken bransch man än verkar inom. Därför fokuserar

tillsammans med våra hyresgäster. Som kund hos oss

vi inte bara på att skapa de bästa möjliga lokalerna för

ska du uppleva att vi uppfyllt dina förväntningar och lite

varje hyresgäst, utan även på läget och omgivningarna.

till. Varje gång vi uppnår det är vi väldigt nöjda.

Kommunikationer och lättillgänglighet finns till exempel
alltid med i vår planering från början, liksom bra parkeringsmöjligheter och kringmiljö. Att kunna erbjuda
nätverkande och samarbete hyresgästerna emellan
är också en viktig del. Det är våra kontorshotell ett bra

MIKAEL PÄRLEHOLT
FÖRVALTNINGSCHEF CERNERA

exempel på. Helhetskänslan ska vara rätt, helt enkelt.
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FÖ RVALTNING OC H FAS TIG HE TS U TV E C K L I N G

Pallas
Framtidens handel och boende har blivit verklighet
Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot

kommersiella realitet. De nya merkantila ytorna an-

Stadsparken i hjärtat av Borås. Omfattande och am-

läggs över två plan i fastigheten om cirka 10 000 kvm

bitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har gjorts i hela

och är idag hemvist åt Åhléns, Cervera, Joel Jolina,

fastigheten som samägs mellan Cernera och Järn-

Hjärterum, Glitter och Rituals. I september 2017 flyttar

grinden och idag står den i det närmaste klar. Dessutom

H&M in. Hyresgäster i byggnadens kontorsdel – Pallas

planeras för nybyggnation av ett höghus – Pallas Tower.

Office – blir bland andra Järngrinden, WooCode och TF
Bank. Också parkeringsanläggningen har renoverats.

Syftet med Pallasprojektet är att återskapa fördelarna
från den tid då kvarteret präglades av optimism och

Projektet omfattar även totalt cirka 170 lägenheter. I

framtidstro. Därför har det varit viktigt att förmedla

februari 2017 blev de 40 unika lägenheterna i två plan

design och funktion i ett bredare perspektiv, med bästa

på Pallashusets tak – Pallas Roof – klara för inflyttning.

möjliga kvalitet. Pallas är med andra ord ett signum för

Utöver det planeras cirka 130 lägenheter det intilliggande

sin samtid – och för Borås framtid.

höghuset om 34 våningar – Pallas Tower. Läs mer om
bostadsprojektet på sidan 42.

Samtliga handelsytor i fastigheten uppgraderas och
utvecklas för att motsvara samtidens och framtidens

FAK TA PAL L AS

FASTIGHETSBETECKNING: Pallas 1
ADRESS: Lilla Brogatan 8 OMRÅDE: Centrum FÖRVALTAD YTA: Ca 21 000 kvm
TYP AV FASTIGHET: Bostäder, handel, kontor, parkering ÄGARANDEL: Cernera 50% / Järngrinden 50%
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K7 Community
I kontorshotellet har vi format
en aktivitetsbaserad arbetsmiljö som ger stor flexibilitet
och en personlig känsla.
Lokalerna omfattar cirka
1 000 kvm i företagshuset K7.
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K7

Attraktivt företagshus med många möjligheter
K7 är ett attraktivt företagshus, välexponerat och strate-

I K7 finns olika möjligheter. Huset erbjuder dels traditio-

giskt beläget i Katrinedal, Borås. Kommunikationsläget

nella kontor och dels kontor i K7 Community – vårt nya

är idealiskt, med cirka tio minuters gångavstånd till

kontorshotell som öppnade i november 2016. Här ut-

centrum och direkt anslutning till riksväg 40, 41 och 27.

formas lokalerna för framtidens kontor tillsammans

Här finns även busshållplats med bra förbindelser samt

med våra hyresgäster. En miljö för samarbete, kreativitet

väl utbyggda cykelvägar. Annelundsparken, som bjuder

och effektivitet.

in till sköna lunchpromenader, är en härlig grön granne.
I huset finns även konferensmöjligheter och tillgång till
Lokalerna omfattar nyrenoverade och smakfullt plane-

takterrass.

rade verksamhetsytor om cirka 6 600 kvadratmeter.

FAK TA K 7

FASTIGHETSBETECKNING: Katrinehill 7
ADRESS: Katrinedalsgatan 13 A-B OMRÅDE: Katrinedal FÖRVALTAD YTA: Ca 6 600 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, kontor, restaurang ÄGARANDEL: Cernera 100%
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Merkurius

Anrik fastighet blir ny hemvist för Cernera
Merkurius ligger mittemot Rådhuset på en av Borås

Med en verksamhetsyta på cirka 1 800 kvadratmeter

mest attraktiva adresser. Den anrika fastigheten, som

uppdelat på tre våningsplan plus källarvåning och vind

uppfördes 1915-1916 under det svenska bankbyggandets

samt med moderna styrsystem för energioptimering,

stora tid, blickar ut över Stora Torget och ger närhet till

fjärrvärme, fjärrkyla och personhiss erbjuder Merkurius

det mesta som staden erbjuder i form av restauranger,

kraftigt ökade möjligheter för den allt mer omfattande

affärer, sjukvård, frekvent kollektivtrafik och goda par-

verksamheten. Efter flytten får man större ytor för kund-

keringsmöjligheter.

möten, presentationer, utställningar, projektarbeten
och utbildningsverksamhet. Lokalerna ger också bättre

Efter det att Handelsbanken under våren 2016 lämnat

förutsättningar att samordna och kostnadseffektivisera

lokalerna de huserat i sedan nästan 100 år tillbaka i

aktiviteter och projekt.

tiden kommer huvudkontoret för Uddetorp Investkoncernen, där Cernera ingår, att flytta in i lokalerna.

Liksom Borås rådhus, som byggdes några år tidigare,

I dagsläget genomgår lokalerna en varsam renovering

präglas Merkurius 1 av en nationalromantisk arkitektur

för att anpassas till koncernens verksamheter. Flytten

med förebilder i äldre svensk byggnadskonst. Huset är

kommer att ske under sommaren 2017.

ett så kallat drakhus, inspirerat av vikingatida husform
med brant takvinkel.

FAK TA MER K UR IUS

FASTIGHETSBETECKNING: Merkurius 1
ADRESS: Stora Torget 1 OMRÅDE: Centrum FÖRVALTAD YTA: Ca 1 700 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, utbildning, restaurang ÄGARANDEL: Cernera 100%
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Guldbaggen
Flexibla lokaler i köpstarkt område med stort besökarantal
I juli 2016 förvärvade Cernera de två fastigheterna Guld-

Fastigheten Guldbaggen rymmer kontors-, butiks- och

baggen 1 och 12 i Knalleland centralt i Borås. Med sitt

verksamhetsytor – den ena byggnaden på cirka 3 200 och

lättillgängliga och strategiska läge i ett köpstarkt område

den andra på cirka 2 700 kvadratmeter. Befintliga hyres-

med 6 miljoner besökare per år är det lokaler som är ger

gäster i lokalerna är bland andra Avonova, Din Cykel och

stora affärsmöjligheter för både kontor och butiker.

Bergslenagymnasiet.

I området finns allt från butiksgallerior och special-

Under våren 2017 har fler hyresgäster flyttat in; Verisure,

butiker till kaféer, restauranger och dagligvaror.

Sol & Skugga och Svenska Arbetsmiljögruppen.

Området har närmare 100 butiker och ligger på gångavstånd från Borås centrum.

FAK TA GUL DBAGGEN

FASTIGHETSBETECKNING: Guldbaggen 1 / Guldbaggen 12
ADRESS: Bergslenagatan / Skaraborgsvägen OMRÅDE: Knalleland FÖRVALTAD YTA: Ca 5 900 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, kontor, utbildning ÄGARANDEL: Cernera 100%
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Knalleporten
Expansivt köpcenter har fått nytt liv
Med cirka 20 000 passerande fordon varje dag har

Den andra byggnaden har under 2016 fått ett nytt liv och

Knalleportens köpcenter ett välexponerat och strate-

helrenoverats för att bli Blomsterlandets nya lokaler. I

giskt mycket bra läge, vid en av Borås mest trafikerade

november var det dags för Blomsterlandet att slå upp

rondeller. Det är enkelt att nå Knalleporten med såväl

portarna till sina nya, moderna och rymliga lokaler om

bil som cykel, och köpcentret ligger på bekvämt gång-

cirka 1 400 kvadratmeter, plus en angränsande utegård

avstånd från både centrum och Knalleland.

och bra parkeringsmöjligheter.

I den ena byggnaden är Onyx, Café Viskan, Staples
Express, Kvik, Interkakel, och Iittala Outlet hyresgäster.

FAK TA K N AL L EPO R TEN

FASTIGHETSBETECKNING: Knalleporten / Landala
ADRESS: Bäckeskogsgatan 1-3 OMRÅDE: Knalleportens köpcenter FÖRVALTAD YTA: Ca 7 900 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, friskvård ÄGARANDEL: Cernera 100%
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Eldflugan
FASTIGHETSBETECKNING:

Eldflugan 1

ADRESS:

Herrljungagatan 1

OMRÅDE:

Knalleland

FÖRVALTAD YTA:

Ca 2 500 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor, friskvård, restaurang

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Forsen
FASTIGHETSBETECKNING:

Forsen 1

ADRESS:

Druveforsvägen 32

OMRÅDE:

Druvefors

FÖRVALTAD YTA:

Ca 7 000 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor, handel

ÄGARANDEL:	Cernera 100 %

Heimdal
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FASTIGHETSBETECKNING:

Heimdal 9

ADRESS:

Sandgärdsgatan 25

OMRÅDE:

Centrum		

FÖRVALTAD YTA:

Ca 2 000 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Hotell

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

K Elva
FASTIGHETSBETECKNING:

Katrinedal 11

ADRESS:

Åsboholmsgatan 6

OMRÅDE:

Katrinedal		

FÖRVALTAD YTA:

Ca 10 000 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Källbäcksryd
FASTIGHETSBETECKNING:

Källbäcksryd 1:158

ADRESS:

Källbäcksrydsgatan 23

OMRÅDE:

Brämhult

FÖRVALTAD YTA:

Ca 700 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Lommen
FASTIGHETSBETECKNING:

Lommen 8

ADRESS:

Sturegatan / Södra Kyrkogatan

OMRÅDE:

Centrum

FÖRVALTAD YTA:

Ca 1 500 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Handel, bostäder

ÄGARANDEL:

Cernera 50 %, MPB Invest & Förvaltning 50 %

TILLTRÄDDES:

Oktober 2016
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Maskrosen
FASTIGHETSBETECKNING:

Maskrosen 19

ADRESS:

Humlegatan 15

OMRÅDE:

Katrinedal

FÖRVALTAD YTA:

Ca 14 500 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor, parkeringsanläggning och förråd

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Minerva
FASTIGHETSBETECKNING:

Minerva 1

ADRESS:

Stora Brogatan 8 / Lilla Brogatan 7

OMRÅDE:

Centrum		

FÖRVALTAD YTA:

Ca 900 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Handel, kontor, restaurang

ÄGARANDEL:

Cernera 50 % / Järngrinden 50 %

Näckrosen
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FASTIGHETSBETECKNING:

Näckrosen 4

ADRESS:

Åsboholmsgatan 21 / Katrinedalsgatan 7

OMRÅDE:

Katrinedal

FÖRVALTAD YTA:

Ca 5 700 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Perseus
FASTIGHETSBETECKNING:

Perseus 3

ADRESS:

Sandwalls plats 5

OMRÅDE:

Centrum

FÖRVALTAD YTA:

Ca 1 400 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Handel, bostäder, restaurang

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Solhem
FASTIGHETSBETECKNING:

Solhem 2

ADRESS:

Vendelbergsgatan 42

OMRÅDE:

Östermalm

FÖRVALTAD YTA:

Ca 2 700 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Hotell

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %

Uranus
FASTIGHETSBETECKNING:

Uranus 2

ADRESS:

Fabriksgatan 10

OMRÅDE:

Centrum		

FÖRVALTAD YTA:

Ca 4 000 kvm

TYP AV FASTIGHET:

Kontor, handel

ÄGARANDEL:

Cernera 100 %
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Bostadsutveckling
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Bygger bostäder
för en levande och
trygg stadsbild
Staden växer, invånarna blir fler och därför behöver
marken i centrala områden exploateras för bostäder i allt
högre grad. Om många bor centralt betyder det att fler rör
sig utomhus alla tider på dygnet – vilket ökar både trivsel
och trygghet samt ger ett ökat underlag för näringsliv i
form av butiker, restauranger och kaféer.
Cernera utvecklar bostadsprojekt genom nybyggnad,
ombyggnad och tillbyggnad. När vi utvecklar bostäder tar
vi huvudansvaret i allt från förvärv, idé, planutveckling och
bygglov till upphandling, genomförande, marknadsföring
och försäljning av lägenheter och byggrätter. Cerneras
bostadsutveckling går på alla sätt i linje med uppsatta mål.
Vi utvecklar unika bostäder tillsammans med några av
Sveriges bästa arkitekter. Valet av arkitekt görs respektive
projekts specifika förutsättningar – för att maximera
fastighetens värde och möta efterfrågan från slutkund.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016
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INTERVJ U SEBASTI AN BR AN DT

Attraktiva bostadsprojekt
med fokus på detaljplan
Att lägga så mycket energi och fokus som möjligt på förarbete
för det som ska formas i detaljplan är av största vikt för Sebastian
Brandt, projektchef och de övriga i projektarbetsgruppen på
Cernera. På så sätt skapas de bästa förutsättningarna för
människorna som ska bo och leva där bostäderna byggs.

Hur jobbar Cernera i ett bostadsprojekt?

Hur tänker Cernera kring trivsel och hållbarhet?

Vi gör ett omfattande undersökningsarbete på detalj-

Att skapa så attraktiva bostäder och områden som

nivå redan från början. Mycket energi ägnas åt att

möjligt är kärnan i vår verksamhet. Vi vill bidra med så

analysera platsen, förutsättningar, hur människor vill bo

mycket vi kan och gärna också addera saker som inte för-

och vad de vill ha i sin närhet. I ett tidigt skede bygger vi

väntas. Det sociala rummet har stort fokus i våra projekt,

upp ett nära samarbete med leverantörer, arkitekter och

att skapa platser för samvaro och gemenskap, platser att

mäklare och använder oss av olika

trivas på, inte bara idag utan i generationer framöver. Vi
intresserar oss mycket för vad som får människor att må
bra och vad de prioriterar i sitt boende. Där kommer också miljöaspekterna in. Vi ser till att bygga med beprövad
teknik, välja miljövänliga material och installera modern
teknik för lägsta möjliga energianvändning.

Det är i det
tidiga skedet man
kan göra de stora
förändringarna.

Hur får du inspiration i ditt arbete?
Jag får mycket intryck från andra städer och även
andra länder, jag tar även mycket bilder. Självklart tittar
jag på byggnader i sig men tar också intryck av hur
man till exempel hanterar buller, trafik och skapar bra
parkeringsmöjligheter. Det handlar om att få en balans
mellan känsla och funktion. I andra länder har man
andra sorters värderingar och tankar om hur man till
exempel placerar köks- eller badrumsinredning. Det

kompetenser för att skapa en bra helhetsbild, översikt

finns alltid nya intryck att ta in och saker går alltid att

och tidsplan. Alla involverade har upplevt olika saker

förbättra. Det är en drivkraft för oss i projektgruppen.

och vi drar nytta av varandras erfarenheter. Det är i det
tidiga skedet man kan göra de stora skillnaderna för
projektets utformning och slutresultat. Det är också ett

SEBASTIAN BRANDT

kostnadseffektivt sätt att arbeta.

PROJEKTCHEF CERNERA
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B O STADSU TV E C K L ING

Pallas Roof
Ett av de största projekten i Borås genom tiderna
Förutom sitt kommersiella syfte är kvarteret Pallas

130 lägenheter blir en monumental profilbyggnad och

med sitt centrala, attraktiva läge vid Viskan också ett

landmärke för Borås, och som ytterligare förstärker

bostadsprojekt i större skala.

det unika i det ambitiösa projektet. Tornet kommer att
inrymma bostäder i olika former och storlekar och

Högst upp i Pallashuset färdigställdes under vintern

har arkitektoniskt anpassats för att smälta in väl i

2016/2017 två våningsplan med 40 nya bostadsrättslä-

intilliggande bebyggelsemiljö.

genheter – Pallas Roof. Alla lägenheter ligger högre än
takåsarna på de omkringliggande husen, med en unik

Idén att bygga på höjden gynnar stadsutvecklingen

utsikt över staden, Stadsparken och Sandwalls plats.

genom att man får en högre exploatering på en mindre
yta samtidigt som man lämnar grönområden och

Pallas Roof har en unik innergård bara ett par steg från

övrig stadsmiljö ifred. Till detta kommer förstås den

lägenheterna. Förutom en grön inramning med växter

fantastiska utsikt som Pallastornets framtida boende

och kryddträdgård finns också en bastu, sittgrupper

kommer uppleva.

och ett utekök – en oas för umgänge och avkoppling. I
februari 2017 var det dags för inflyttning för inflyttning i

Intresset för Pallas Tower är stort, från olika målgrupper.

Pallashusets taklägenheter.

Under senhösten 2017 väntar försäljningsstart.

Samtidigt pågår planeringsarbetet för det intilliggande
Pallas Tower, som med sina 34 våningar och cirka

FAK TA PAL L AS R O O F

ANTAL BOSTÄDER: 40 TOTAL BOSTADSAREA: Ca 3 900 kvm
Projektet är färdigt och inflyttat.
ARKITEKT: Alessandro Ripellino & Tengbom Arkitekter
ÄGARANDEL: Cernera 50 % / Järngrinden 50 %
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Stallbacken

Ljusa, öppna bostäder i historisk miljö vid vackra Viskan
Inspirerade av det ljusa söderläget och den omgivande

Husen byggs genom välbeprövade byggmetoder, sunda

50-talsbebyggelsen har QPG Arkitekter arbetat fram projekt

tåliga material, låg energiförbrukning och genomtänkta

Stallbacken – två moderna kvalitetshus med genomtänkta

detaljer. Exteriört planerar vi för ett spännande arkitekto-

planlösningar, hållbara material samt kök och bad med

niskt uttryck med en blandning av tegel- och betongfasad,

modern utformning.

balkongräcken i aluminium, hållbara energifönster och
uttrycksfulla entrépartier.

Bostadshusen uppförs som två likadana elvavåningshus
innehållande 59 bostadslägenheter i varje huskropp. Allt

Både etapp 1 och 2 har haft säljstart under året 2016, med

ifrån 1 rum och kök om 38 kvadratmeter till 4 rum och kök

ett stort gensvar. Båda etapperna såldes slut under våren

om 115 kvadratmeter. Lägenheterna håller hög modern

2017.

standard och samtliga är utrustade med generösa balkonger
– inglasade för den som vill – eller stora uteplatser mot en

I november togs det första spadtaget på Stallbacken. Under

vacker innergård. Husen har inbyggt garage för de boende

hösten 2018 beräknas boende i den andra etappen vara

med direkt förbindelse via hiss till varje våningsplan.

inflyttade.

FAK TA STAL L BAC K EN

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 118 TOTAL BOSTADSAREA: Ca 8 000 kvm
BYGGSTART: 2016 ARKITEKT: QPG Arkitekter
ÄGARANDEL: Cernera 100 %
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Trädgårdsstaden
Hestra
Unikt boende nära stan och naturen växer fram
Målet med Trädgårdsstaden Hestra är att skapa ett om-

egna lägenheten som barnfamiljer och äldre, säger

råde där människor – unga som gamla, familjer, par eller

Petter Lodmark på QPG arkitektbyrå i Göteborg.

singlar – ska kunna leva nära naturen men samtidigt
ha tillgång till stadens alla möjligheter och bekvämlig-

Ulrika Gunnman är arkitekt på 02Landskap med uppdrag

heter inklusive skolor, förskolor och affärer. Området

att forma den yttre miljön menar att stor vikt lagts vid

är beläget på attraktiva Hestra i nordvästra Borås med

att låta kvarteret knyta an till naturen. – Det finns en ofta

kombinationen av natur och badsjö inpå knuten och pro-

outnyttjad potential i samspelet mellan hus och land-

menadavstånd till Borås city och Knalleland. Här byggs

skap. I Trädgårdsstaden Hestra har det samspelet varit

det boende i flera olika valmöjligheter från 1,5:or till 5:or

en viktig utgångspunkt, menar hon.

och även radhus.
Totalt omfattar Trädgårdsstaden Hestra, som är ett
Den nya stadsdelen kommer att erbjuda mycket mer än

samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad, fyra etapper

moderna lägenheter och radhus.

med sammanlagt cirka 164 bostäder. Det boende i etapp

– Trädgårdsstaden Hestra kommer att koppla ihop

1 flyttade in under sommaren 2016. De 48 bostäderna i

Hestra Parkstad med staden. De olika storlekarna på lä-

etapp 2, med beräknad inflyttning sommaren 2017, sålde

genheter och radhus skapar förutsättningar för ett tryggt

slut på rekordtid och under våren 2017 startade försälj-

och trivsamt boende för såväl nybyggare med den första

ningen för etapp 3.

FAKTA TR ÄDGÅR DSSTADEN HESTR A

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 164 TOTAL BOSTADSAREA: Ca 13 000 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: Projektet pågår ARKITEKT: QPG Arkitekter
ÄGARANDEL: Cernera 50 % / Mjöbäcks Entreprenad 50 %
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Ett varierat boende
med bygator mellan husen
Under sommaren 2016 flyttade bostadsköparna i etapp 1 i
Trädgårdsstaden Hestra in i sina nya bostäder. Två av de nyinflyttade
är Monica och Benny, som bor i radhus med fem rum och kök.
här runtom och är positivt överraskade. Rya Åsar som
man når på några minuter har fantastiska utflyktsmöjligheter, man kan ta med ryggsäcken och ha picknick
med utsikt över hela stan och gå härliga promenader
runt ängar och i skogen, eller i motionsspåret. Det är
också skönt att ha en sjö så nära med möjlighet till bad
och fiske.

Varför valde ni Trädgårdsstaden Hestra?
– Det vi först fastnade för var utemiljön, att man verkligen satsar på den, i samarbete med en landskapsarkitekt. Vi gillar idén med olika typer av hus i olika
storlekar och de små bygatorna som växer fram mellan
husen. Det känns mysigt och levande. Sedan förstås
att områdets läge är idealiskt. Vi har en tonårsdotter
som enkelt tar sig till centrum och alla aktiviteter med
bussen som oftast går var tionde minut.
Hur är det att flytta från hus med trädgård till radhus?
– Vårt radhus är på 112 kvadratmeter i två plan, det är
högt i tak och planlösningen är öppen. Vi har också två
rymliga balkonger som knyter an till utemiljön, en i
entréplan och en på övervåningen. Och snart kommer
vi att kunna odla egna växter i vår egen lilla kolonilott i
området. Så egentligen är det inte så stor skillnad. Jo
förresten, nu slipper vi klippa gräset!
Vad tycker ni om omgivningarna?
– Vi kommer från Svenljunga och Hestra är ett nytt
område för oss, så vi har gjort många nya upptäckter
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Vilka tillval har ni gjort?
– Vi har valt en del praktiska lösningar. Dels en del
tillval när det gäller köksskåpen och i badrummet har
vi bland annat valt två duschar istället för dusch och
badkar, det passar oss.
Vad ser ni mest fram emot med etapperna 3 och 4?
– De gemensamma utrymmena kommer att förena
de boende på ett bra sätt och bidra till att grannar lär
känna varandra bättre. Gymmet kommer vi säkert
att utnyttja en hel del, och möjligheten att kunna låna
klubbhuset till stora bjudningar ser vi också fram emot.

B O STADSU TV E C K L ING

Stallbacken Roof
På historisk mark, vid gamla Åkerlunds Väfveri och Druveforsfallet, planerar
Cernera uppföra 65 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Under bostäderna
finns plats för parkering av cyklar och bilar. Mellan husen återfinns en grön
skön innergård med plats för såväl avkoppling som umgänge. Till varje
lägenhet finns dessutom en generös balkong.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 65
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 7 100 kvm
PROJEKTSTART: Planarbete pågår
ARKITEKT: Semrén & Månsson
ÄGARANDEL: 100 %

Stallbacken Compact Living
På centrumnära Druvefors, intill parken Druvkilen, kommer Cernera uppföra
35 välplanerade smålägenheter om 34 kvm vardera. Lägenheterna kommer att
hålla hög standard och samtliga har balkong i västerläge samt entrébalkong i
österläge. Huset innehåller i bottenplan restauranglokal, entréhall, cykelrum,
lägenhetsförråd samt samlingsrum.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 35
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 1 200 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2018
ARKITEKT: Semrén & Månsson
ÄGARANDEL: 100 %

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016
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Pallas Tower
Med sina 34 våningar och cirka 130 bostäder blir en imponerande profilbyggnad för hela Borås. Boendet anpassas till ett modernt helhetstänkande
där funktion, material och utsikt är självklara och viktiga delar. Lägenheterna
kommer att maximera utsikten över Borås centrala delar, Viskan och
Stadsparken, som ligger alldeles intill.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: Ca 130
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 9 600kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2017
ARKITEKT: Alessandro Ripellino Arkitekter
& Tengbom Arkitekter
ÄGARANDEL: 50 %
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Berwald
I en av Borås mest attraktiva och snabbast växande stadsdelar, Hestra,
planerar vi området Berwald – 24 moderna bostadsrätter i form av par- och
radhus och villor. Här bor du nära stan och alla aktiviteter, samtidigt som du
har natur, frisk luft och skog alldeles inpå knuten. Försäljningen startar under
sommaren 2017.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 24
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 2 300 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2017
ARKITEKT: White Arkitekter
ÄGARANDEL: 100 %

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2016

51

B O STADSU TV E C K L ING

Port 17
Nu planeras för 42 lägenheter i olika storlek och form i attraktivt
läge på nedre Byttorp i Borås. Alla lägenheter får mycket ljus, rymd
och stora balkonger eller uteplatser i soligt läge mot Ribbingsgatan.
Försäljningsstart planeras till sista kvartalet 2017.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 42
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 3 200 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2017
ARKITEKT: Krook & Tjäder DTH
ÄGARANDEL: 100 %
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Hugin
I kvarteret Hugin på Stengärdsgatan mitt i Borås planeras för ett 60-tal
bostäder med hög kvalitet, i olika storlekar. Området, med närhet till livsmedel, restauranger och detaljhandel, bedöms vara mycket attraktivt för
alla åldersgrupper. Hugin är ett samprojekt mellan Cernera (37,5 %),
Järngrinden (37,5 %) och Jofast (25 %).

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 54
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 4 000 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2017
ARKITEKT: Tengbom Arkitekter
ÄGARANDEL: 37,5 %

Forsen
Fastigheten Forsen 1 utmed Viskan lyfts nu fram som prioriterad för framtida
bostäder. Dess totala tomtarea uppgår till cirka 10 500 kvadratmeter och det
finns redan ett antal spännande skisser på hur området kan utvecklas. I dagsläget utgörs fastigheten av kontors-, lager- och verkstadslokaler och ligger
vackert placerad utmed med Viskan i den expansiva stadsdelen Druvefors,
direkt söder om stadskärnan.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 280
TOTAL BOSTADSAREA: Ca 18 400 kvm
PLANERAD PROJEKTSTART: 2018
ARKITEKT: Semrén & Månsson
ÄGARANDEL: 100 %
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Cernera Fastigheter AB,
organisationsnummer 556671-8127, får härmed avge redovisning över
företaget och koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2015. Om inte
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter
inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Cernera Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Uddetorp Invest AB,
556062-2176 med säte i Borås stad.

MODERBOLAGET

Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbolagens aktier.

KONCERNEN

Cernera Fastigheter är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås
som drivs tillsammans med dotterbolag och intressebolag. Bolagets
huvudsakliga verksamhet består av utveckling, förädling och förvaltning
av kommersiella fastigheter samt projektutveckling av bostäder.
Verksamheten är strukturerad i två affärsområden – Förvaltning och
Fastighetsutveckling samt Bostadsutveckling – där enskilda projekt och
fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde.
Förvaltning och Fastighetsutveckling
Affärsområdet arbetar med en aktiv förvaltning och utveckling av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter med geografisk marknad i
Borås och dess närområde.
Bostadsutveckling
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom
samarbeten. Huvudsaklig marknad är expansiva och prioriterade orter i
Sverige med målsättning att producera 150-200 bostäder per år.

AFFÄRSIDÉ

Cernera Fastigheter ska som lokal marknadsledare genom engagerad
och progressiv förvaltning, utveckling och förädling av egna fastigheter,
skapa en positiv och anpassad verksamhets- och boendemiljö för sina
hyresgäster.

KÄRNVÄRDEN

Cernera Fastigheters kärnvärden är de särskiljande värden som utgör
en samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets
strategiska konkurrensfördelar. De markerar varumärkets position och
tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena
genomsyrar allt som görs och utgörs av:
Kvalitet
Vi eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som
relationer och samarbeten. Fastighetsbeståndet samt utveckling och
renoveringar av detsamma präglas av genomtänkta lösningar och kloka
materialval. I relationerna med hyresgäster, samarbetspartners och
leverantörer är den långsiktiga, personliga kontakten av största betydelse. Den kvalitet vi levererar får inte vara ogenomtänkt eller resultatet
av slump.
Närhet
Säkerställande av god lokal kännedom på de marknader vi agerar är
mycket viktig för trovärdigheten i kontakt med våra kunder. Vidare ska
våra kunder uppleva att de har nära till vår personal och service. Närheten till kunden betyder även att vi genom att förstå deras behov, i rätt
läge kan erbjuda utveckling av befintlig lokal eller erbjudande om bättre
lämpad lokal för verksamheten.
Engagemang
Vi särskiljer oss genom engagemanget i den enskilda kunden. Genom
en slimmad organisation med specialistkunskap samt god kännedom
om den inre och yttre miljöns, lägets och arkitekturens betydelse för
såväl affärsverksamheter som boende, är vårt engagemang en avgörande faktor för att attrahera nya kunder samt stärka lojaliteten och
utvecklingen hos befintliga kunder.

Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella
fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör
ytor för kontor och handel. Totalt har under räkenskapsåret investerats
123,0 mkr (29,1 mkr) i utveckling av kommersiella fastigheter.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning har ökat med 133 % (50 %). Fastighetsförvaltningens omsättning har förändrats med -11 % (7 %). Minskningen
beror till största delen av att fastigheterna Pallas 1 och Merkurius 1
båda genomgår en totalrenovering och har varit utrymda större delen
av 2016. En mindre förvaltningsfastighet har även sålts i maj 2016. Den
ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 86 % (91 %). Bostadsutvecklingen har under året ökat sin omsättning med 431% (100 %) där ett
flertal projekt både har startats och avslutats.
Under året har ett flertal fastigheter genomgått större underhållsåtgärder. Dessa åtgärder avser både yttre och inre underhåll och totalt
uppgår underhållskostnaderna för fastigheterna till 7,2 mkr (4,7 mkr).
Driftsnettot för förvaltningsfastigheterna har tillfälligt, utifrån ovanstående, minskat till 44 mkr (53 mkr).
Båda affärsområdena har under året förstärkts med ytterligare kompetenser för att tillmötesgå den ökade efterfrågan på både lokaler och
bostäder, vilket har ökat personalkostnaderna.
Fastigheten Solrosen 6 har delats upp i fyra delar där två har sålts till
bostadsprojektet Stallbacken, avyttringen har genererat en vinst på
totalt 22,7 mkr. Affären har gjorts som en fastighetsaffär och redovisas
under övriga intäkter.
Sammantaget har rörelseresultatet ökat till 77,5 mkr (39,4 mkr) vilket
innebär en ökning med 97 % (14 %).
I maj såldes en mindre fastighet vilket genererade en vinst på 1,1 mkr.
Föregående år uppgick vinsten på motsvarande fastighetstransaktioner
till 36 mkr.
Tre swappar har under hösten lösts i förtid för att utnyttja det låga
ränteläget. Lösenkostnaden uppgick till 9,8 mkr och belastar resultatet
som en engångspost och redovisas under räntekostnader. Ytterligare
en swap förföll i början på året. Totalt har dessa swappar belastat årets
resultat med 11,3 mkr. Inga nya swappar har tecknats men ett flertal
fastighetskrediter har räntesäkrats genom fasträntelån.
Rensat från fastighetstransaktioner och lösenkostnad för derivatinstrument uppgår resultatet efter finansiella poster till 41,6 Mkr (23,2 Mkr)
vilket är en ökning med 79 % (35 %).

FÖRVALTNING OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Cernera Fastigheter AB hade per bokslutsdatum 16 st (16 st) förvaltningsobjekt. Samtliga förvaltningsfastigheter värderas årligen av ett
externt värderingsföretag, Forum Fastighetsekonomi. Det totala värdet
för förvaltningsfastigheterna uppgår till 946 Mkr (941 Mkr), beaktat
kommande investeringar, vilket innebär en värdeökning på 6 % (7 %)
på jämförbart bestånd. Fastigheterna ligger centralt i Borås Stad i
attraktiva områden för fastighetens ändamål och utgör en bra blandning
av kontor och handel.
I maj såldes fastigheten Södra Karlsnäs 1. Fastigheten har haft en
marginell effekt på omsättning och driftsnetto.
I september köptes fastigheterna Guldbaggen 1, 12 samt 31-34. Fastigheterna som ligger i Knalleland i Borås består av två byggnader om
totalt 6 000 kvm uthyrningsbar yta samt ett flertal parkeringsplatser.

INVESTERINGAR

Ytterligare en fastighet, Lommen 8, förvärvades i oktober. Fastigheten,
som ligger centralt i Borås, är en blandfastighet med huvudsakligen hyresrätter med ett visst inslag av lokaler. Total uthyrningsbar yta uppgår
till 1 400 kvm. Fastigheten ägs ihop med MPB Invest AB.

Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp för befintliga fastigheter gjorts
direkt eller indirekt via bolag för 10,0 mkr (41,9 mkr).

Fastigheten Pallas 1 har under året totalrenoverats till ett modernt
köpcentrum och de första butikerna flyttade in i december 2016. Köpcentrumet beräknas vara färdigställt under hösten 2017 med löpande
inflyttningar under hela 2017. I dagsläget är ca 95 % av köpcentrumet
uthyrt.

Koncernens totala nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
direkt eller indirekt via köp eller försäljningar av bolag uppgår till 102,4
mkr (21,1 mkr).
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Försäljningar av fastigheter direkt eller indirekt via bolag har gjort för
30,6 mkr (49,9 mkr).
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Ett nytt modernt kontorshotell, som går under varumärket K7 Community, har under året färdigställts i fastigheten Katrinehill 7. Det tidigare
kontorshotellet som låg i fastigheten Uranus 2 har flyttats till Katrinehill
7 för att ge en större kund möjlighet att utöka sina ytor.
Totalrenoveringen av en av byggnaderna på fastigheten Landala 2 har
färdigställts för att inrymma en stor blomsterhandel.
Fastigheten Solrosen 6 har under hösten delats upp i 4 fastigheter och
överlåtits till affärsområdet Bostadsutveckling för vidare förädling av
bostäder under namnet Stallbacken.

BOSTADSUTVECKLING

I projektet Trädgårdsstaden, som är uppdelat i fyra etapper om totalt
164 lägenheter, har etapp 1 slutförts och inflyttning av 36 lägenheter har
skett i juli 2016. Produktionen av etapp 2, som består av 48 lägenheter, påbörjades i maj och är idag slutsåld. Inflyttning beräknas till
sommaren 2017. Försäljningen av etapp 3, som består av 58 lägenheter,
startades i början av 2017 och i dagsläget är drygt 30 lägenheter sålda.
Produktionsstart för etapp 3 är planerad till sommaren 2017.
Produktionen av projektet Pallas Roof, som såldes slut på rekordfart,
har under 2016 fortgått och inflyttning har skett i slutet på februari 2017.
Försäljningen av projektet Stallbacken, med sina 118 lägenheter, påbörjades under 2016 och är nu slutsålt. Produktionen påbörjades i slutet
på 2016 och etapp 1 beräknas vara klart för inflyttning under sommaren
2018 och etapp 2 under vintern 2018.
Detaljplan för projekten Berwald Hestra, Port 17 samt Hugin väntas
antas under 2017.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE

Koncernens tillgängliga likvida medel vid årets slut uppgick till 67 Mkr
(33 Mkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 45 Mkr (35 Mkr).

FINANSIERING

Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att hålla nere ränterisken. Under 2016 har ett flertal fastighetskrediter säkrats upp med fasträntelån
och i dagsläget är det en bra balans mellan rörlig och bunden ränta där
även swapavtal används för att behålla flexibiliteten. Koncernens räntebärande lån uppgick vid årets slut till 779 Mkr (613 Mkr). Förvaltningsfastigheternas belåningsgrad uppgår till 62 % (58 %).

MÖJLIGHETER OCH RISKER

Den ekonomiska tillväxten och ökad inflation leder oftast till stigande
marknadsräntor vilket även antas leda till högre hyresintäkter. Det är
främst två faktorer som antas öka hyresintäkterna, dels en ökad efterfrågan p g a tillväxten vilket medför minskade vakanser och därmed en
möjlighet till stigande marknadshyror samt genom indexklausulen i de
kommersiella kontrakten som kompenserar den ökade inflationen. En
högkonjunktur ger oftast högre räntekostnader men även högre hyresintäkter medan en omvänd situation råder i en lågkonjunktur. På kort tid
finns en förskjutning i förändringar av hyresintäkter och räntekostnader
vilket gör att eventuell resultateffekt av respektive förändring inte uppstår samtidigt. Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan,
där priset främst är beroende på fastighetens förväntade driftsnetto
och köparens avkastningskrav. En ökad efterfrågan ger oftast ett lägre
avkastningskrav och därmed ett högre pris för fastigheten och en minskad efterfrågan ger motsatt effekt. En positiv utveckling av driftsnettot
ökar möjligheten till avkastning och ökar därmed priset på fastigheten
medan en låg eller negativ utveckling ger motsatt effekt.

MILJÖINFORMATION

Cernera Fastigheter arbetar med gröna frågor inom olika områden.

ENERGIOPTIMERING

Användningen av energi i bostäder och på arbetsplatser utgör en stor
miljöbelastning. Cernera Fastigheter har under många år arbetat
aktivt för att hålla energiförbrukningen i företagets fastigheter så låg
som möjligt, bl.a. genom effektiva styrsystem för belysning, värme och
ventilation. De flesta av våra fastigheter har försetts med Ecopilot som
trimmar samverkan mellan byggnadens olika system för att minimera
energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. Genom att kontinuerligt
beräkna energibalansen utnyttjas byggnadens termiska lagringskapacitet (termoeffekt) för bästa energiutnyttjande. Börvärden, tidkanaler,
pumpstopp, kylsteg, nattkyla, värmeåtervinning och mer därtill styrs av
Ecopilot.

GRÖN EL

Från 2016 har samtliga fastigheter Grön el från förnyelsebara energikällor för att minska avtrycket på miljön.

PCB-SANERAT

Samtliga fastigheter inom Cernera Fastigheters bestånd är sanerade
från PCB-haltiga fogar.

FÖRSKÖNING AV STADSMILJÖ

Cernera Fastigheter deltar i olika projekt och samverkansgrupper för
att uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö. Under 2016/2017 är
Cernera med och finansierar en vattenkanal som sträcker sig genom
Borås innerstad utmed Västerlånggatan.

Disposition beträffande vinst eller förlust

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat 

36 909 804
1 178 156

Kr 

38 087 960

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs 

38 087 960

Kr 

38 087 960
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Flerårsjämförelse

2016

2015

2014

2013

2012

250 693

107 717

71 620

67 425

63 596

KONCERNEN
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

55 611

59 437

17 190

13 164

16 492

1 308 501

1 145 907

1 084 107

969 222

919 664

25

27

26

21

20

7 445

4 315

3 014

2 995

3 050

MODERBOLAGET
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

626

35 789

-1 971

-1 421

-6 771

486 233

398 040

356 437

309 496

259 243

60

73

73

66

67

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat
resultat mm.

Summa
eget kapital

200

287 523

30 212

317 935

6 869

2 178

9 047

-20 000

-20 000

45

45

Förändring av eget kapital

KONCERNEN
Eget kapital 2016-01-01
Förändring uppskrivningsfond, se not 24
Utdelning
Effekter av interna omstruktureringar
Effekter vid försäljning av koncernbolag
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

-69

-69

21 829

21 829

200

294 392

34 195

328 787

200

253 548

36 910

290 658

-20 000

-20 000

1 178

1 178

18 088

292 965

MODERBOLAGET
Eget kapital 2016-01-01
Förändring uppskrivningsfond, se not 24

21 129

Utdelning
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31
Aktiekapitalet består av 2000 aktier.
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200

274 677

21 129

Resultaträkning koncernen

Not
RÖRELSEINTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2016

2015

250 693

107 717

1
4,5
6

25 993

3 715

276 686

111 432

Fastighetskostnader

- 20 477

- 19 706

Produktionskostnader

-145 551

- 25 662

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER

Övriga externa kostnader

7

-11 815

- 8 265

Personalkostnader

8

-7 716

- 2 076

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

9

-13 326

- 12 941

Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER
RÖRELSERESULTAT

-330

-3 377

-199 215

- 72 027

77 471

39 405

1 106

36 260

743

36

FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i koncernföretag

10

Ränteintäkter
Räntekostnader

11

SUMMA FINANSIELLA POSTER
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-23 709

- 16 264

-21 860

20 032

55 611

59 437

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Bokslutsdispositioner

12

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER
RESULTAT FÖRE SKATT

-29 084

-18 361

-29 084

-18 361

26 527

41 076

Skatt på årets resultat

13

-732

- 1 572

Uppskjuten skatt

13

-3 966

-758

21 829

38 746

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning koncernen

Not
TILLGÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter (inkl mark)

14

923 246

903 057

Projektfastigheter

15

135 822

104 195

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

16

118 051

15 179

Inventarier, verktyg och installationer

17

572

471

1 177 691

1 022 902

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

18

-

71 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav

19

1

1

Övriga finansiella anläggningstillgångar

20

Summa anläggningstillgångar

2 791

25

2 792

71 026

1 180 483

1 093 928

3 443

858

12 463

3 588

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar

21

Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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22

23

6 896

4 363

76 612

19 684

-

-

2 026

1 158

97 997

28 793

26 578

22 328

128 018

51 979

1 308 501

1 145 907

Balansräkning koncernen, forts.

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31

2015-12-31

1

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Balanserat resultat

24

Årets resultat moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital

200

200

306 758

278 989

21 829

38 746

328 787

317 935

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld

25

Summa avsättningar

89 172

82 571

89 172

82 571

743 753

602 819

743 753

602 819

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder till kreditinstitut

26

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

35 675

9 559

Förskott från kunder

Skulder till kreditinstitut

9 412

5 837

Leverantörsskulder

33 869

13 688

Checkräkningskredit

26

23,26

Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

27

-

265

61 840

106 129

2 764

2 137

1 110

1 888

2 119

3 079

146 789

142 582

1 308 501

1 145 907
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Kassaflödesanalys koncernen

2016

2015

Rörelseresultat före finansiella poster

77 471

39 405

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

-9 392

12 941

Den löpande verksamheten

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Lösen av långfristiga derivatinstrument
Betald inkomstskatt

742

36

-13 968

-16 264

-9 802

-

-66

-782

44 985

35 336

-2 585

-858

Förändring av rörelsekapital
Varulager
Kundfordringar

-8 875

-2 514

Övriga kortfristiga fordringar

10 721

-25 393

Leverantörsskulder

20 144

8 790

Övriga kortfristiga rörelseskulder

-65 042

21 555

-652

36 916

-127 686

-70 987

Sålda materiella anläggningstillgångar

30 611

12 279

Investeringar i dotterbolag

-6 150

-

862

37 627

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Sålda dotterbolag
Förändring i övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 766

-25

-105 129

-21 106

147 551

39 328

22 551

-8 200

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Förändring kortfristiga finansiella skulder
Amortering av skulder

-10 987

-9 799

Lämnat koncernbidrag

-29 084

-18 361

Utbetald utdelning

-20 000

-26 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

110 031

-23 032

Årets kassaflöde
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4 250

-7 222

Likvida medel vid årets början

22 328

29 550

Likvida medel vid årets slut

26 578

22 328

Outnyttjad checkkredit

40 500

10 500

Tillgänglig likviditet

67 078

32 828
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Moderbolagets resultaträkning

Not

2016

2015

7 445

4 315

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

2

9

7 447

4 324

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader

7

-8 453

-5 178

Personalkostnader

8

-493

-152

Summa rörelsekostnader

-8 946

-5 330

Rörelseresultat

-1 499

-1 006

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

1 106

36 208

Resultat från andelar i intresseföretag

28

286

6

1 094

694

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Årets resultat

12

-362

-113

2 124

36 795

625

35 789

553

304

1 178

36 093
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Moderbolagets balansräkning

Not

2016-12-31

2015-12-31

Andelar i koncernföretag

29

292 914

271 885

Fordringar hos koncernföretag

18

15 261

20 220

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag

30

2 694

2 414

Fordringar hos intresseföretag

31

19 227

19 166

330 096

313 685

-

2 115

93 718

66 130

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag

56 400

14 137

Övriga kortfristiga fordringar

21

1 851

26

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

350

100

152 319

82 508

3 818

1 847

Summa omsättningstillgångar

156 137

84 355

SUMMA TILLGÅNGAR

486 233

398 040

Kassa och bank
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Moderbolagets balansräkning, forts.

Not

2016-12-31

2015-12-31

200

200

274 676

253 548

16 910

817

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Uppskrivningsfond

24

Balanserad vinst eller förlust
Årets vinst
Summa eget kapital

1 178

36 093

292 964

290 658

15 000

-

15 000

0

371

442

177 789

106 599

-

25

64

285

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder till kreditinstitut

26

Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

45

31

Summa kortfristiga skulder

27

178 269

107 382

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

486 233

398 040
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Noter för moderbolaget och koncernen
NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med
föregående år förutom nedanstående ändring.
Föregående år redovisades försäljningen av projektfastigheter till en
bostadsrättsförening brutto, vilket innebar att den preliminära aktielikviden bokades upp som en fordran och den ej resultatförda vinsten som
en interim skuld. Principen är ändrad till att nettoredovisas så att den
ej resultatförda vinsten avräknas från den preliminära aktielikviden och
redovisas som långfristig respektive kortfristig fordran beroende på när
projektet avslutas. Allt eftersom den successiva vinstavräkningen sker
ökar fordran mot bostadsrättsföreningen vilket ger en mer rättvisande
bild över den faktiska fordran bolaget har mot bostadsrättsföreningen.
Samtliga belopp i årets årsredovisning som påverkas av denna ändring
är omräknade.

KONCERNREDOVISNING

Cernera Fastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där Cernera Fastigheter AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman
och företag där Cernera Fastigheter AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den
dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden
vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden
mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället
och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och
värderas initialt till anskaffningsvärdet. Samtliga intressebolag är att
betrakta som Joint ventures och redovisas i koncernen enligt klyvningsmetoden.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

INTÄKTER

Intäkterna redovisas i den period de avser. Intäkterna redovisas efter
avdrag för moms och rabatter.
Intäktsredovisning - Successiv vinstavräkning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid aktieförsäljningen av
sina bostadsprojekt.
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i
takt med projektets färdigställande. Resultatet redovisas successivt från
och med den dag bindande avtal ingåtts med bostadsrättsföreningen om
uppförande av bostadsrätter och byggstart har skett.
Resultatet av entreprenadprojektet baserar sig på en kombination av färdigställandegrad och försäljningsgrad. Färdigställandegraden fastställs
utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt beräknade projektkostnader. Försäljningsgraden utgörs av antalet sålda lägenheter i förhållande till totalt antal lägenheter som ska produceras. Med sålda lägenheter
avses att det ska finnas ett bindande avtal med bostadsrättsinnehavare
och bostadsrättsförening. Som grundläggande villkor för tillämpning av
successiv vinstavräkning gäller att projektintäkt och -kostnad ska kunna
kvantifieras på ett tillförlitligt sätt. Successiv vinstavräkning innehåller
en komponent av osäkerhet. Omvärderingar av entreprenadprojektens
förväntade slutresultat kan medföra korrigering av tidigare upp arbetat
resultat i berörda projekt. Denna prognosändring ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin helhet direkt periodens
resultat. Produktionskostnaderna i entreprenadprojekten belastas med
räntekostnader från byggstart.
I koncernens resultaträkning redovisas intäkterna från projekten brutto
d.v.s. till nedlagda kostnader plus den successiva vinstavräkningen.

INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig
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till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då
moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de
temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring
sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt
till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas
inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade
reserver.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för
löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband
med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till
framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall
görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig
rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Förvaltningsfastigheter och byggnader
Stommar

50-117 år

Fasader, yttertak, fönster
Hissar, ledningssystem
Övrigt

40-60 år
25 år
20-40 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring
bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.
LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal i koncernen och moderbolaget anses vara
operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över
leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i
balansräkningen när Cernera Fastigheter AB blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkning-

en när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska
återbetalas.

Derivatinstrument

Koncernen utnyttjar derivatinstrument för ränterisken som uppstår vid
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas
normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten,
liksom även företagets mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Dokumentation sker också av företagets
bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de
derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden
som är hänförliga till de säkrade posterna.

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning
(säkringsredovisning).

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald
semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Bolaget har enbart
avgiftsbestämda pensionsplaner och betalar fastställda avgifter till ett
annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla
sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

NOT 2.	

KONCERNUPPGIFTER

Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4% (10%)
av inköpen och 4% (13%) av försäljningen andra företag inom hela den
företagsgrupp som koncernen tillhör.
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 74%
(58%) av inköpen och 100% (100%) av försäljningen andra företag inom
hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

NOT 3. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna enligt til�lämpade redovisningsprinciper måste styrelsen och företagsledningen
göra vissa bedömningar och uppskattningar som påverkar redovisade
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt lämnad information i
övrigt. Bedömningarna och uppskattningarna baseras på erfarenheter
och antaganden som styrelsen och företagsledningen bedömer vara
rimliga under rådande omständigheter. Faktiskt utfall kan sedan skilja
sig från dessa bedömningar och uppskattningar om andra förutsättningar uppkommer.

NOT 4.	 HYRESINTÄKTER

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen erhåller koncernen en fast ränta och det är
denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.
Upplupna intäkter och kostnader hänförliga till derivattransaktioner
redovisas netto i balansräkningen.

Avtalade framtida hyresintäkter

Säkringsredovisningens upphörande:

Avtalade hyresintäkter år 1

Säkringsredovisningen avbryts om
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid
redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Aktier och andelar i dotterföretag

Koncernen

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5
Avtalade hyresintäkter senare än år 5
Summa

2016

2015

65 796

61 199

135 114

135 209

60 413

48 025

261 323

244 433

Hyresintäkterna utgörs av kontrakterade hyror samt tillägg i
form av t ex el, värme och fastighetsskatt. I huvudsak avser
hyrorna kommersiella lokaler men det finns även inslag av bostäder och parkeringshus. Den vanligaste löptiden är 3-5 år med
en uppsägningstid på 9-12 månader

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de
uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

NOT 5.	 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

VARULAGER

I nettoomsättningen ingår intäkter från

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, vilket innebär att
koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas som bokslutsdispositioner. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren. Erhållna aktieägartillskott
redovisas som en ökning av fritt eget kapital.

Koncernen

Hyror

2016

2015

64 525

72 632

Bostadsutveckling

186 168

35 085

Summa

250 693

107 717
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NOT 6.	 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER
Koncernen

Vinst avyttring fastighet
Övriga rörelseintäkter
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

22 719

-

-

-

3 274

3 715

2

9

25 993

3 715

2

9

NOT 7.	 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

225

238

69

238

Revisionsuppdraget
BDO Göteborg KB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Summa

31

33

-

-

256

271

69

49

28

69

27

55

4

14

-

-

32

83

27

55

Övriga tjänster
BDO Göteborg KB
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Summa

NOT 8.	 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Koncernen
2016

2015

Moderbolaget
2016

2015

Medelantalet anställda

Kvinnor

1

-

-

-

Män

11

2

1

1

Totalt

12

2

1

1

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören

1 849

753

374

67

Löner och ersättningar till övriga anställda

3 398

478

-

20

5 247

1 231

374

87

Sociala avgifter enligt lag och avtal

1 793

349

118

25

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

146

65

-

15

Pensionskostnader för övriga anställda

192

4

-

3

7 378

1 649

492

130

Män

6

3

5

3

Totalt

6

3

5

3

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Totalt

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

68

Män

3

2

3

5

Totalt

3

2

3

5
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NOT 9.	 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen

Förlust av avyttring av mark

2016

2015

-330

-3 377

-330

-3 377

NOT 10.	 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Koncernen

Realisationsresultat vid försäljningar
Likvidationsresultat
Summa

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

1 106

36 260

1 106

35 953

-

-

-

255

1 106

36 260

1 106

36 208

NOT 11.	 RÄNTEKOSTNADER
Koncernen

Lösen av långfristiga derivatinstrument

Moderbolaget

2016

2015

2015

2015

-9 802

-

-

-

Övriga räntekostnader

-13 907

-16 264

-362

-113

Summa

-23 709

-16 264

-362

-113

NOT 12.	 BOKSLUTSDISPOSITIONER
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2015

2015

Mottagna koncernbidrag

-

-

37 750

15 590

Lämnade koncernbidrag

-29 084

-18 361

-37 197

-15 286

Summa

-29 084

-18 361

553

304

NOT 13.	 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen

Aktuell skatt

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

-732

-1 572

-

-

Uppskjuten skatt

-3 966

- 758

-

-

Skatt på årets resultat

-4 698

-2 330

0

0

Redovisat resultat före skatt

26 527

41 076

1 178

36 093

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)

-5 836

-9 037

-259

-7 940

8 196

7 907

261

7 910

226

-351

-

-

-4 192

-377

-

-

-

-54

-

-

Ej skattepliktig realisationsvinst försäljning dotterbolag
Obeskattade reserver
Skatteeffekt av skillnad mellan bokfört och
skattemässigt värde fastigheter
Utnyttjade underskottsavdrag
Skatteeffekt av återföring koncernmässiga övervärden i
sålda anläggningstillgångar
Övriga skattemässiga justeringar
Redovisad skattekostnad

-2 117

-

-

-

-973

-420

-2

30

-4 698

-2 330

0

0
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NOT 14.	 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar

Koncernen
2016

2015

596 838

578 479

1 571

41 880

-40 472

-38 579

Genom förvärv av dotterbolag

38 681

-

Omföringar från pågående nyanläggningar

17 422

15 246

-

-188

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

614 040

596 838

Ingående avskrivningar

-45 491

- 38 066

3 441

2 100

-60

-

Omklassificeringar

Försäljningar
Genom förvärv av dotterbolag
Årets avskrivningar

-9 341

- 9 525

Utgående ackumulerade avskrivningar

-51 451

-45 491

Ingående uppskrivningar

351 710

318 479

Försäljningar

-17 901

-20 348

Årets uppskrivningar

38 500

61 000

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp

-9 000

-5 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-2 652

- 2 421

Utgående ackumulerade uppskrivningar

360 657

351 710

Utgående restvärde enligt plan

923 246

903 057

Fastigheterna värderades inför årets bokslut till 946 000 tkr (940 900 tkr), beaktat framtida investeringar, av Forum Fastighetsekonomi AB.
Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betalningsströmmar
där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för bedömningen
om marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.

NOT 15.	 PROJEKTFASTIGHETER

Koncernen
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

96 151

98 146

Inköp

62 867

1 704

-30 720

-12 279

644

8 580

128 942

96 151

Ingående avskrivningar

-8 866

-8 166

Årets avskrivningar

-1 024

-700

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 890

-8 866

Ingående uppskrivningar

Försäljningar
Omföringar från pågående nyanläggningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 910

17 050

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-140

-140

Utgående ackumulerade uppskrivningar

16 770

16 910

135 822

104 195

Utgående restvärde enligt plan

Under Projektfastigheter redovisas fastigheter som inte är Förvaltningsfastigheter. Som exempel kan nämnas fastigheter med byggnader
som skall totalrenoveras, mark som skall exploateras
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NOT 16.	 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Koncernen
2016

2015

15 179

12 020

123 034

28 882

-2 097

-655

Under året genomförda omfördelningar

-18 065

-25 068

Utgående nedlagda kostnader

118 051

15 179

Ingående nedlagda kostnader
Under året nedlagda kostnader
Försäljningar

NOT 17. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan

2016

2015

4 385

4 385

270

-

-544

-

4 111

4 385

-3 914

-3 759

544

-

-169

-155

-3 539

-3 914

572

471

NOT 18.	 FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG
Koncernen

Vid årets början
Reglerade fordringar
Vid årets utgång

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

71 000

71 000

20 220

20 220

-71 000

-

-4 959

-

0

71 000

15 261

20 220

NOT 19.	 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
Koncernen
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

1

1

Utgående redovisat värde, totalt

1

1

NOT 20. ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernen
2016
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående restvärde enligt plan

2015

25

-

2 791

25

-25

-

2 791

25

Övriga finansiella anläggningstillgångar avser fordringar på bostadsrättsföreningar.
Fordringarna regleras i samband med färdigställande av bostadsprojekten
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NOT 21.	 ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen
2016-12-31

2015-12-31

Fordran på Brf:er avseende försäljning
av projektfastighetsbolag

31 517

Övriga fordringar avseende Brf-projekt

37 384

Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Moderbolaget
2016-12-31

2015-12-31

6 601

-

-

8 859

1 734

-

7 711

4 224

117

26

76 612

19 684

1 851

26

NOT 22.	 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
Koncernen

Förutbetalda hyror
Förutbetald sponsring
Upplupna hyresintäkter
Övriga poster

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

-

15

-

-

200

-

200

-

1 251

-

-

-

575

1 143

150

100

2 026

1 158

350

100

2016-12-31

2015-12-31

Kassa och bank

26 578

22 328

3 818

1 847

Beviljat belopp på checkräkningskredit

40 500

10 500

40 000

10 000

Tillgängligt rörelsekapital

67 078

32 828

43 818

11 847

Summa

NOT 23.	 TILLGÄNGLIG LIKVIDITET
Koncernen

Moderbolaget
2016-12-31

2015-12-31

NOT 24.	 UPPSKRIVNINGSFOND
Koncernen

Moderbolaget

2016

2015

2016

2015

287 523

261 713

253 548

234 916

Årets uppskrivningar

30 030

47 580

27 720

37 893

Nedskrivning av uppskrivet belopp

-7 020

-3 900

-6 591

-3 893

-

-

-

-15 368

-13 963

-15 872

-

-

-2 178

-1 998

-

-

294 392

287 523

274 677

253 548

Ingående saldo

Försäljning dotterbolag
Försäljning fastigheter
Övrig överföring till fritt eget kapital
Utgående saldo

I moderbolaget avser uppskrivningsfonden uppskrivning av andelar i koncernföretag och i koncernen avser uppskrivningsfonden
uppskrivningar av fastigheter.
Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav
återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i deklarationen
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NOT 25.	 UPPSKJUTEN SKATTESKULD
Koncernen

Uppskjuten skatt på uppskrivning fastighet
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på fastigheten

2016-12-31

2015-12-31

83 431

81 015

198

424

5 543

1 132

89 172

82 571

NOT 26.	 UPPLÅNING
Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

743 753

602 819

15 000

-

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

-

265

-

-

35 675

9 559

-

-

779 428

612 643

15 000

0

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
Summa

691 258

564 545

15 000

-

691 258

564 545

15 000

0

NOT 27.	 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Koncernen

Moderbolaget

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

Upplupna räntekostnader

183

1 449

-

2015-12-31
-

Upplupna lönerelaterade kostnader

420

247

-

4

Övriga poster

1 516

1 383

45

27

Summa

2 119

3 079

45

31

NOT 28.	 RESULTAT FRÅN ANDERLAR I INTRESSEFÖRETAG
Moderbolaget
2015

2015

Resultatandel från kommanditbolag

286

6

Summa

286

6
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NOT 29.	 ANDELAR I KONCERNBOLAG
Kapital- andel %

Antal aktier

Bokfört värde
2016-12-31

Bokfört värde
2015-12-31

Cernera Näckrosen 4 AB / 556671-7962 / Borås

100

1 000

28 925

25 805

Cernera Katrinedal 11 AB / 556671-7947 / Borås

100

1 000

60 884

58 544

Cernera Landala 2 AB / 556716-4941 / Borås

100

1 000

54 185

51 845

Cernera Bryggaregatan AB / 556726-7819 / Borås

100

1 000

14 020

20 610

Cernera Eldflugan 1 AB / 556041-9441 / Borås

100

1 000

29 596

29 597

Cernera Heimdal AB / 556756-1047 / Borås

100

1 000

6 957

6 177

Cernera Maskrosen AB / 556683-1607 / Borås

100

1 000

29 958

28 398

Cernera Karlsnäs AB / 556756-1039 / Borås

100

1 000

-

100

Cernera Östermalm AB / 556738-3533 / Borås

100

1 000

2 832

1 662

Cernera K7 AB / 556683-2928 / Borås

100

1000

31 127

29 957

Cernera Perseus 3 AB / 556825-9484 / Borås

100

500

8 565

7 005

Cernera Merkurius 1 AB / 556819-5084 / Borås

100

500

9 518

9 518

Cernera Solrosen 6 AB / 556819-5233 / Borås

100

500

141

141

Cernera K 1:158 / 556866-2737 / Borås

100

500

3 106

2 326

Cernera Bostads AB / 556955-6128 / Borås

100

1 000

100

100

Cernera Holding 1 AB / 559005-9357 / Borås

100

500

12 950

50

Cernera Förvaltning AB / 556892-1323 / Borås

100

500

Moderbolaget

Summa

Ingående anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Försäljning av andelar
Likvidation dotterföretag
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående uppskrivningar

50

50

292 914

271 885

2016

2015

18 460

27 124

-

50

-223

-1 832

-

-6 882

18 237

18 460

253 548

234 916

-

-15 368

27 720

37 893

Årets förändringar
- Försäljningar
- Uppskrivningar
- Nedskrivningar på uppskrivet belopp

-6 591

-3 893

274 677

253 548

-123

-6 905

Likvidation dotterföretag

-

6 782

Försäljning dotterföretag

123

-

0

-123

292 914

271 885

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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NOT 30.	 ANDELAR I INTRESSEBOLAG
Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört värde
2016-12-31

Bokfört värde
2015-12-31

ABCWB M 1-10 Fastighets AB

50

50

250

618

618

Pallas 1 Fastighets AB

50

50

250

781

781

ABCME Kantaten 1 AB

50

50

500

703

703

37,6

33,3

188

19

25

1

1

1

573

287

2 694

2 414

2016

2015

2 414

2 408

286

6

Direkt ägda

Projekthus 10 AB
Cernera Solrosen 6 KB
Summa

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat 2016
ABCWB M 1-10 Fastighets AB

314

Pallas 1 Fastighets AB

20 715

ABCME Kantaten 1 AB

11 000

Projekthus 10 AB
Cernera Solrosen 6 KB

44
286

Ingående anskaffningsvärde
Resultatandel
Försäljning av andelar
Utgående anskaffningsvärde

-6

-

2 694

2 414

NOT 31.	 FORDRINGAR INTRESSEBOLAG

Moderbolaget

Vid årets början
Tillkommande fordringar

NOT 32.	 STÄLLDA SÄKERHETER

2016

2015

19 166

19 061

61

105

19 227

19 166

Koncernen
2016-12-31

2015-12-31

Moderbolaget
2016-12-31

2015-12-31

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar

747 500

639 106

-

-

Summa ställda säkerheter

747 500

639 106

0

0

2016-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2015-12-31

44 500

37 000

44 500

37 000

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag

-

-

46 698

8000

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag

-

-

17 500

17 500

44 500

37 000

108 698

62 500

NOT 33.	 EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Borgensförbindelser till förmån för bostadsrättsföreningar i pågående projekt

Summa eventualförpliktelser

Koncernen

Moderbolaget

NOT 34.	 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
I mars 2017 förvärvades fastigheten Mjälle 1:49 i Östersund och i maj 2017 förvärvades fastigheten Lorensberg 3 i Borås.
Båda fastigheterna har förvärvats för fortsatt utveckling av bostäder.
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Borås 2017-05-23

Robert Smith

Martin Smith

Lars Angwald
Verkställande direktör

Peder Wiland
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Ordförande

Tomas Rossing

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-06-16

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Cernera Fastigheter AB
Org.nr. 556671-8127
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen*
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Cernera Fastigheter AB för år 2016. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 55-76
i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och
av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
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.
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, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina 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 mina 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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 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. Mina 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 jag 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 jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och
utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina
uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats.
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Revisionsberättelse forts.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar*
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Cernera Fastigheter AB för år 2016
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”.
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen

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

Borås den 16 juni 2017

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt 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:
• 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.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats.
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