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Nyckelhändelser
En stabiliserad bostadsrättsmarknad, avgörande steg i
byggprocesser, utmärkelser, avyttringar och hyresgäst
anpassningar. Här är 2019 års händelser i sammanfattning.

Detta är Cernera
Cernera är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag. Vårt
fokus ligger på att bygga attraktiva bostäder i tillväxtregioner samt äga,
förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Förvaltningsvolymen
uppgår till 110 00 kvadratmeter. Under 2019 hade Cernera drygt
150 lägenheter i produktion och en portfölj innehållande cirka
1 500 byggrätter för bostäder i olika skeden.
Såväl Cerneras dagliga som långsiktiga verksamhet kännetecknas av
ett stort samhällsengagemang. Det genomsyrar både synen på konkret
stadsutveckling och byggandet av ett mer hållbart samhälle.
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Tjugohundranitton i siffror
En stabiliserad bostadsrättsmarknad, avgörande steg i byggprocesser,
utmärkelser, avyttringar och hyresgästanpassningar är några av 2019
års händelser i Cernera Fastigheters verksamhet.

161

BOSTÄDER I
PRODUKTION

1348

BOSTÄDER PLANERADE

517MKR
FÖRSÄLJNINGSVÄRDE AV
BOSTÄDER I PRODUKTION

346

BOSTÄDER
PRODUCERADE
senaste 3 åren

Under 2019 forsatte byggnationen av det slutsålda projektet
Lorensberg 3. I november 2019 togs det första spadtaget för projektet
Vyn Bergdalen. Projektet består av 43 lägenheter och 33 lägenheter
var sålda vid årsskiftet.
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15 732 KVM
TECKNADE AVTAL 2019 TILL ETT
HYRESVÄRDE PÅ 123 758 TKR

+20%

DRIFTRESULTATET
ÖKADE FRÅN 27 999 TKR
TILL 33 592 TKR

2018

71,9 %

2019

73,5 %
DRIFTSNETTO

Vid årsskiftet hade Cernera 21 st förvaltningsobjekt som ökat med 5%
i värde jämfört med föregående år enligt den årliga värderingen gjord
av Forum fastighetsekonomi.
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Så här års är det alltid spännande att se om de förväntningar som utta
lades förra året slog in eller inte. I 2018 års årsredovisning såg jag tillba
ka på ett relativt turbulent år med ett osäkert politiskt läge som saktade
ned investeringstakten generellt samt ökade amorteringskrav som på
verkade bostadsmarknaden. Dessutom både extremt varmt och extremt
kallt väder – som hade en påverkan såväl ekonomiskt och praktiskt
för oss som hyresvärd. Jag såg då fram emot ett 2019 med tillförsikt;
Cernera stod redo för nya utmaningar med en stark projektportfölj, en
rustad och problemlösningsorienterad organisation och många planer
för utveckling. Dessutom hoppades jag på ett något mindre turbulent år
så att vi skulle kunna koncentrera oss på tillväxt.
Nu, ett år senare, har jag facit. 2019 blev ett klart lugnare och mer ba
lanserat år sett ur vår synvinkel som fastighetsbolag. Vi förbättrade vårt
resultat, trots färre antal bostadsrätter i produktion under året, något
som framför allt beror på vilka stadier våra olika projekt befunnit sig i.
Under 2018 var många projekt i produktion, vilket ökade omsättningen.
Inför 2019 avslutades många av dessa projekt, som till exempel Stall
backen och Trädgårdsstaden, och året som gått kännetecknas snarare
av förberedelser för kommande projekt, vilket naturligt och i enlighet
med projektcyklerna drog ned den totala omsättningen.
Vi noterar en ökad omsättning inom affärsområde Förvaltning på grund
av minskad vakansgrad, bland annat i Pallas. Vi har haft ett ökat drifts
netto, vilket betyder att snitthyror ökat och kostnader minskat, något
som lett till ökade intäkter och större marginaler, vilket i sin tur lett till
en relativt kraftig uppgång av driftsresultatet. För affärsområde Projek
tutveckling är omsättningen lägre, men marginalerna bättre.

VD HAR ORDET

Balanserat läge
och stärkta
kompetenser
2019 kännetecknas främst av lugnare
omständigheter och en stabiliserad
bostadsmarknad. Vd Lars Angwald ser
tillbaka på ett framgångsrikt år som
bland annat innehållit en medveten och
strategisk förstärkning av kompetensen
inom bolaget.
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Den markanta ökningen av nettoresultatet beror främst på två avyttring
ar som genererade en bra realisationsvinst. Under 2019 såldes Solrosen
17 och Uranus till Hemfosa. Fastigheterna var i princip färdigutvecklade
och vi hade Borås stad som stabil och långsiktig hyresgäst. En del av
vårt uppdrag är att förädla och utveckla potentialen i fastigheter, och när
vi gått i mål med sådana processer och intresse finns från marknaden,
är det ett naturligt steg att sälja.
De mer positiva tongångarna på bostadsmarknaden under 2019 har
påverkat oss positivt. Att köplust såväl som köpkraft ökat under året är
något vi verkligen märkt av i flera av våra projekt. Lunden på Bergsäter
är ett tydligt bevis på detta. Här storsatsar vi på bostadsrätter såväl som
hyresrätter och förskola och riktar oss till en bredare målgrupp. När
vi släppte bostadsrätterna i den första etappen till försäljning i slutet
av året blev det uppenbart att suget var stort och efterfrågan omfat
tande när det gäller välplanerade, naturnära och gedigna bostäder i ett
attraktivt prissegment. Över 50% såldes de första två veckorna, och i
skrivande stund är nästan alla lägenheter sålda. Inom premiumsegmen
tet har även försäljningen på Vyn Bergdalen tagit fart efter en lugnare
start. Där sattes för övrigt första spaden i marken strax efter sommaren
och inflyttning i de 43 lägenheterna är planerad till början av 2021. Andra
tecken på att bostadsmarknaden tog fart var att de totalt 27 lägenhe
terna i Lorensberg sålde slut under året; nöjda bostadsköpare kunde
planenligt flytta in strax efter årsskiftet.
Fastighetsmarknaden påverkas positivt av att Borås växer och förväntas
fortsätta växa under många år framåt. Behovet av bostäder ökar i takt
med befolkningen, vilket är gynnsamt för oss som bostadsutvecklare
och hyresvärd, samtidigt som det behövs lokaler för alla de satsning
ar och aktiviteter som kommunen genomför för t.ex. utbildning och
integration. Vi tillhandahåller allt fler kvadratmeter till vuxenutbildning
och övrig kommunal verksamhet till exempel inom vård och omsorg.
Numera är Borås stad en av våra främsta hyresgäster. Det har givetvis
fått som följd att kontaktytorna i stort och smått ökar, vilket innebär att
vi lär oss mer och mer varje dag om kommunens behov och vad som är
viktigt för de olika verksamheterna. Det borgar för ett bättre samarbe
te på alla plan, också i våra byggprojekt, inte minst i tidigare nämnda
Lunden som kommer att innehålla nio kommunala förskoleavdelningar.

I övrigt har det förstås förekommit en hel del rörelser
bland våra kommersiella hyresgäster. Länsförsäkringar
flyttade från Eldflugan i Knalleland och vi har framgångs
rikt ägnat året åt att fylla vakanserna. Med en medveten
styrning mot stabila hyresgäster inom vård och hälsa har
vi nu lyckats forma något av ett vårdkluster i fastigheten
där man i dag hittar vårdcentral, tandläkare, psykiatrimot
tagning och gym. Läget, de goda parkeringsmöjligheterna
och utbudet är uppskattat av många. Vi fick en ny hyresgäst
i Minerva i advokatbyrån Hurtig & Partners och i Pallas
huset anpassar vi i detta nu lokaler så att konsultbolaget
Aspia kan flytta in.
Men vad som främst karakteriserat vårt arbete under 2019
är den kompetens- och organisationsutveckling vi gjort
internt. Cernera är en förhållandevis liten organisation och
har under året framför allt vuxit på några av nyckelpositio
nerna. Martin Svärd anställdes som ny vice vd med ansvar
för vår bostadsutveckling samt koncernens finansiering
– det är en resursförstärkning som jag vet kommer ha
en mycket positiv inverkan på vår utveckling. Mikael Pirs
har kommit in som koncerngemensam redovisnings
chef. Andra nya personer med nyckelroller i vår tillväxt
är Kerstin Westling, projektledare inom Projekt och Eija
Inkerö, tidigare ekonomichef på Gina Tricot, som börjat hos
oss som business controller och tillför både förstärkning
och ett nytt perspektiv på ekonomisidan. Sammantaget
innebär dessa rekryteringar att vi har säkrat organisatio
nen och gett den mer stabilitet och struktur. Vi är mindre
personberoende i och med att vi sprider kompetensen på
fler. Besluten delegeras, arbetsbelastningen blir jämnare
och vi står bättre förberedda inför nya affärer och projekt.
Organisationsförstärkningen har gett oss ökade möjlig
heter att fokusera på digitalisering och implementering av
nya system och processer, vilket gjort oss mer effektiva,
strukturerade och snabbfotade. Vi står väl rustade att
arbeta vidare med påbörjade projekt. Vi hoppas dessutom
på ökad takt i projekt som av olika anledningar drabbats av
förskjutningar av tidplan, oavsett om det berott på Västra
Götalandsbanan, överklaganden av bygglov eller tidskrä
vande processer. Vi hade hoppats kommit längre i projek
ten Hugin och Svanen. Men vi gläds över positivt besked
vad gäller detaljplanen av Port 17 som efter en utdragen
process klubbats igenom vilket möjliggör en byggnation av
48 lägenheter i ett attraktivt läge.

kroppsvård. Vi bemöter just nu våra hyresgästers frågor
och behov efter bästa förmåga och i enlighet med rekommendationer, men kan ännu inte överblicka konsekvenser
na på lång sikt. Läs mer om hur vi som bolag, hyresvärd,
samarbetspartner och inte minst medmänniskor tar oss
igenom Coronakrisen i avsnittet Väsentliga händelser efter
bokslutet på sidan 50.
Vad vi dock vet är att vi har flera projekt i portföljen som
är redo för säljstart. Hur tidplanerna ser ut är i dagslä
get oklart, men av erfarenhet vet vi att projekten inte blir
sämre för att de förskjuts något. Lägena, kvalitet och möj
ligheter är fortfarande desamma och behoven kvarstår. Det
gör, trots allt, att jag – precis som jag sa inför 2019 – ser
fram emot 2020 med tillförsikt. Och därtill med en stolthet
över en sund och effektiv organisation, en nyfikenhet på
utvecklingsmöjligheter och en tacksamhet över kunder och
samarbetspartners.

Vi ser också fram emot att fortsätta vårt hållbarhetsarbete
som under 2019 blivit en självklarhet såväl i förvaltningen
och projektutvecklingen som i vårt interna arbete. Fokus
ligger på en miljövänligare byggprocess i allt från materi
alval till arbetsmetoder, innovativa lösningar inom till ex
empel energi och återvinning i våra bostäder och inte minst
på olika sociala engagemang som sponsring och stöd till
idrott och ideella organisationer. Vi var bland annat en av
huvudsponsorerna när världscupen i längdskidor kom till
Ulricehamn i början av året. Cerneras varumärke har på
det stora hela blivit synligare under året med ny hemsida,
ett konsekvent visuellt uttryck, större närvaro på sociala
medier och en satsning på rörligt material i form av kortare
filmer i olika kanaler.
Inte i några prognoser eller budgetar kunde vi förutse eller
räkna med den effekt som det nya coronaviruset redan har
haft på oss som bolag. Vad som redan är plågsamt uppen
bart är hur hårt det drabbar många av våra hyresgäster
med verksamhet inom hotell, restaurang, detaljhandel och
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

SOCIAL HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET

Cernera – en del av samhället

Förnuft och långsiktighet

Cerneras ambition är att vara en aktiv del av samhället. För oss är det
viktigt att skapa bättre villkor och trivsel för alla – medarbetare, kunder
och medmänniskor.

Cernera strävar efter en sund och långsiktig verksamhet som tar
ansvar inte enbart för de egna finanserna, utan också skapar möjligheter
för leverantörer och kunder att bygga stabilitet och tillväxt.

SAMHÄLLSENGAGEMANG
Socialt ansvar och sponsring är en viktig
del av vårt hållbarhetsarbete.
Vi engagerar oss på olika vis i förening
ar, organisationer och olika initiativ som
på olika sätt gör skillnad för samhälle,
miljö och individ. Vi undviker dock passiv
och rutinmässig bidragsverksamhet
eftersom vi vill att våra insatser ska vara
relevanta, trygghets- och värdeska
pande samt genomtänkta. Under 2019
fortsatte vårt engagemang bland annat
i Giving People, Aktiv Skola, flera lokala
idrottsklubbar, särskilt deras ungdom
sverksamhet, samt CSR Västsverige.
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

MEDARBETARSKAP
Delaktighet, påverkansmöjlighet och en
god arbetsmiljö är några av delarna som
ingår i Cerneras interna sociala hållbar
het. Vi strävar efter ett gott medarbetar
skap som innebär både rättigheter och
skyldigheter. Utbildning, kontinuerlig
kompetensutveckling, information och
dialog är viktiga hörnstenar. Inom vår
organisation värnar vi mångfald och
jämställdhet och arbetar aktivt mot
trakasserier och diskriminering. Vi vill
skapa trygga och säkra arbetsplatser
och har en nollvision för arbetsrelate
rade olyckor med hjälp av rutiner och
utbildning.

SPONSRING
Under 2019 var Cernera återigen stolt
eventsponsor när världscuptävlingen
i skidor, FIS Cross Country World Cup,
återvände till Ulricehamn. Det blev ett
lyckat event med internationell genom
slagskraft som bidragit till att mark
nadsföra både idrotten och regionen.

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag
äger, förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastighe
ter. Vi bygger bostäder i attraktiva tillväxtområden och
strävar efter att skapa miljöer där människor vill leva, bo
och arbeta, stabilt, hållbart och långsiktigt. I uppdraget
ingår det ständigt att förädla och förbättra värdet på våra
fastigheter och miljöer. Vi skapar ekonomisk stabilitet och
lönsamhet genom att arbeta effektivt och kvalitetsorien
terat.
En stor del av bolagets hållbarhetspolicy berör den eko
nomiska hållbarheten och består av ståndpunkter som
genomsyrar den dagliga verksamheten och ger riktlinjer
för medarbetarna att agera enligt i enskilda frågor. Bolaget
har nolltolerans mot korruption och mutor, något vi foku
serar extra på med regelbundna utbildningar och ett ledar
skap som föregår med gott exempel. Cernera följer också
koncernens redovisningsprinciper som i sin tur stämmer

överens med gällande lagar, regler och normer. Det inne
bär att följa effektiva processer och ständigt fundera över
eventuell förbättringspotential. Målet är också att endast
genomföra relevanta transaktioner för att undvika att bli
föremål för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet.
I vårt arbete värderar vi det förtroende som våra kunder
visar oss mycket högt. Vi strävar efter nöjda kunder och
hyresgäster som trivs. Som fastighetsförvaltare är Cer
nera en partner att vända sig till när behoven ändras. Vår
målsättning är att kunderna ska kunna utvecklas i våra
lokaler och vi finns därför till hands för att lösa utmaningar
och göra lokalanpassningar som en grund för ekonomiskt
hållbar utveckling av affärsverksamheter. Vi strävar efter
att vara en trygg och stabil partner som ger våra kunder
möjlighet att växa. Denna stabilitet är grunden för goda
relationer, vilket i sin tur skapar långsiktiga värden som
främjar den ekonomiska hållbarheten.
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

HÅLLBAR MILJÖ

Ansvarstagande utveckling
Ett hållbart hem eller en hållbar lokal ska vara bra för dig, men också för
framtiden, både inom- och utomhus. Vi utvecklar bostadsområden och arbets
platser som möjliggör bästa möjliga samspel mellan människor och miljö och
som samtidigt skapar förutsättningar för kommande generationer.

AVFALL OCH AVFALLSHANTERING
Alla fastigheter har tillgång till
källsortering och utvalda
bostadsprojekt är pilotprojekt
för kvartersnära insamling i
samarbete med Borås Energi
och Miljö.

100% GRÖN EL
Cernera försörjer alla
sina fastigheter med el
från förnybara källor.

ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR
Varje dag strävar vi på Cernera efter
att förbättra människors liv genom
att nyttja energieffektiva lösningar,
som till exempel belysning. Bra för
miljön och bra för ditt välbefinnande.

HÅLLBARA INKÖP TILL
NYBYGGNATION
Cernera strävar efter att
bygga med material som är
hållbara såväl miljömässigt
som ekonomiskt.
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Våra värderingar
formar oss
Cerneras kärnvärden genomsyrar allt vi gör
– från hur vi arbetar, var vi utvecklar våra
fastigheter, hur vi förvaltar dem och hur vi
möter våra kunder i deras vardag.
KVALITET
Vi eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som rela
tioner och samarbeten. Fastighetsbeståndet samt utveckling och renove
ringar av desamma präglas av genomtänkta lösningar och kloka materialval.
I relationerna med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer är den
långsiktiga, personliga kontakten av största betydelse. Den kvalitet vi
levererar får inte vara ogenomtänkt eller resultatet av en slump.
NÄRHET
God lokalkännedom på de marknader vi agerar är mycket viktig för trovärdig
heten i kontakten med våra kunder. Kunderna ska uppleva att de har nära
till vår personal och service. Närheten till kunden och behovsförståelsen i
kombination med vår kunskap gör att vi i rätt läge kan erbjuda utveckling av
befintliga lokaler eller hitta bättre lämpade lokaler för verksamheten.
ENGAGEMANG
Vi särskiljer oss med vårt engagemang i den enskilda kunden. Tack vare en
slimmad organisation med specialistkunskap samt god kännedom om den
inre och yttre miljöns, lägets och arkitekturens betydelse för såväl affärs
verksamheter som boende, är vårt engagemang en avgörande faktor för att
attrahera nya kunder samt stärka lojaliteten och utvecklingen hos befintliga
kunder.
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Lunden på
Bergsäter tar form
Ett av de bostadsprojekt som Cernera arbetat
med under 2019 är Lunden på Bergsäter. Strax
söder om centrum planeras det 120 bostadsoch hyresrätter samt en förskola. Inflyttning är
beräknad till 2021.
År 2018 förvärvade Cernera drygt 10 000 kvadratmeter kommunal
mark på Bergsäter med avsikt att uppföra bostäder samt en kommunal
förskola. Området är attraktivt; flera fastighetsutvecklare planerar att
bygga bostäder på Bergsäter tack vare dess närhet både till intilliggande
affärsverksamheter och service samt centrala Borås. Cernera uppför
totalt 124 bostäder av varierande typ – bostadsrätter och hyresrätter – i
storlekar från 1 till 5 rum och kök i tre hus. Förskolan ligger på bottenplan.
Arkitektbyrån Dreem Arkitekter har lagt fokus på att skapa en egen
kvartersstruktur där innergården mellan de tre huskropparna utgör en
skyddad och trygg utemiljö. Både byggprocess och slutresultat präglas
av energieffektivitet och gedigna, beprövade materialval. Detta tillsam
mans med det naturnära läget och närheten till staden, liksom till de
stora riksvägarnas påfarter och goda kommunikationer, borgar för en
spännande försäljningsprocess vad gäller bostadsrätterna.
Lägenheterna har moderna planlösningar med öppna ytor mellan kök
och vardagsrum, vilket medför ljus och rymd oavsett kvadratmeterstor
lek. De kommer att ha balkonger alternativt uteplatser, och egna förråd
i källare eller i själva lägenheten. Material- och inredningsvalen är ge
nomgående moderna och högkvalitativa. De boende har också möjlighet
att göra egna val och tillval.
Under 2019 pågick planenligt arbete och försäljning inleddes under Q4
2019. När de första 38 lägenheterna släpptes till försäljning tecknades
merparten snabbt. Byggstart genomfördes under Q2 2020, och inflytt
ning till Q4 2021 för både hyresgäster och förskolan med nio avdelningar.
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Perfekt anpassning
för Hejco
När textilföretaget Hejco letade nya lokaler
som matchade såväl behov som varumärke
och värderingar, föll valet på en helt rå lokal på
Katrinedal. Tillsammans med Cernera skapa
des den perfekt anpassade arbetsplatsen.
Det är svårt att tänka sig att Hejcos kontor i företagshuset K7 på Katri
nedal för inte så länge sedan var helt urblåst, med råa väggar och syn
liga ventilationstrummor. I dag faller det klara ljuset in från två håll och
skapar tillsammans med väl valda färgskalor på väggar och inredning
en mjuk och öppen stämning redan när man kliver in genom dörren, rakt
in i showroomet. Här presenteras Hejcos kollektioner av funktionella
arbetskläder för yrkesgrupper inom bland annat vård och omsorg, hotell
och restaurang. Totalt arbetar här 25 personer med design, utveckling,
försäljning och ordermottagning. Det kräver en kombination av öppet
kontorslandskap, kreativa arbetsrum och kundtillvända ytor.
– När vi letade efter nytt kontor ville vi ha något som var lättillgängligt,
hyfsat nära centrum och med goda parkeringsmöjligheter för personal
och kunder. Vi kom hit med Cernera och såg potentialen att tillsammans
skapa en kontorsyta anpassad efter våra behov, berättar marknadschef
Sofia Wackling.
Flytten till nya lokaler var också ett led i att definiera och positionera
varumärket Hejco, som är en del av Fristads Kansas Group. Därför var
det viktigt att i inredning och känsla ge uttryck för företagets värderingsdrivna profil där miljömedvetenhet och socialt engagemang spelar en
avgörande roll. Hejco var bland annat det första företaget i världen att
plogga och satsar också stort på innovation inom hållbarhet och cirkulär
produktion. I de nya lokalerna finns alla förutsättningar för sådant kre
ativt arbete. Antingen i det öppna kontorslandskapet, bland annat med
arbetsbord och stora väggytor för moodboards och kollektionsprover, i
bekväma soffgrupper eller sitthörnor med ljuddämpande textilier, eller i
mötesrum bakom glasdörrar i industristil med maximalt ljusinsläpp.
– Samarbetet med Cernera har fungerat väldigt bra. Man har lyssnat
på våra behov av en blandad miljö. Vi har arbetat med inredningsbyrån
Joy of Plenty som har hittat en färgskala och en tilltalande mjukhet som
rimmar väldigt väl med Hejco som varumärke och de värderingar vi står
för. Vi är jättenöjda med resultatet! säger Sofia Wackling.
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Förvaltningsfastigheter

Eldflugan 1

Armbåga 1

Guldbaggen 1, 12, 33-34

Kilsund 9

Landala 2

Heimdal 9

Merkurius 1

Minerva 1

Pallas 1

Perseus 3

Källbäcksryd 1:59

Källbäcksryd 1:158

Solhem 2

Svanen 6

Maskrosen 19

Näckrosen 4

K7

K11

Resedan

Forsen
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Armbågavägen 1, Borås

Druveforsvägen 32, Borås

Herrljungagatan 1, Borås

Armbåga 1

Forsen 1

Eldflugan 1

Förvaltad yta: 7 338 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 6 459 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 2 507 kvm
Typ av fastighet: Vård, kontor & friskvård
Ägarandel: Cernera 100 %

Stora Torget 1, Borås

Åsboholmsgatan 6, Borås

Katrinedalsgatan 13, Borås

Merkurius 1

Borås Katrinedal 11 (K11)

Katrinehill 7 (K7)

Förvaltad yta: 1 675 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 10 047 kvm
Typ av fastighet: Kontor, handel
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 7 319 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Sandgärdsgatan 25, Borås

Humlegatan 15, Borås

Södra Strandgatan 5, Borås

Heimdal 9

Maskrosen 19

Perseus 3

Förvaltad yta: 2 040 kvm
Typ av fastighet: Hotell
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 11 112 kvm
Typ av fastighet: Kontor, handel, p-hus
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 1 373 kvm
Typ av fastighet: Handel, restautang, bost.
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltning
Cernera förvaltar fastigheter för handel, kontor och andra affärsverk
samheter i strategiska lägen. Kunderna är allt från småföretagare till
världsledande internationella bolag och varumärken i en mängd olika
branscher. Cernera arbetar i partnerskap med kunderna för att hitta
och anpassa lokaler för just deras förutsättningar, behov och utveck
ling. Om behoven ändras finns Cernera tillhands med kreativa lösningar.
Under 2019 förvaltade Cernera 112 488 kvadratmeter lokaler.
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Lilla Brogatan 7, Borås

Lilla Brogatan 8, Borås

Skaraborgsvägen/Berglslenagatan, Borås

Vendelsbergsgatan 42, Borås

Södra Korsgatan 11, Borås

Minerva 1
Förvaltad yta: 907 kvm
Typ av fastighet: Handel, kontor
Ägarandelar: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %

Pallas 1

Guldbaggen 1, 12, 33–34

Solhem 2

Resedan 12

Förvaltad yta: 21 027 kvm
Typ av fastighet: Handel, kontor, rest.
Ägarandelar: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %

Förvaltad yta: 6 017 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 2 716 kvm
Typ av fastighet: Hotell
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 274 kvm
Typ av fastighet: Bostäder
Ägarandel: Cernera 100 %

#

Fastighet

Kvm

Antal p-platser

1

Armbåga 1

7 338

64

2

Forsen 1

6 459

139

3

Eldflugan 1

2 507

31

4

Merkurius 1

1 675

5

Katrinedal 11

10 047

157

6

Katrinehill 7

7 319

86

7

Heimdal 9

2 040
11 112

Åsboholmsgatan 21, Borås

Källbäcksrydsgatan 23, Borås

Källbäcksrydsgatan 28, Borås

Näckrosen 4

Källbäcksryd 1:158

Källbäcksryd 1:59

8

Maskrosen 19

Förvaltad yta: 5 482 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 704 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 6 000 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager, produktion, sport
Ägarandel: Cernera 100 %

9

Perseus 3

10

Minerva 1*

11

Pallas 1*

12

341

1 373
907
21 027

372

Guldbaggen 1, 12, 31–34

6 017

71

13

Näckrosen 4

5 482

8

14

Källbäcksryd 1:158

704

40

15

Källbäcksryd 1:59

6 000

40

16

Kilsund 9

1 602

30

17

Landala 2

7 901

154

18

Svanen 6

746

12

2 716

51

274

5

103 246

1 601

Landalagatan 2, Borås

Knalleporten, Borås

Sturegatan 52, Borås

19

Solhem 2

Kilsund 9

Landala 2

Svanen 6

20

Resedan 12

Förvaltad yta: 1 602 kvm
Typ av fastighet: Kontor, butik
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 7 901 kvm
Typ av fastighet: Friskvård, butik
Ägarandel: Cernera 100 %

Förvaltad yta: 746 kvm
Typ av fastighet: Bostäder
Ägarandel: Cernera 100 %

Total

Interiört, Eldflugan 1

Interiört, Forsen 1

Interiört, Katrinedal 11
* Delat ägande där Cerneras andel uppgår till 50  %
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MARTIN SVÄRD

En fin organisation
med stor potential
Efter att i nästan ett decennium sett och
tagit del av Cerneras arbete ur en finan
siärs perspektiv, anslöt Martin Svärd
under 2019 till bolaget som vice vd och
projektchef.

I min tidigare roll som företagschef för Boråsmarknaden på Sparbanken
Sjuhärad har jag haft förmånen att följa Cerneras positiva utveckling
under ett stort antal år. Jag var bland annat involverad i finansieringen
av Trädgårdsstaden, Pallas Roof och K7 samt flertalet andra spännande
och intressanta projekt. Det har varit otroligt roligt och stimulerande att
tillsammans med Cernera identifiera bra affärer och sedan vara del i att
de möjliggörs.
Jag har dessutom alltid uppskattat Cerneras inställning att inte enbart
förvalta fastigheter utan också ständigt utveckla dem. Det är en positiv
ambition och drivkraft som man lyckats väl med och som bidragit till att
bolaget utmärker sig i sin bransch. Jag har också imponerats av Cer
neras fokus på att inte bromsas av problem utan i stället hitta lösningar
och få saker att fungera, något som jag själv försöker ha som utgångs
punkt i mitt dagliga arbete. Som boråsare har jag också sett långsik
tigheten i Cerneras alla åtaganden. Att bolaget i projekt som Sandwalls
plats och många av upprustningarna av nedgångna kontorsfastigheter
i centrala Borås har drivits av en vilja att förbättra staden och göra den
mer attraktiv över tid. Jämfört med andra fastighetsutvecklare har Cer
nera möjligen haft en något högre riskprofil och expansiv takt, men med
rätta eftersom man också haft förmågan att balansera det med en stor
kompetens i bolaget, omfattande lokalkännedom och ett gott utförande.
Lösningsorientering, utvecklingspotential och omtanke om staden är
bara några av anledningarna att jag valde att tacka ja till uppdraget som
vice vd och ansvarig för affärsområdet bostadsutveckling på Cernera
samt finansieringsansvarig inom Uddetorpkoncernen. Med min mång
åriga erfarenhet av fastighetsfinansiering och den lokala bostadsmark
naden kan jag bidra med bankens perspektiv, det vill säga se projekten
ur finansieringssynvinkel. Att jag tidigare arbetat mycket med själva
grunderna till investeringsbesluten, det vill säga projektanalys och risk-
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bedömning, hjälper oss att vara väl förberedda för bankens
frågor och krav, vilket i sin tur underlättar den relationen.
Min erfarenhet av större organisationer och processer
har också kommit väl till pass i vårt strukturella arbete,
liksom min vana att leda en organisation och se till att rätt
person har rätt uppgifter så att vi kan vara så effektiva som
möjligt.
Men även om beröringspunkterna är många och uppgif
terna i grunden relativt lika, har jag redan slagits av hur
mycket mer komplex ärendena är från en bostadsutveck
lares sida. På banken fick jag ett helikopterperspektiv över
respektive projekt, i min roll på Cernera handlar det om
så mycket mer. Oerhört många viktiga beslut behöver tas
och vägval som behöver göras för att påverka ett projekts
ekonomi på rätt sätt. Mängden detaljer har ibland känts
nästintill överväldigande men framför allt otroligt intres
santa att sätta sig in i.

Jag ser också en stor potential inom nyproduktion även
utanför vårt närområde. I dagsläget är vi enbart verksamma i Borås och har valt att koncentrera oss på det för
att göra ett så bra arbete som möjligt. Ett utökat geogra
fiskt område kräver mycket av oss som organisation och
vi är nu rustade att börja den resan och för framtiden ser
jag det som en stor möjlighet till utveckling, oavsett om det
sker i egen regi eller i partnerskap.
Personligen ser jag fram emot ett 2020 som ger mig en
ökad och fördjupad kunskap om fastighetsbranschen. Jag
är övertygad om att vårt interna arbete med processer och
struktur kommer att fortsätta ge resultat i form av ännu
bättre projekt både för oss och slutkund. Och jag ser fram
emot att fortsätta arbetet i en fin organisation med stor
potential och med en stabil koncern i ryggen.

Under 2019 har vi arbetat mycket med processer och
struktur för att ha ordning och reda och kunna hålla
tempot uppe samtidigt som vi säkerställer projekten. Vi är
en förhållandevis liten organisation, fem personer, men
har ändå många projekt på gång. Förra året avslutade vi
flera projekt och lade mycket tid på förberedelser inför de
projekt som tar form 2020: Bergsäter, som är ett av våra
största projekt hittills, Port 17 och ett hyresrättsprojekt i
Druvefors till exempel. Under 2019 fortgick Vyn Bergdalen
och Lorensberg, de två sista etapperna i Trädgårdsstaden
och Berwald avslutades.
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Bostadsprojekt i Borås
Bostadsprojekt - pågående
Bostadsprojekt - kommande
Bostadsprojekt - genomförda

Berwald
24 moderna radhus och villor med
stark miljöprofil.
Ägarandel: Cernera 100 %
Projektstart: 2018
Färdigställt: 2019

Port 17
Antal bostäder: 48 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Detaljplan klar

Vyn Bergdalen
Bostadsprojekt med 43 lägenheter
med utsikt över hela Borås.
Ägarandel: Cernera 100 %
Projektstart: 2019
Färdigställt: 2021

Hugin
Antal bostäder: 50 st
Ägarandel: Cernera 37,5 %
Status: Detaljplan pågår

Pallas Roof
40 lägenheter med hög standard
mitt i centrala Borås.
Ägarandel: Cernera 50 %
Projektstart: 2015
Färdigställt: 2017

Trädgårdsstaden Hestra
164 lägenheter och radhus i 4
etapper med attraktivt läge.
Ägarandel: Cernera 50 %
Projektstart: 2014
Färdigställt: 2019

Pallas Tower
Antal bostäder: 130 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Status: Detaljplan klar

Lunden Bergsäter
Bostadsprojekt med 124
lägenheter med naturnära läge.
Ägarandel: Cernera 100 %
Projektstart: 2019
Färdigställt: 2021-2022

Lorensberg 3
27 moderna och centrumnära
lägenheter.
Ägarandel: Cernera 400 %
Projektstart: 2019
Färdigställt: 2020

24 . CERNERA

Stallbacken Compact Living
Antal bostäder: 29 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Projekt i uppstart

Stallbacken
Bostadsprojekt med 118
lägenheter med centrumära läge.
Ägarandel: Cernera 100 %
Projektstart: 2016
Färdigställt: 2018
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Pågående projekt
Vyn Bergdalen
I hjärtat av Bergdalen ligger Vyn
– 43 lägenheter med generösa
balkonger i ett högt, soligt läge
och med fantastisk utsikt över
Borås. Ett inbjudande boende som
passar små och stora familjer
såväl för dig som säljer villan. Här
får du villaområdeskänsla och ett
bekvämt enkelt boende som ger
dig tid över till livet. De välplanera
de lägenheterna med mycket ljus
och rymd är fördelade på två hus
och boendet varierar mellan två,
tre och fyra rum och kök.
Planerade bostäder: 43
Arkitekt: Krook & Tjäder
Ägarandel: 100 %

Bostadsutveckling

Lunden Bergsäter

Cernera utvecklar bostäder med huvudansvar hela vägen. Från
förvärv av mark via idé, planutveckling och bygglov till upphandling,
genomförande, marknadsföring och försäljning av lägenheter eller
byggrätter. Projekten varierar i storlek men har alltid god arkitektur,
harmoni med den omgivande miljön och hållbarhet som gemensamma
nämnare. Under 2019 bestod Cerneras projektportfölj av totalt cirka
140 bostäder i 4 pågående projekt.

På gångavstånd från centrum
och nära naturen, uppför vi nu för
tre byggnader med 124 moderna
bostäder som utgör ett eget litet
stadsnära kvarter. På området
kommer det också uppföras en
förskola. Byggnaderna är ener
gieffektiva och vi har valt gedigna
och beprövade materialval. Alla
lägenheter får antingen generösa
balkonger, takterass eller en härlig
uteplats på markplan.
Planerade bostäder: 124
Arkitekt: Dreem
Ägarandel: 100 %

Projekt

Status

Antal
lägenheter

HR/BR

Kvm

Bedömt
klar

Ägarandel

Beräknat
försäljningsvärde (tkr)

Cerneras
andel

Lgh

Vyn

Produktion

43

BR

3 039

2021

100%

155 774

155 774

43

Lunden Hus C

Produktion

33

BR

2 370

2022

100%

102 000

102 000

33

Lunden Hus B

Produktion

38

BR

2 585

2021

100%

111 000

111 000

38

Lunden Hus A

Produktion

53

HR/Lokal

5 279

2021

100%

170 000

170 000

53

538 774

538 774

167

Totalt
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167

13 273
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Genomförda projekt

Kommande projekt

Valthornsgatan 15, Borås

Lilla brogatan 8, Borås

Trandögatan 3, Borås

Ribbingsgatan 2, Borås

Hallbergsplatsen, Borås

Södra kyrkogatan 27, Borås

Berwald

Pallas Roof

Stallbacken

Port 17

Pallas Tower

Hugin

Antal bostäder: 24 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Färdigställt: 2019

Antal bostäder: 40 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Färdigställt: 2017

Antal bostäder: 118 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Färdigställt: 2018

Antal bostäder: 48 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Detaljplan klar

Antal bostäder: 130 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Status: Detaljplan klar

Antal bostäder: 50 st
Ägarandel: Cernera 37,5 %
Status: Detaljplan under behandling

Symfonigatan 5, Borås

Varbergsvägen 32, Borås

Druveforsvägen 31, Borås

Uppsala

Nordängsgatan 16, Borås

Trädgårdsstaden Hestra

Lorensberg 3

Stallbacken Compact Living

Kv. Tiselius

Minan 6

Antal bostäder: 164 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Färdigställt: 2019

Antal bostäder: 27 st
Ägarandel: Cernera 40 %
Färdigställt: januari 2020

Antal bostäder: 29 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Projekt i uppstart

Antal bostäder: 45 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Detaljplan klar

Antal bostäder: 12 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Bygglov klart

373
BOSTÄDER
KLARA

De senaste 3 åren har Cernera
framgångrikt färdigställt och sålt
373 bostäder i 5 olika projekt. Berwald
med kedjehus, Trädgårdsstaden Hestra
med en mix mellan lägenheter och
radhus och lägenheter i Stallbacken,
Pallas Roof och Lorensberg 3.

Projekt

Antal
lägenheter

HR/BR

Kvm

Klar

Ägarandel

Försäljningsvärde
(tkr)

Cerneras
andel

Lgh

Projekt

Status

Antal
lgh

HR/BR

Kvm

Bedömd
start fsg

Ägar
andel

Beräknat försäljningsvärde (tkr)

Cerneras
andel

Lgh

Berwald

24

BR

2 310

2019

100%

92 000

92 000

24

Port 17 Etapp 1

Detaljplan klar

27

BR

1 603

2020

100%

70 000

70 000

27

Pallas Roof

40

BR

3 907

2017

50%

180 000

90 000

20

Stallbacken

118

BR

7 682

2018

100%

315 000

315 000

118

Stallbacken Compact

Inom befintlig
detaljplan

29

HR

1 015

2020

100%

39 500

39 500

29

Trädgårdsstaden Hestra

164

BR

12 900

2017-2019

50%

480 000

240 000

82

Port 17 Etapp 2

Detaljplan klar

21

BR

1 502

2021

100%

65 500

65 500

21

Lorensberg 3

27

BR

1 901

2020

40%

80 000

32 000

11

Minan 6

Bygglov klart

12

BR

1 000

2021

100%

53 000

53 000

12

255

Rosendal / Kv.
Tiselius

Detaljplan klar

45

BR

2 792

2021

100%

135 000

135 000

45

Pallas Tower

Detaljplan klar

130

BR/HR/
Lokal

10 000

2021

50%

465 000

232 500

80

Hugin

Detaljplan pågår

50

BR/Lokal

3 544

2022

38%

160 000

60 800

19

988 000

656 300

233

Totalt

373

28700

1 147 000

769 000

Totalt
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314

21 456
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Projektmöjligheter

Annerstaden
Sandviken, Östersund
Antal bostäder: 300 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Under översiktsplan

Guldbaggen
Skaraborgsvägen 40, Borås
Antal bostäder: 300 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Planprocess igång

Forsen
Druveforsvägen 32, Borås
Antal bostäder: 280 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Planprocess igång

Svanen
Sturegatan 52, Borås
Antal bostäder: 30 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Planprocess igång

Resedan
Södra Korsgatan 11, Borås
Antal bostäder: 40 st
Ägarandel: Cernera 100 %
Status: Planprocess igång
Visualisering av Forsen, Borås

Frufällan / Öresjö åsar
Frufällan
Antal bostäder: 50 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Status: Planprocess igång

Hestra Torpa
Sonatgatan 31, Borås
Antal bostäder: 21 st
Ägarandel: Cernera 50 %
Status: Planprocess igång

Projekt

Status

Antal
lgh

HR/BR

Kvm

Bedömt
klar

Ägar
andel

Beräknat försäljningsvärde (tkr)

Cerneras
andel

Lgh

Hestra Torpa

Planprocess igång

21

BR

1 200

2022

50%

60 000

30 000

11

Svanen 6

Planprocess igång

30

BR

2 000

2022

100%

93 000

93 000

30

Resedan

Planprocess igång

40

BR

2 700

2022

100%

120 000

120 000

40

Frufällan / Öresjö
åsar

Planprocess igång

50

BR

4 500

2024

50%

168 750

84 375

25

Guldbaggen

Planprocess igång

300

BR

15 000

2024

100%

675 000

675 000

300

Forsen

Planprocess igång

280

BR

17 000

2025

100%

750 000

750 000

280

Mjälle 1:49 Sandviken

Under översiktsplan

300

BR

20 000

2025

100%

750 000

750 000

300

2 616 750

2 502 375

986

Totalt
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1021

62 400

CERNERA . 31

Fastighetstransaktioner

Styrelsen

AVYTTRINGAR
Mark Ånäs 9

Solrosen 17 & Uranus 2

Fastigheten avyttrades genom en bolagsöverlå
telse per 2019-07-01. Mark Ånäs 9 förvärvades
i slutet av 2018 i samband med förvärvet av
Kilsund 9. Då fastigheten inte har synergier med
den övriga förvaltningsverksamheten eller är ett
strategiskt innehav beslutades det om avyttring.
Affären gav en godtagbar reavinst med hänsyn
till den korta innehavstiden.

I november 2019 tecknades avtal med Hemfosa om försäljning av fastigheterna genom bolagsöverlå
telse. Fastigheterna har haft en omfattande förädling genom om- och tillbyggnation med huvudsaklig
inriktning mot nyttjande som samhällsfastigheter. Marknadsintresset för samhällsfastigheter är starkt
och avyttring av färdigutvecklade fastigheter är i linje med bolagets affärsstrategi. Avyttringen ger en
betydande reavinst och likviditetstillskott som förstärker bolagets kapacitet till fortsatt expansion inom
fastighetsförvaltning och bostadsutveckling.

Näsgatan 30, Kinna

Druveforsvägen 33, Borås

Fabriksgatan 10, Borås

Mark Ånäs 9

Solrosen 17

Uranus 2

Område: Kinna
Typ av fastighet: Handel, lager
Ägarandel: Cernera 100 %

Område: Druvefors
Typ av fastighet: Kom. verksamhet & vård
Ägarandel: Cernera 100 %

Område: Centrum
Typ av fastighet: Utbildning, kontor, handel
Ägarandel: Cernera 100 %

FÖRVÄRV

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 kontors
styrelse i Borås.
Delägare

HANS-ÅKE HENRIKSSON
FÖDD 1951 Ordförande sedan 2015

Resedan

UTBILDNING Ingenjörsutbildning på Sven Erikssonskolan i Borås
Ekonomi-, beskattning- och juridikkurser på Högskolan i Borås
Styrelseordförande i Ulricehamns Sparbank 2005-2020 (ledamot sedan 1995)

Mindre hyresfastighet som förvärvades 1 april
2019 som en intressant projektmöjlighet. Vi har
erhållit positivt planbesked för en byggnation
om 40 bostäder.

ROBERT SMITH
FÖDD 1964 Styrelseledamot sedan 2004

Södra Korsgatan 11, Borås

Resedan 12
Förvaltad yta: 274 kvm
Typ av fastighet: Bostäder
Ägarandel: Cernera 100 %
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UTBILDNING Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås
Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB och verksam i SEB:s lokala kontors
styrelse i Borås.
Delägare

TOMAS ROSSING
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
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Cernera Fastigheter AB är ett helägt dotterbo
lag till Uddetorp Invest AB, 556062-2176 med
säte i Borås.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i tusental kronor. Uppgifter inom paren
tes avser föregående år.
MODERBOLAGET
Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och
förvaltning av dotterbolagens aktier.
KONCERNEN
Cernera är ett lokalt förankrat fastighetsbolag
i Borås som drivs tillsammans med dotterbo
lag 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 Projektutveckling - där enskilda projekt och
fastigheter under en process kan drivas under
mer än ett affärsområde.
Förvaltning
Affärsområdet arbetar med en aktiv förvaltning
och utveckling av kommersiella fastigheter och
bostadsfastigheter med geografisk marknad i
Borås och dess närområde. Kunderna verkar
inom en mängd olika branscher och utgörs av
allt ifrån mindre aktörer med lokal förankring
till världsledande företag och kända varumär
ken.
Projektutveckling
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder sker i
egen regi eller genom samarbeten. Huvudsaklig
marknad är expansiva och prioriterade orter i
Sverige. Bolaget tar huvudansvaret i allt från
förvärv, idé, planutveckling och bygglov till upp
handling, genomförande, marknadsföring och
försäljning av lägenheter eller byggrätter. Pro
jekten är av varierande storlek, men gemensamt
är en genomgående god arkitektur som tryggt
harmonierar med sin omgivandemiljö.
INVESTERINGAR
Koncernens totala nettoinvesteringar i materiel
la anläggningstillgångar direkt eller indirekt via
köp eller försäljningar av bolag uppgår till -84,4
mkr (166,2 mkr).
Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp för
befintliga fastigheter har gjorts direkt eller
indirekt via bolag för 7,7 mkr (118,3 mkr).
Försäljningar av fastigheter direkt eller indirekt
via bolag uppgår till 128,7 mkr (1,5 mkr).
Koncernen har genom flera års utveckling av ett

antal kommersiella fastigheter skapat ett att
raktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör
ytor för kontor och handel. Totalt har under
räkenskapsåret investerats 36,4 mkr (58,7 mkr)
i utveckling av kommersiella fastigheter.
INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning har minskat
med -30,7% (0,8 %). Fastighetsförvaltningens
omsättning har ökat med 9 % (22,0 %). Ökningen
beror på utveckling av befintligt bestånd samt
ytterligare förvärv. Den ekonomiska uthyrnings
graden i snitt under året uppgår till 90% (91 %).
Projektutvecklingen har under året minskat sin
omsättning med -46% (-5 %) till följd av senare
lagda projektstarter.
Utvecklingen av förvaltningsfastigheterna sker
löpnade för att hålla en hög nivå och kostnader
na för både yttre och inre underhåll för fastighe
terna uppgick totalt till 6,0 mkr (6,9 mkr).
Driftsnettot för förvaltningsfastigheterna har
ökat till 72 mkr (66 mkr) främst på grund av nya
förvärv och en positiv utveckling av uthyrningen.
Båda affärsområdena har under året förstärkts
med ytterligare kompetenser för att tillmötesgå
den ökade efterfrågan på både lokaler och bo
städer, vilket har ökat personalkostnaderna.
Rensat från fastighetstransaktioner och ned
skrivningar uppgår resultatet efter finansiella
poster till 10,0 mkr (33,1 mkr).
FÖRVALTNING
Cernera hade per bokslutsdatum 21 st (23 st)
förvaltningsobjekt. Samtliga förvaltningsfastig
heter värderas årligen av ett externt värderings
företag, Forum Fastighetsekonomi. Det totala
värdet för förvaltningsfastigheterna uppgår
till 1 396 mkr (1 439 mkr), beaktat kommande
investeringar. Utifrån kvarvarande förvaltnings
fastigheter, exklusive sålda och förvärvade, är
värdeökningen 5 % (36 %). Fastigheterna ligger
centralt i Borås Stad i attraktiva områden för
fastighetens ändamål och utgör en bra bland
ning av kontor och handel.
PROJEKTUTVECKLING
Under året skedde inflyttning i projektet Ber
wald Hestra, där var samtliga 24 lägenheter
slutsålda vid ingången av året.

rättsform med 38 respektive 33 lägenheter.
Projektarbetet har pågått under 2019 och för
säljningsstart av Etapp 2 var i slutet av 2019. Vid
årsskiftet fanns 20 bokningsavtal. Bokningsav
talen har 2020 omvandlats till förhandsavtal och
fler lägenheter har därefter sålts. Försäljnings
start för etapp 3 har skett våren 2020. Etapp 1
beräknas vara färdig Q3 2021, Etapp 2 under Q4
2021 samt Etapp 3 våren 2022.
Under 2019 har byggnationen fortsatt i projektet
Lorensberg 3 där 27 lägenheter har uppförts
och inflyttning skedde i början av 2020. Samtliga
lägenheter var sålda vid inflyttningstillfället men
vid bokslutsdagen var en lägenhet osåld.
I november 2019 togs det första spadtaget för
projektet Vyn Bergdalen. Projektet består av
43 lägenheter och 33 lägenheter var sålda vid
årsskiftet. Inflyttning är beräknad till Q1 2021.
Koncernen har sedan tidigare en fastighet på
Druvefors i Borås. Projektarbete har pågått en
tid under namnet Stallbacken Compact Living.
I projektet ska 29 hyreslägenheter på 35 kvm
vardera produceras. Byggstart har skett i början
av 2020 och lägenheterna beräknas stå klara
under Q4 2020.
De sista inflyttningarna i projektet Trädgårds
staden skedde under året, etapp 3 i februari
2019 och etapp 4 i juni 2019. Projektet har avsett
164 lägenheter.
LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens tillgängliga likvida medel vid årets
slut uppgick till 21 mkr (34 mkr) och kassaflödet
från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 33 mkr (53 mkr).
FINANSIERING
Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att
hålla nere ränterisken och i dagsläget är det en
bra balans mellan rörlig och bunden ränta där
även swapavtal används för att behålla flexibi
liteten. Koncernens räntebärande lån uppgick
vid årets slut till 954 mkr (964 mkr). Förvalt
ningsfastigheternas belåningsgrad uppgår, per
bokslutsdatum, till 63 % (63 %).
RISKHANTERING
För en beskrivning av Cerneras riskhantering
hänvisas till not 34.

I slutet av 2018 förvärvades ett nytt projekt,
Lunden. Projektet är vårt hitintills största
helägda projekt och är uppdelat på tre etapper
och med varsin huskropp. Etapp 1 avser en
förskola med 9 avdelningar samt 53 hyreslägen
heter. Etapp 2 och 3 kommer att ske i bostads
Interiör visualisering av Lunden Bergsäter, Borås
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Flerårsjämförelse

Koncernresultaträkning
2019

2018

2017

2016

2015

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

Not
Rörelseintäkter

221 719

320 037

317 347

250 693

107 717

42 662

26 083

27 010

55 611

59 438

1 593 254

1 590 671

1 416 197

1 308 501

1 145 906

29

29

28

25

28

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2019

2018

4, 5

221 719

320 037

6

3 457

3 090

225 176

323 127

1

Summa rörelseintäkter

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

Fastighetskostnader
19 564

15 545

15 698

7 445

4 315

17 902

21 221

30 874

626

35 789

647 476

652 809

541 490

486 233

398 040

64

60

66

60

73

Produktionskostnader

-26 346

-24 801

-103 529

-190 252

Övriga externa kostnader

7

-31 713

-26 162

Personalkostnader

8

-13 073

-11 878

-21 872

-19 912

-5 100

-7 000

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

9

Summa rörelsekostnader

-427

-

-202 060

-280 005

23 116

43 122

37 776

-

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat
resultat m.m.

Summa
eget kapital

Finansiella poster

KONCERNEN
Eget kapital 2019-01-01
Förändring uppskrivningsfond, se not 22

Rörelseresultat

200

354 348

99 275

453 823

-

-16 795

2 808

-13 987

Resultat från andelar i koncernföretag

10

Ränteintäkter

224

19

-18 453

-17 058

Effekter vid avyttring av koncernbolag

-

-

100

100

Räntekostnader

Justeringar från tidigare år

-

-

162

162

Summa finansiella poster

19 547

-17 039

Utdelning

-

-

-15 000

-15 000

Årets resultat

-

-

32 835

32 835

Resultat efter finansiella poster

42 663

26 083

200

337 553

120 180

457 933

Eget kapital 2019-12-31

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Fritt
eget kapital

Summa
eget kapital

200

326 154

63 978

390 332

Förändring uppskrivningsfond, se not 22

-

16 540

-

16 540

Utdelning

-

-

-15 000

-15 000

Årets resultat

-

-

20 004

20 004

200

342 694

68 982

411 876

MODERBOLAGET
Eget kapital 2019-01-01

Eget kapital 2019-12-31

11

Summa bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatt
Årets resultat

12

-10 891

-1 768

-10 891

-1 768

31 772

24 315

1 063

1 652

32 835

25 967

Aktiekapitalet består av 2000 aktier.

DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS RESULTAT
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel i kronor:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

48 978 574
20 003 702
68 982 276

Disponeras enligt följande:
i ny räkning överförs

68 982 276
68 982 276
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Koncernbalansräkning

Koncernbalansräkning fortsättning
Not

TILLGÅNGAR

2019-12-31

2018-12-31

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

Anläggningstillgångar

Eget kapital

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktiekapital

Förvaltningsfastigheter

13

1 335 611

1 404 197

Projektfastigheter

14

45 233

63 818

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings
tillgångar

15

40 389

49 398

Inventarier, verktyg och installationer

16

424

474

1 421 657

1 517 887

1

Finansiella anläggningstillgångar

Annat eget kapital

22

Årets resultat moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital

17

1

Uppskjutna skattefordringar

18

1 665

918

Övriga finansiella anläggningstillgångar

19

6 982

7 917

8 648

8 836

1 430 305

1 526 723

Summa anläggningstillgångar

2018-12-31

200

200

424 898

427 656

32 835

25 967

457 933

453 823

92 499

97 731

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

18

Övriga avsättningar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019-12-31

1

439

-

92 938

97 731

909 558

903 132

Skulder till koncernföretag

34 000

36 000

Övriga långfristiga skulder

15 269

30 212

958 827

969 344

48 579

31 032

Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

23

Summa långfristiga skulder
Omsättningstillgångar
VARULAGER M M

Kortfristiga skulder

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt

17 359

11 217

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

1 324

5 783

Fordringar hos koncernföretag

1 088

9

Övriga kortfristiga fordringar

20

138 941

41 371

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

4 237

5 568

145 590

52 731

-

-

162 949

63 948

1 593 254

1 590 671

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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29

Skulder till kreditinstitut

23

Förskott från kunder

8 141

7 328

Leverantörsskulder

5 416

15 569

Skulder till koncernföretag

3 512

1 405

Aktuella skatteskulder

2 403

1 829

Övriga kortfristiga skulder

8 509

5 173

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

24

6 996

7 437

83 556

69 773

1 593 254

1 590 671
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Kassaflödesanalys för koncernen

Moderbolagets resultaträkning
2019

2018

Den löpande verksamheten

Not

2019

2018

Rörelseintäkter

Rörelseresultat före finansiella poster

23 116

43 123

Nettoomsättning

19 564

15 545

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

27 829

27 178

Summa rörelseintäkter

19 564

15 545

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

224

19

-18 453

-17 058

484

84

33 200

53 346

-6 143

-1 246

Förändring av rörelsekapital
Varulager
Kundfordringar

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader

7

-21 124

-17 515

Personalkostnader

8

-544

-663

-19

-19

-21 687

-18 197

-2 123

-2 652

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

4 460

669

Övriga kortfristiga fordringar

-97 372

16 041

Leverantörsskulder

-10 150

-7 560

7 167

2 109

Resultat från andelar i koncernföretag

10

21 996

25 173

-68 838

63 359

Resultat från andelar i intresseföretag

25

-

4

Övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat

Finansiella poster

Ränteintäkter
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-44 221

-126 156

Sålda materiella anläggningstillgångar

128 522

-

-

-41 612

140

1 523

Investeringar i dotterbolag
Sålda dotterbolag
Förändring övriga långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

936

-2 090

85 377

-168 335

47 976

127 777

1 953

329

Räntekostnader

-3 924

-1 633

Summa finansiella poster

20 025

23 873

Resultat efter finansiella poster

17 902

21 221

Bokslutsdispositioner
Årets vinst

11

2 102

2 589

20 004

23 810

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

9 231

6 300

Amortering av skulder

Förändring kortfristiga finansiella skulder

-47 855

-27 657

Lämnat koncernbidrag

-10 891

-1 768

Utbetald utdelning

-15 000

-14 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-16 539

90 652

Årets kassaflöde

0

-14 324

Likvida medel vid årets början

-

14 324

Likvida medel vid årets slut
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0

0

Outnyttjad checkkredit

20 962

34 200

Tillgänglig likviditet vid årets slut

20 962

34 200
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Moderbolagets balansräkning
Not

2019-12-31

2018-12-31

16

55

74

Andelar i koncernföretag

26

362 258

344 591

Andelar i intresseföretag

27

121 091

82 413

Fordringar hos intresseföretag

28

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar

4 297

32 388

487 646

459 392

487 701

459 466

Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Övriga kortfristiga fordringar

20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

-

8

150 360

161 158

2 571

26 167

5 999

5 713

845

297

159 775

193 343

Summa omsättningstillgångar

159 775

193 343

Summa tillgångar

647 476

652 809

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

200

200

342 694

326 154

Balanserad vinst eller förlust

48 978

40 168

Årets vinst

20 004

23 810

411 876

390 332

15 000

15 000

34 000

36 000

Uppskrivningsfond

22

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

23

Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

9 000

9 000

58 000

60 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit

29

Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder

219

283

27 491

24 216

149 287

177 685

72

21

531

272

Summa kortfristiga skulder

177 600

202 477

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

647 476

652 809

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Interiör visualisering av Vyn Bergdalen, Borås
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
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.
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 upparbetat 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 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
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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 Projektfastigheter
Stommar
Fasader, yttertak, fönster
Hissar, ledningssystem
Övrigt

50-117 år
40-50 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.

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
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.

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.

Transaktioner med närstående

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
balansräkningen 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.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

Moderbolaget

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.

Koncernen
2019

Avtalade hyresintäkter år 1
Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5

Not 5

Inköp, (%)
Försäljning, (%)

57 768

67 064

365 314

395 858

Koncernen
2019

2018

98 568

90 882

Projektutveckling

123 151

229 155

Summa

221 719

320 037

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Förvaltning

2018

Not 6

Övriga rörelseintäkter
Koncernen

13

17

7

12

87

85

100

100

Vidarefakturering

Uppgifter om moderföretaget
Moderföretag i den största koncern där Cernera Fastigheter AB är dotterföretag och
koncernredovisning upprättas är Uddetorp Invest AB, 556062-2176, Borås.
Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD
- andelar i koncernföretag, intresseföretag resp joint ventures
- ställda säkerheter för koncernföretag
- ansvarsförbindelser för koncernföretag

Uppskattningar och bedömningar

I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna enligt tillämpade
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 7

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

9

-

-

-

3 270

2 379

-

-

Vinst avyttring anläggnings
tillgångar

Övriga rörelseintäkter

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning
som vid transaktioner med externa parter.

Not 3

89 027
239 767

Intäkternas fördelning

Koncernen

Försäljning, (%)

86 234
221 312

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

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning
avseende koncernföretag.

Inköp, (%)

2018

Avtalade framtida hyresintäkter

Summa

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.

2019

Hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter senare än år 5

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

Not 2

Not 4

178

711

-

-

3 457

3 090

0

0

Ersättning till revisorerna
Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

532

408

115

109

Revisionsuppdraget
BDO Göteborg KB
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB
Summa

68

48

-

-

600

456

115

109

24

87

19

83

1

15

-

-

25

102

19

83

Övriga tjänster
BDO Göteborg KB
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB
Summa

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkringsredovisning).
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.
Säkringsredovisningens upphörande:
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.
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Not 8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2019

Not 11 Bokslutsdispositioner

Not 13 Förvaltningsfastigheter

Moderbolaget
2018

2019

Koncernen
2018

Medelantalet anställda

Mottagna koncernbidrag

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

-

-

19 191

8 761

3

1

-

-

Lämnade koncernbidrag

-10 891

-1 768

-17 089

-6 172

Män

13

14

1

1

Summa

-10 891

-1 768

2 102

2 589

Totalt

16

15

1

1

Kvinnor

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Koncernen

Löner och ersättningar till
styrelsen och verkställande
direktören

2 980

2 058

450

487

Löner och ersättningar till
övriga anställda

6 711

5 303

8

-

9 691

7 361

458

487

Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Genom förvärv av dotterföretag

Not 12 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

-123

-700

-

-

Uppskjuten skatt

1 186

2 352

-

-

Skatt på årets resultat

1 063

1 652

0

0

31 772

23 794

20 004

23 810

3 028

Pensionskostnader för
styrelsen och verkställande
direktören

278

Pensionskostnader för övriga
anställda
Totalt

736
13 733

2 314

175
564
10 414

87

99

545

Skatt beräknad enligt gällande
skattesats 21,4% (22%)

-

Realisationsresultat försälj
ning dotterbolag

-

Skatt hänförlig till tidigare års
redovisade resultat

586

Skatteeffekt av skillnad mellan
bokfört och skattemässigt
värde fastigheter
Ränteavdragsbegränsning

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Ej uppbokad skatt på
underskottsavdrag

Antal styrelseledamöter på
balansdagen
Kvinnor

2

-

-

-

Skatteeffekt vid nedskrivning
andelar i dotterbolag

Män

7

6

4

5

Skatteeffekt av utdelningar

Totalt

9

6

4

5

Övriga skattemässiga juste
ringar
Redovisad skattekostnad

Antal verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare
-

-

-

Män

5

2

3

2

Totalt

5

2

3

2

Övriga rörelsekostnader
Koncernen
2019

Förlust vid avyttring inventarier

2018

-427

-

-427

0

Not 10 Resultat från andelar i koncernföretag
Koncernen
2019

Omföringar från pågående nyanläggningar

42 196

194 023

-

77 875

1 042 714

1 074 517

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-

-177

811

-

-

-1 957

-

-408

-

701

-

-

-

-1 091

-

-310

-1 100

-

-

4 976

6 765

-351

-1 154

-19

-300

1 063

1 652

0

0

Moderbolaget
2018

Inköp
Försäljningar

Genom förvärv av dotterföretag

Omklassificeringar

-113 356

2019

2018

196

-

Likvidationsresultat

-

-

-

-577

Utdelningar

-

-

23 250

30 750

Nedskrivningar

-

-

-1 450

-5 000

37 776

0

21 996

25 173

20 254
-2 483
11 500

-

-77 875

45 672

64 125

-308

-10 508

-

31

-131

-131

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Årets avskrivningar

7 616

-

Omklassificeringar

-

-24 790

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

10 300

-439

-308

-

-3 356

-14

-

-18 126

-16 228

Ingående nedskrivningar
Omklassificeringar

-

3 356

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

45 233

63 818

28

-10 275
-113 356

Ingående uppskrivningar

446 370

403 557

Försäljningar

-35 440

-

29 342

53 217

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp

-11 606

-7 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-3 517

-3 404

Utgående ackumulerade uppskrivningar

425 149

446 370

Utgående restvärde enligt plan

Årets uppskrivningar

-18 453
-

-62 063

-123 852

Utgående ackumulerade avskrivningar

2018
112 729

Omklassificeringar

Försäljningar och utrangeringar
Ingående avskrivningar

2019
64 125

Genom förvärv av dotterföretag

Under Projektfastigheter redovisas fastigheter som inte är Förvaltningsfastigheter. Som
exempel kan nämnas fastigheter med byggnader som skall totalrenoveras, mark som skall
exploateras.

Not 15 Pågående nyanläggningar
Koncernen
2019

2018

49 398

184 766

Ingående nedskrivningar

-3 334

-

Ingående nedlagda kostnader

Årets nedskrivningar

-5 100

-

Under året nedlagda kostnader

36 431

58 655

Försäljningar

-2 741

-

-42 699

-194 023

40 389

49 398

Omklassificeringar
Årets återföring av nedskrivet belopp

-

-3 356

34

22

-8 400

-3 334

1 335 611

1 404 197

Förvaltningsfastigheterna värderades inför årets bokslut till 1 395 800 tkr (1 439 305
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.

Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

4 438

4 438

93

93

108

-

-

-

-562

-

-

-

502

-

-

-

4 486

4 438

93

93

-3 964

-3 760

-19

-

63

-

-

-

Årets avskrivningar

-133

-204

-19

-19

Omklassificeringar

-28

-

-

-

-4 062

-3 964

-38

-19

424

474

55

74

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrange
ringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Försäljningar och utrangeringar

-
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-

-127

-

Ingående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

37 776

Summa

-

42

-5 238

47 248

-

Utgående restvärde enligt plan
-

Realisationsresultat vid
försäljningar

-45

7 230

-4 281

7 684
-78 196

64 071

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Kvinnor

Not 9

10 782

-5 235

2018
691 300

-

Årets avskrivningar
-6 799

2019
1 074 517

-3 487

Genom försäljning av dotterföretag
Sociala avgifter enligt lag och
avtal

Koncernen

Genom försäljning av dotterföretag

Försäljningar
Redovisat resultat före skatt

Not 14 Projektfastigheter

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
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Not 17 Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Not 22 Uppskrivningsfond

Not 26 Andelar i koncernföretag

Koncernen

Koncernen

2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

1

1

Ingående saldo

Utgående redovisat värde, totalt

1

1

Årets uppskrivningar
Nedskrivning av uppskrivet
belopp

Not 18 Uppskjuten skatt

Försäljning fastigheter
Koncernen
2019

2018

Förändring föranledd av änd
rad skattesats
Övrig överföring till fritt eget
kapital

Uppskjuten skattefordran
Skatt på underskottsavdrag

1 661

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skattemässigt värde
och bokfört värde på fastigheten

918

4

-

1 665

918

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatt på uppskrivning fastighet

87 581

92 022

-

58

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

Utgående saldo

Moderbolaget

2019

2018

2019

2018

354 348

314 774

326 154

306 154

23 298

41 510

19 300

25 000

4 918

5 651
97 731

Ingående anskaffningsvärden

7 917

6 243

-

1 674

-935

-

6 982

7 917

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående restvärde enligt plan

Övriga finansiella anläggningstillgångar avser fordringar på bostadsrättsföreningar.
Fordringarna regleras i samband med färdigställande av bostadsprojekten.

Koncernen
2019

Moderbolaget
2018

2019

7 291

17 202

-

-

Övriga fordringar avseende
pågående Brf-projekt

19 274

19 295

5 999

5 589

Förskott fastighetsköp
Fordran vid försäljning fast
igheter
Övriga kortfristiga fordringar

1 025

-

6 179

-

-

Cernera Bryggaregatan AB
556726-7819/Borås

100

1 000

18 000

18 000

Cernera Eldflugan 1 AB
556041-9441/Borås

100

1 000

23 430

24 300

Cernera Heimdal AB
556756-1047/Borås

100

1 000

19 830

17 300

Cernera Maskrosen AB
556683-1607/Borås

100

1 000

40 100

37 200

-2 808

-8 115

-

-5 000

337 553

354 348

342 694

326 154

Moderbolaget

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

909 558

903 132

15 000

15 000

15 269

30 212

9 000

9 000

48 579
973 406

31 032
964 377

24 000

24 000

Amorteringar inom 2-5 år

116 168

129 142

9 000

9 000

Amorteringar efter 5 år

808 659

804 202

15 000

15 000

Summa

924 827

933 344

24 000

24 000

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

432

954

-

75

4 974

4 839

531

197

Summa

6 996

7 437

531

272

3 849

-

124

138 941

41 371

5 999

5 713

Rösträttsandel %

Antal
andelar

Bokfört
värde
19-12-31

Bokfört
värde
18-12-31

ABCWB M 1-10
Fastighets AB

50

50

250

3 744

618

Pallas 1
Fastighets AB

50

50

250

117 278

81 726

ABCME
Kantaten 1 AB

50

50

500

50

50

Projekthus 10
AB

38

33

188

19

19

121 091

82 413

Direkt ägda

Summa

100

1 000

6 945

4 900

Cernera K7 AB
556683-2928/Borås

100

1 000

39 980

38 500

Cernera Perseus 3 AB
556825-9484/Borås

100

500

11 150

10 200

100

500

10 240

10 100

Cernera Komplementär AB
556819-5233/Borås

100

500

141

141

Cernera K 1:158
556866-2737/Borås

100

500

3 330

3 300

Cernera Bostads AB
556955-6128/Borås

100

1 000

100

100

Cernera Holding 1 AB
559005-9357/Borås

100

500

17 880

17 900

Cernera Förvaltning AB
556892-1323/Borås

100

500

80

50

Cernera Kilsund 9 AB
559171-7177/Borås

100

500

3 220

50

Cernera Ånäs 9 AB
559171-7755/Borås

100

500

-

50

ABCWB M 1-10 Fastighets AB

1 644

-

-

256

Pallas 1 Fastighets AB

-5 582

ABCME Kantaten 1 AB

-1 498

Projekthus 10 AB

20

Ingående anskaffningsvärde

-

4

40 128

80 946

Nedskrivningar

-1 450

-

Avregistrering kommanditbolag
Utgående anskaffningsvärde

500

6 400

50

Cernera Resedan AB
559185-1562/Borås

100

500

222

50

362 258

344 591

2019

2018

28 437

28 237

-

200

1 177

-

-50

-

29 564

28 437

Ingående anskaffningsvärden
-Inköp av andelar
-Kapitaltillskott
-Försäljningar av andelar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar

Not 25 Resultat från andelar i intresseföretag

Koncernen

Förutbetald sponsring
Upplupna hyresintäkter
Upplupna ränteintäkter
Upparbetad ej fakturerad
projekttid
Ej fakturerade intäkter

Moderbolaget

Moderbolaget

2019

2018

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

-

225

-

-

Resultatandel från kommanditbolag

-

4

811

2 522

-

-

Summa

0

4

256
-

2 500

256
-

-

926

-

-

-

Övriga poster

2 244

321

589

297

Summa

4 237

5 568

845

297
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Ingående uppskrivningar

326 154

Koncernen

19 300

25 000

-Nedskrivningar på uppskrivet belopp

-2 760

-5 000

342 694

326 154

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående nedskrivningar

-10 000

-10 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-10 000

-10 000

Utgående redovisat värde

362 258

344 591

2019

2018

32 388

88 766

301

658

-28 392

-57 036

4 297

32 388

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Beviljad checkräkningskredit

40 500

40 500

40 000

40 000

Utnyttjad checkräkningskredit

-19 538

-6 300

-27 491

-24 216

20 962

34 200

12 509

15 784

Tillgängligt rörelsekapital

Not 30 Ställda säkerheter
Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

Fastighetsinteckningar

979 028

1 113 245

-

-

Aktier i intresseföretag

-

-

117 328

81 777

979 028

1 113 245

117 328

81 777

306 154

-Uppskrivningar

-577
82 413

Not 29 Tillgänglig likviditet

Koncernen

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

121 091

Not 28 Fordringar intresseföretag

Vid årets slut
100

2018
2 040

Kapitaltillskott

Vid årets början

Cernera Källbäcksryd 1:59 AB
559180-8992/Borås

2019
82 413

Resultatandel

Moderbolaget

Övriga poster

1 357

Cernera Östermalm AB
556738-3533/Borås

Cernera Merkurius 1 AB
556819-5084/Borås

Kapitalandel %

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat 2019

Summa
Koncernen

1 590

-

68 900

-

Upplupna lönerelaterade
kostnader

-

68 530

62 000

-

-

1 000

60 650

Upplupna räntekostnader

110 594

100

1 000

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

425

Cernera Katrinedal 11 AB
556671-7947/Borås

100

2018

Fordran på Brf:er avseende
försäljning av projektfastig
hetsbolag

31 500

Cernera Landala 2 AB
556716-4941/Borås

Förfallotider

Not 20 Övriga kortfristiga fordringar

32 030

-

Kortfristiga skulder

Summa räntebärande skulder

1 000

-

Koncernen

Skulder till kreditinstitut

100

-

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas
skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav återläggs avskrivningarna på
uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i deklarationen.

Övriga skulder

Cernera Näckrosen 4 AB
556671-7962/Borås

Moderbolaget

-31 017

I moderbolaget avser uppskrivningsfonden uppskrivning av andelar i koncernföretag och i
koncernen avser uppskrivningsfonden uppskrivningar av fastigheter.

Skulder till kreditinstitut
2018

Bokfört
värde
18-12-31

-

Långfristiga skulder
2019

Bokfört
värde
19-12-31

-2 760

2019-12-31

Koncernen

Antal
aktier

-

Räntebärande skulder

Not 19 Övriga finansiella anläggningstillgångar

Kapitalandel %

-6 268

Not 23 Upplåning
92 499

Not 27 Andelar i intresseföretag

2019-12-31

2018-12-31

För egna avsättningar och
skulder
Avseende Skulder till
kreditinstitut

Summa ställda säkerheter
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Not 31 Eventualförpliktelser

Not 34 Riskhantering
Koncernen

Borgensförbindelser till
förmån för bostadsrättsfören
ingar i pågående projekt
Borgensförbindelse till förmån
för koncernföretag

Moderbolaget

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

28 437

115 937

28 437

115 937

-

-

237 005

117 279

Borgensförbindelse till förmån
för intresseföretag

-

-

25 357

35 100

Summa eventualförpliktelser

28 437

115 937

290 799

268 316

Not 32 Disposition av vinst eller förlust

Cernera definierar risk som en framtida osäker händelse som kan påverka Cerneras
möjligheter att nå de uppsatta affärsmålen. En risk kan realiseras p.g.a. brister
i riskhanteringen. Hanteringen av risker är således central i möjligheterna att
nå affärsmålen. Cernera verksamhet består främst av fastighetsförvaltning och
bostadsutveckling. Cernera ser för närvarande och vill belysa främst fyra riskområden vilka
väsentligt bedöms kunna påverka möjligheterna att nå affärsmålen.
Dessa riskområden är:
- Intäkterna i fastighetsförvaltningen
- Projektrisker i bostadsutvecklingen
- Finansiella risker i låneportföljen
- Marknadsvärden i fastighetsbeståndet
Här beskrivs de risker som Cernera identifierat inom respektive riskområde samt de
viktigaste riskmitigerande åtgärderna för de identifierade riskerna. De riskmitigerande
åtgärderna syftar till att öka möjligheterna att nå de affärsmässiga målen.
Intäkterna i fastighetsförvaltningen
Basen i Cerneras verksamhet är förvaltning av fastigheter. En viktig parameter för att
uppnå koncernens affärsmål är hyresintäkterna.

Förslag till disposition av bolagets vinst i kronor

Balanserade vinstmedel

48 978 574

Årets resultat

20 003 702
68 982 276

RISK

BESKRIVNING AV RISK

HANTERING

Hyresintäkter
- kundförluster

Förändrad betal
ningsförmåga hos
kunder kan påverka
intäktsnivån

Vid kontraktstecknande görs analysen
av kundens betalningsförmåga. I före
kommande fall begärs kompletterande
säkerhet för kontraktet. Kundernas
betalningsförmåga bevakas löpande
genom kreditbevakning och bokslutsana
lys. Det finns en process hur Cernera ska
agera när försvagad betalningsförmåga
identifieras hos kunderna.

Hyresintäkter
- vakansgrad

Förändringar i va
kansgrad kan påverka
intäktsnivån

Cernera arbetar aktivt med marknads
bearbetning. Potentiella kunder ska ha
en hög medvetandegrad om Cerneras
marknadsnärvaro. Vid uppsägningar och
nyetablering av ytor för uthyrning bear
betas marknaden och prospectkunder
strukturerat.

disponeras enligt följande:
i ny räkning överförs

68 982 276
68 982 276

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19. Cerneras
förvaltningsfastigheter finns belägna i Borås och har en blandning av kontor, butiker,
restauranger, träningscenter, hotell, och bostäder. Hyresgästerna är både större
internationella bolag som den lokala butiken, Förvaltningsfastigheterna har över lag bra
kassaflöde. Projektfastigheterna är inriktade på bostadsutveckling, både hyreslägenheter
och bostadsrätter.
Vilken direkt finansiell påverkan krisen kommer att ha på koncernen kan vi i nuläget inte
bedöma. Det vi vet är att den blandning av fastighetsbestånd som koncernen har ger en
riskspridning och bedömningen är att koncernen, precis som det generella samhället
påverkas av det som just nu händer. Bedömningen är att ju längre krisen pågår kommer
påverkan att bli större. Vi delar också den generella bedömningen att besöksnäringen och
butiker kommer att ha störst påverkan. Blir krisen långvarig finns det en generell risk för
bolagets hyresgäster. En längre kris bedömer vi också påverkar bostadsutvecklingen då
slutköparnas finansiella status påverkas vid en lågkonjunktur.
Styrelsen följer löpande utvecklingen och vidtar de åtgärder som anses vara nödvändiga för
bolaget.
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Hyresintäkter
- hyresnivå

Geografisk
etablering

Förändrat utbud av ytor
på marknaden eller
förändrat beteende hos
kunder kan påverka
hyresnivån

Förändrade ekono
miska förutsättningar
på lokal marknad kan
påverka intäktsnivån

Cernera verkar i affärsområden där
det råder marknadsvillkor avseende
hyressättning. I grunden styr utbud och
efterfrågan hyresnivån. Cernera arbetar
aktivt med kundanpassade villkor vad
det gäller bl.a. lokalutformning, service
och övriga hyresvillkor i syfte att nå en
marknadsmässig hyresnivå i varje enskilt
kontrakt.
Cernera är etablerade i Borås när det
gäller kommersiella lokaler eftersom
Cernera anser att det behövs betydande
lokalkännedom för att kunna bedriva
uthyrningsverksamhet med medvetet
risktagande. Borås har präglats av
positiv utveckling av invånarantal och
sysselsättningsgrad och framtida utveck
ling bedöms vara gynnsam.

Projektrisker i bostadsutvecklingen
Lönsamheten i Cerneras verksamhet kan ökas genom att utveckling och exploatering
av den portfölj av tomtmark och exploateringsfastigheter som koncernen äger. Cernera
bedömer dock att det finns ett antal projektrisker som kan påverka möjligheterna att nå
affärsmålen.
RISK

BESKRIVNING AV RISK

HANTERING

Produktions
kostnaders
utveckling

Förändrade produk
tionskostnader kan
påverka lönsamheten i
bostadsprojekt

Cernera tecknar normalt sett kontrakt
med takpris. Vid lämpliga fall tecknas
även avtal där entreprenören har incita
ment att sänka produktionskostnaden
under takpriset.

Slutproduktens
utformning i i
förhållande till
marknadsef
terfrågan

Förändrade mark
nadsförutsättningar
eller felaktiga beslut
om slutproduktens ut
formning kan påverka
projektets lönsamhet.

Cernera beslutar inför varje försälj
nings- och produktionsstart vilken typ
av boende som ska erbjudas. Inför val av
byggnadskonstruktion och slutproduk
tens utformning analyseras efterfrågan,
betalningsvilja samt effektivitet och
osäkerhet i produktionsförhållanden.
Cernera strävar efter att kunna ändra
inriktning på projektet om det visar sig
att förutsättningar vid beslut var felaktiga
eller om de förändrats efter beslutet.

Kunder
fullföljer inte
ingångna avtal

Kunders förändrade
betalningsförmåga
eller vilja att fullfölja
avtal kan påverka pro
jektets lönsamhet

Cernera tecknar bindande avtal med kö
pare vilket innebär att Cernera har möj
lighet att kräva köparen på skadestånd
vid avtalsbrott. Cernera har finansiell
beredskap att förvärva bostäder för de
fall kunder inte fullföljer avtal.

Finansiella risker i låneportföljen
Fastighetsförvaltning och bostadsutveckling är kapitalkrävande verksamhet. Koncernens
balansräkning består till icke obetydlig del av lånat kapital som är räntebärande vilket
medför ett antal risker.
RISK

BESKRIVNING AV RISK

HANTERING

Räntenivå

Förändringar i
räntemarknaden kan
påverka finansierings
kostnaden

Cernera arbetar aktivt med ränterisken
i låneportföljen. Det innebär bl.a. att
Cernera kontinuerligt bevakar utveck
lingen på räntemarknaden och följer upp
låneportföljens räntebindning. Cernera
arbetar med olika räntesäkringsmetoder

Kapitalbind
ning

Kapitalbindningen i
låneportföljen kan
påverka finansierings
kostnaden

Cernera strävar efter att skapa en balans
mellan flexibilitet och stabilitet i låne
portföljens kapitalbindning. Det innebär
även att kapitalbindningen kontinuerligt
följs upp och analyseras.

Likviditet

Likviditetsställningen
påverkar den kortsikti
ga betalningsförmågan
och de finansiella
kostnaderna

Cernera följer kontinuerligt upp sin
likvida ställning och följer kontinuerligt
upp framtidsprognoser gentemot internt
uppsatta mål. Vid ogynnsam utveckling
vidtas likviditetsförstärkande åtgärder.

Marknadsvärden i fastighetsbeståndet
Cerneras tillgångar och balansräkning består till stor del av fastigheter vars värden påver
kas bl.a. av avkastningskrav i marknaden.
RISK

BESKRIVNING AV RISK

HANTERING

Fastighets
marknadens
avkastnings
krav

Förändrade avkast
ningskrav i fastig
hetsmarknaden kan
påverka fastighetsvär
den och därmed kon
cernens egna kapital

Cernera verkar på en marknad där
aktörernas avkastningskrav påverkar
såväl möjligheter att avyttra och förvärva
fastigheter som på vilken nivå aktörer
kan mötas och affärer genomföras.
Cernera kan inte påverka marknadens
avkastningskrav men kan hantera
konsekvenserna av dess utveckling
genom att skaffa sig möjligheten att
välja om och vilka fastigheter som skall
säljas och köpas. Detta uppnås främst
genom en anpassad finansiell ställning
och ett uthålligt och stabilt kassaflöde.
Cernera kan dock bl.a. genom att förädla
hyresgästportföljen och etablera en kost
nadseffektiv förvaltning påverka det egna
fastighetsbeståndets värde. Cernera
bevakar marknadens utveckling bl.a. ge
nom att löpande låta externa värderings
män utföra värdering av beståndet.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman 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 2019. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 34-52 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 2019 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 misstag.
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 misstag, 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 misstag
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.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

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 2019 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

• s kaffar 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.
• u
 tvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• d
 rar 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.
• u
 tvärderar 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
eventuella 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.

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.
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.

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 styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 18 juni 2020

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. 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:
• f öretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• p
 å 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 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.

*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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