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ÅRET I KORTHET
Utvecklingen har följt planerna väl under 2014. Cernera Fastigheter har en 
fortsatt fin värdeutveckling i det kommersiella fastighetsbeståndet. Värdet 
på koncernens fastigheter nådde nästan miljardvallen per 2014-12-31. Vallen 
passerades dock i samband med förvärvet av fastigheten Forsen 1 i april 2015. 

Under året har bolaget haft fortsatt fokus på affärsområdet bostadsutveckling 
och är engagerade i utvecklingen av mer än 700 bostadsrätter. Försäljnings- 
värdet på marknaden för Cernera Fastigheters andel av dessa bostäder bedöms 
hamna i nivån 1,5 miljard kronor.

4 - ÅRET I KORTHET

ANTAL FASTIGHETER: 22

FASTIGHETSVÄRDE: 992 miljoner

TOTAL UTHYRNINGSBAR YTA: Ca 100 000 kvm

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD: 90 %

ANTAL BYGGRÄTTER FÖR UTVECKLING AV BOSTÄDER: 700  
(varav Cernera Fastigheters ägarandel uppgår till drygt 500).

BEDÖMT FÖRSÄLJNINGSVÄRDE BYGGRÄTTER: 1,5 miljard 

NETTOOMSÄTTNING: 71 620 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER: 17 190 tkr

Vi har god anledning 
att tro att resultatet 
fortsätter utvecklas 
positivt under 2015.

Total uthyrningsbar yta

Ekonomisk uthyrningsgrad

90%
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FÖRSÄLJNINGEN AV 36 BOSTADSRÄTTER I ETAPP 1 FÖR TRÄDGÅRDS-
STADEN HESTRA I BORÅS, SOM PÅBÖRJADES UNDER HÖSTEN, HAR FÅTT 
EN BRA START OCH REDAN NU PLANERAR VI FÖR NÄSTA ETAPP SOM 
INRYMMER OMKRING 50 BOSTADSRÄTTER.



ETT ÅR MED POSITIV  
UTVECKLING PÅ ALLA OMRÅDEN
Utvecklingen har följt planerna väl under 2014. Vi har kunnat se en 
fortsatt fin värdeutveckling i vårt kommersiella fastighetsbestånd 
– dels beroende på ökade driftnetton, dels på grund av minskade 
avkastningskrav på marknaden. Värdet på koncernens fastigheter 
nådde nästan miljardvallen per 2014-12-31. Vallen passerades 
dock i samband med förvärvet av fastigheten Forsen 1 i april 2015. 
Vi befäster därmed vår position som en av de större kommersiella 
fastighetsaktörerna i Borås.   

Resultatutvecklingen har under året 
varit mycket positiv. Likt 2013 är 
ökningen till största del relaterad  
till ökad uthyrning samt lägre drifts-
kostnader, vi har god anledning att 
tro att resultatet fortsätter utvecklas 
positivt under 2015. Bolagets resultat 
efter avskrivningar ska emellertid 
delvis ses ur belysningen av 2014 
års nya avskrivningsmetoder. Lägre 
marknadsräntor och nedjusterade 
avkastningskrav har också inneburit 
en kraftig ökning av fastigheternas 
marknadsvärde. Vidare har sänkta 
marknadsräntor haft ett positivt  
genomslag på räntekostnader. Ök-
ningen av övriga externa kostnader 
är relaterad till marknadsinveste-
ringar och nya projekt.  
 
KRAFTFULL EXPANSION INOM 
BOSTADSUTVECKLING  
Under året har vi haft fortsatt fokus 
på affärsområdet bostadsutveck-
ling. Vi är i skrivande stund engage-
rade i utvecklingen av mer än 700 
bostadsrätter varav vår ägarandel 
uppgår till drygt 500 stycken. För-
säljningsvärdet på marknaden för 
vår andel av dessa bostäder bedöms 
hamna i nivån 1,5 miljard kronor. 
Vi har låga anskaffningsvärden i 
bostadsrättsprojekten vilket innebär 
att vi kan arbeta med försäljning 
i den takt marknaden efterfrågar 
och att försäljningarna kan ge goda 
förtjänster när våra dolda värden 

aktiveras. De goda utvecklingsmöj-
ligheterna bäddar för fortsatta för-
värv och nya partnerskap – kanske 
inte bara i Borås utan även på andra 
prioriterade orter.

Försäljningen av 36 bostadsrätter 
i etapp 1 i Trädgårdsstaden Hestra i 
Borås, som påbörjades under hös-
ten, har fått en bra start och redan 
nu planerar vi för nästa etapp som 
inrymmer omkring 50 bostads- 
rätter. Totalt omfattar Trädgårds- 
staden Hestra, som är ett sampro-
jekt med Mjöbäcks Entreprenad, fyra 
etapper om sammantaget ca 180 
bostäder. Området är beläget på att-
raktiva Hestra i Borås med natur och 
badsjö inpå knuten men med stadens 
närhet. Försäljning av bostadsrätter 
drogs igång under hösten 2014 och 
byggstart av etapp 1 gjordes under 
våren 2015. 

I kvarteret Solrosen 6 planeras för 
ca 10 000 kvm bostäder, detaljplanen 
väntas bli antagen hösten 2015.  I 
april 2015 förvärvades fastigheten 
Forsen 1 i stadsdelen Druvefors 
alldeles intill Viskan och bara några 
minuters promenad från Borås 
centrum. Forsen 1 är med sina 7 000 
kvm uthyrbara ytor naturligtvis ett 
mycket intressant projekt för fortsatt 
utveckling. Med bra tomt och fint 
läge har Forsen 1 även god potential 
för bostäder. 

VD HAR ORDET
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Det är därför glädjande 
att kunna konstatera 
att trenden hållit i sig 
och ser ut att fortsätta 
sin stadiga kurs.

Försäljningsvärdet på marknaden av 
våra bostäder bedöms hamna i nivån  
1,5 miljard kronor.

1,5 MDKR
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Vi planerar även för 50 lägenheter i 
kvarteret Hugin attraktivt beläget mitt i 
Borås centrum. Hugin är ett samprojekt 
mellan Cernera Fastigheter, Järngrin-
den och Jofast. Planprocess pågår.

I december 2014 förvärvades markom-
rådet Hallatorp också detta på attraktiva 
Hestra. Området har färdig plan och vi 
planerar för byggnation av villor eller 
radhus i bostadsrättsform. Under året 
har även en fastighet på nedre Byttorp 
förvärvats. Fastigheten kommer att 
behandlas i samma detaljplaneprocess 
som vår fastighet Byttorpshörn 1 med 
beräknat antagande hösten 2015. Det 
sammanlagda projektet väntas inne-
hålla ett 70-tal bostadslägenheter. 

Planerna med kvarteret Pallas 1 
i centrala Borås löper också enligt 
plan. I kvarteret planeras för 10 000 
kvm kommersiella ytor, parkeringsan-
läggning med 400 p-platser, ett 50-tal 
takbostäder samt ett höghus med 24-33 
våningar med 150 planerade lägenhe-
ter. Detaljplanen antogs under våren 
2015 med undantag för bostäderna i det 
planerade höghuset. Bostadsändamålet 
i detaljplanen kommer att hanteras i 
ett separat ärende där vi inväntar nya 
bullerregler alternativt ljuddämpande 
tekniska lösningar på fasaden. Pallas 1 
är ett samprojekt med Järngrinden.

GOD UTVECKLING INOM  
KOMMERSIELLA FASTIGHETER  
Affärsidén för kommersiella fastig- 
heter är att erbjuda attraktiva lägen 
och lokallösningar för handel, kontor 
och annan affärsverksamhet. Det 
innebär att vi utformar och bygger 
om lokaler utifrån våra hyresgästers 
specifika önskemål. Ett flertal större 
ombyggnader har skett under året för 

befintliga hyresgäster. Affärsområ-
det har haft en fortsatt god utveck-
ling med ökad uthyrning, minskade 
driftkostnader, stark värdetillväxt och 
nya fastigheter med stor potential. 
Fastigheten Landala 1 om 1 500 kvm, 
med ett välexponerat och strategiskt 
läge nära Knalleland i Borås, förvär-
vades under året och har haft många 
intressenter. Förändring av detaljplan, 
vilken beräknas vara genomförd under 
2015, ger fastigheten stora möjligheter 
till förädling. 

HÅLLBAR UTVECKLING 
Vid renoveringar av fastigheter arbetar 
vi alltid med miljön i fokus. Vi arbetar 
målmedvetet med att minska energi- 
förbrukningen genom bland annat 
effektiva styrsystem för belysning, 
värme och ventilation. Vidare är samt-
liga fastigheter i vårt bestånd sanerade 
från PCB-haltiga fogar. 

VÅRA HYRESGÄSTER 
Vi lägger också stor vikt vid våra  
hyresgästers trivsel. Det har bland  
annat inneburit att vi under 2014 utveck-
lat Cernerakortet. Kortet som erbjuder 
rabatter och erbjudanden till hyresgäs-
terna från många av alla de företag som 
hyr av oss samt hos ägarkoncernens 
egna verksamheter, gick under 2014 ut 
till cirka 900 personer. 

Mycket populärt och uppskattat är 
också våra arrangemang där vi bjuder 
på mat och dryck innan vi gemen-
samt hejar fram Elfsborg eller Borås 
Basket – två av våra sponsringspro-
jekt. När vi under våren 2014 bjöd in 
till Viskan Vinbar innan Borås Basket 
tog ännu en seger, hade vi glädjen att 
välkomna inte mindre än 120 hyres-
gäster. 

NY LOGOTYP – SAMMA  
VÄRDERINGAR 
Som redovisningen visar har Cernera 
ny logotyp. Den gamla låg oss självklart 
varmt om hjärtat då den tjänat sitt syfte 
väl under hela 25 år. Under första kvar-
talet 2015 beslutade vi dock att lansera 
nya, uppdaterade Cernera. Därför  
kommer den gamla logotypen under 
2015 successivt att ersättas med den 
nya. Våra kärnvärden står emellertid 
fast: Kvalitet, Närhet och Engagemang. 

PLANER BLIR VERKLIGHET  
När jag tillträdde som vd för Cernera 
Fastigheter i augusti 2013, gick jag in 
i ett bolag med stark lokal position 
och positiv utvecklingstrend. Det är 
därför glädjande att kunna konsta-
tera att trenden hållit i sig och ser ut 
att fortsätta sin stadiga kurs. Anled-
ningarna är flera; värdetillväxt för 
våra förvaltningsfastigheter, fortsatt 
stark efterfrågan på kontorslokaler i 
attraktiva lägen samt stark marknad 
för bostadsrätter, bland annat tack vare 
Borås goda utveckling. Därför kommer 
2015 handla om att realisera uppdragna 
planer, förstärka organisationen  
för projektutveckling  och hålla upp  
vår höga takt inom samtliga affärs- 
områden. Det ska bli mycket roligt  
och stimulerande.  

Lars Angwald
Verkställande direktör
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AFFÄRSIDÉ

KÄRNVÄRDEN 
Cerneras kärnvärden är de särskiljande 
värden som utgör en samlande gemen-
skap för varumärket samt en grund för 
företagets strategiska konkurrensfördelar. 
De markerar varumärkets position och 
tydliggör vilka som är varumärkets bestå-
ende värden. Kärnvärdena genomsyrar allt 
som görs.
 
Kvalitet: Vi eftersträvar hög kvalitet av-
seende såväl fastigheter och lägen som 
relationer och samarbeten. Fastighetsbe-
ståndet samt utveckling och renoveringar 
av detsamma präglas av genomtänkta lös-
ningar och kloka materialval. I relationerna 
med hyresgäster, samarbetspartners och 
leverantörer är den långsiktiga, personliga 
kontakten av största betydelse. Den kvalitet 
vi levererar får inte vara ogenomtänkt eller 
resultatet av slump. 

Närhet: Säkerställande av god lokal 
kännedom på de marknader vi agerar är 
mycket viktig för trovärdigheten i kontakt 
med kunder och hyresgäster. Vidare ska 
hyresgäster och kunder uppleva att de har 
nära till vår personal och service. Närheten 
till kommersiella hyresgäster betyder även 
att vi genom att förstå hyresgästens behov,  
i rätt läge kan erbjuda utveckling av befintlig 
lokal eller erbjudande om bättre lämpad 
lokal för verksamheten. 

Engagemang: Vi särskiljer oss genom 
engagemanget i den enskilda kunden eller 
hyresgästen. Genom en slimmad organisation 
med specialistkunskap samt god kännedom 
om den inre och yttre miljöns, lägets och 
arkitekturens betydelse för såväl affärsverk-
samheter som boende, är vårt engagemang 
en avgörande faktor för att attrahera bostads- 
kunder, hyresgäster samt stärkt lojalitet och 
utveckling av befintliga hyresgäster.

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

OM CERNERA FASTIGHETER

FASTIGHETSFÖRVALTNING 
Aktiv förvaltning av kontors- och handels-
fastigheter med huvudsaklig geografisk 
marknad i Borås och dess närområde. Visst 
inslag av hyresbostäder kan förekomma.

KOMMERSIELLA FASTIGHETSPROJEKT  
Progressiv utveckling av kommersiella 
fastigheter avseende användningsområden, 
innehåll och kunder. Huvudsaklig geogra-
fisk marknad är Borås med närområde. 

BOSTADSPROJEKT 
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder 
i egen regi eller genom samarbeten. 
Huvudsaklig geografisk marknad är Borås 
med närområde. Andra marknader kan, be-
roende på samarbetsformer och partners, 
emellertid förekomma.

Av största vikt för en verksam-
het är vad lokalerna kommuni-
cerar. Tillsammans med kunden 
hittar vi de bästa lösningarna.

Cernera Fastigheter AB är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås som drivs 
tillsammans med dotterbolag och intressebolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet 
består av progressiv förvaltning, utveckling och förädling av kommersiella fastighe-
ter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre affärsområden – Fastighetsför-
valtning, Kommersiella fastighetsprojekt och Bostadsprojekt – där enskilda projekt 
och fastigheter under en process kan drivas under mer än ett affärsområde.
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PERSEUS 3 ÄR EN OM- OCH TILLBYGGNAD AV ETT STENHUS (TROLIGEN 
FRÅN 1880-TALET) SAMT EN ENKLARE TRÄBYGGNAD. STILEN ÄR JUGEND 
ELLER ART NOUVEAU SOM DEN OCKSÅ KALLAS. JUGEND UTVECKLADES 
KRING FÖRRA SEKELSKIFTET OCH ÄR MER AV ETT SAMLINGSBEGREPP 
FÖR EN RAD OLIKA UTTRYCK ÄN VAD DET ÄR EN ENHETLIG STIL.



INTERVJU   
TOMAS ROSSING

STADSARKITEKT BORÅS

Favoritarkitekt:  
Tadao Ando, japansk  

självlärd arkitekt. 

Bästa byggnad i Sverige:  
Stockholms stadshus,  

arkitekt Ragnar Östberg.

Stad jag gärna besöker:  
Venedig, en fantastisk stad.

Svensk guldålder i arkitekturen: 
Efter Stockholmsutställningen med 

namn som Gunnar Asplund och 
bröderna Erik och Tore Ahlsén. 

Borås vackraste byggnad:  
Handelsbanken, ett av  

Sveriges vackraste hus.
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BORÅS HAR 
STOR POTENTIAL

STADSARKITEKT TOMAS ROSSING

När Tomas Rossing tackade ja till att bli stadsarkitekt i Borås,  
undrade hans arkitektvänner vad han gjorde. Han skulle ju inte  
få rita hus. Tomas har inte ångrat sig en sekund. Och kreativiteten 
håller han i allra högsta grad levande.

INTERVJU - 11

ROSSING OM:
Trädgårdsstaden Hestra: 
”Väldigt fint utformat, varierat med  
en egen identitet. Man har närmat sig  
frågorna ödmjukt och sedan utvärderat. 
Utifrån nationellt kända Hestra Parkstad 
brukar vi tala om en Hestrastandard när 
det ska infogas ny bebyggelse. Där ska 
nivån ligga. Det gör Trädgårdsstaden.” 

Pallashuset:  
”Det är alltid stimulerande att konkurrens- 
utsätta projekt och ta in idéer från olika 
arkitekter. Det brukar ge bra resultat. 
Pallas är ett sådant projekt. Här har man 
arbetat med väldigt duktiga arkitekter, där 
valet föll på Alessandro Ripellino Arkitek-
ter. Pallas är ett utmärkt exempel på ett 
landmärke som sätter stadsparken.”

– Som stadsarkitekt fungerar 
jag som en lots. När det byggs 
stora projekt är min roll att vara en 
brygga mellan de som bygger, lag-
stiftning och den politiska världen. 
Det kräver både kreativitet och god 
kunskap om formalia.

Viktigast i Tomas uppdrag är dock 
att företräda boråsarna när det gäl-
ler arkitektur och stadsutveckling. 
Både boråsaren som till vardags 
kanske inte tänker så mycket på 
stadens arkitektur, men också de 
som arbetar med fastigheter och 
byggnation dagligdags. Tomas 
återkommer till uttrycket den goda 
staden som en fyr att styra efter. 

– I det vardagliga arbetet måste 
man ha en långsiktig vision i bak-
huvudet. Det är den goda staden. 
En attraktiv stad som tillvaratar och 
förädlar stadens själ.

Borås är en riktig stad med stark 
identitet. Rossing jämför med 
Alingsås, visserligen en liten idyll, 
men som saknar mycket av vad en 
stad ska ha. Det gör inte Borås. Vill 
man, kan man leva här utan att be-
höva lämna staden. Det är en viktig 
del av stadens själ.

– Borås själ står naturligtvis att 
finna i det industriella och textila  
arvet. Idag ser vi dessutom hur 
staden blomstrar som aldrig förr.  
Här finns en företagsamhet och 
inställning till samarbeten jag inte 
sett på andra ställen. I Borås finns 
knappt någon Jantelag.

Som stadsarkitekt vill han förtäta 
staden. Bygga med densitet utan 
att förstöra Borås rutnät. Optimalt 
när städer växer och byggs ut är att 
kunna bygga inåt. Att utnyttja till-
gängliga ytor så nära centrum som 
möjligt. Det har Borås möjlighet att 
göra.

– Borås har en unik utbyggnads- 
potential mitt i staden. Den gamla 
industri- och impedimentmarken 
från Norrby och Simonsland bort till 
regementet är mycket intressant. 
Här ska Borås växa, avslutar  
Tomas Rossing.

LÄS HELA INTERVJUN MED  
TOMAS ROSSING PÅ CERNERA.SE

KAN BORÅS BLI EN EXPERIMENTSTAD FÖR 
ATT BYGGA I TRÄ OCH VILKA ÄR VISIONERNA 
OM BORÅS 2020? 



INTERVJU:   
ROBIN RUDHOLM

Robin Rudholm, delägare i R3 och före 
detta racingförare bl a som trefaldig mästare  

i Porsche Carrera Cup Scandinavia, 
varifrån kommer namnet R3?

– Namnet R3 kommer från racingen 
och stod för Robin Rudholm Racing. 

När jag startade eget var R3 redan inarbetat 
och jag tänkte att Robin Rudholm Racing, 

kan vara Robin Rudholm Reklam. 

Vad är det snabbaste du har kört?
– 297km/h när jag tävlade på Nürburgring 

Nordschleife 2011 med en Porsche GT3 Cup.

Vem är din favoritdesigner?
– Arne Jacobsen

HYRESGÄST 
MED UNIKA 
ÖNSKEMÅL
– Vi valde Cernera för att de, till skillnad från många andra fas- 
tighetsägare, inte tyckte vi var krångliga när vi hade udda idéer. 
Istället uppmuntrade de oss. 

Det berättade Robin Rudholm, vd 
för reklambyrån R3, i en intervju för 
ett par år sedan. Förra året var det 
dags igen. R3 behövde större lokaler. 
Kontoret intill var ledigt. Ett kontor 
med härlig höjd och fantastisk utsikt 
med fönster åt två håll. Tyvärr var 
den fysiska kopplingen mellan de  
två kontoren inte bra. Trapphus  
och entré till en annan hyresgäst  
låg emellan. 

– Vi såg ingen lösning trots att vi är 
en kreativ byrå, skrattar Robin, men 
det gjorde Cernera. De tänkte verkli-
gen utanför boxen. 

Istället för att försöka lösa koppling-
en mellan de två kontoren inifrån, 
ritade man på en utanpåhängande 
koppling. Lösningen, som var klar  
i mars i år, är inte bara praktisk  
utan sätter också en skön prägel  
på en redan speciell lokal. R3:s 
kontor har en imponerande välvd 
takkonstruktion, lackade betonggolv 
och noggrant vald inredning från 
ledande designers. 

– Tillsammans med Cernera har  
vi nu lokaler vi kan växa i. Men fram-
förallt har vi ett unikt kontor, precis 
som vi vill ha det.

URANUS 2: SKYSCRAPERS I BORÅS
Byggnaden, Uranus 2 uppfördes 1947 efter ritningar av arkitekt Nils 
Sörensen (1887-1967). Sörensen var mycket aktiv i Borås och ritade en 
mängd byggnader. Stilmässigt kan Uranus 2 hänföras till funktionalismen 
där tegelfasaderna och de spetsbågiga fönstren i tornets övre våning 
skvallrar om viss uppmjukning av funktionalismens formspråk 

Tillsammans med Algots torn på andra sidan Bryggaregatan skapar huset 
en monumental inramning till de kompakta fabrikskvarteren. När Algots 
invigde sitt torn 1943 skrek Borås Tidning ut ”Skyscrapers i Borås !!!!”. 

R3 REKLAMBYRÅ
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FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Affärsidén för kommersiella fastigheter är att erbjuda attraktiva lägen för handel, 
kontor och annan affärsverksamhet. I samarbete med hyresgästen engagerar vi 
oss sedan i att anpassa lokalen optimalt för avsedd verksamhet. Därefter för vi en 
kontinuerlig dialog för att kunna erbjuda förändring av befintlig lokal eller ny lokal 
om verksamheten växer eller förändras på annat sätt.

FÖRETAGSHUSET  
K ELVA 
BENÄMNING:   
Företagshuset K elva
FASTIGHETSBETECKNING:  
Katrinedal 11
ADRESS:  
Åsboholmsgatan 6,  
Borås
OMRÅDE:  
Katrinedal Business District
UTHYRNINGSBAR YTA: 
10 000 kvm
TYP AV FASTIGHET:  
Kontor, förråd
ÄGARANDEL:  
Cernera Fastigheter 100 %

14 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Fastigheten rymmer 10 000 kvm 
och passar perfekt för många  
typer av verksamheter. I fastig- 
heten finns konferensrum för upp 
till 40 personer samt en härlig 
takterass i söderläge – åtkomlig 
för alla hyresgäster. I området 
finns det gott om parkeringsmöj-
ligheter, inklusive markparkering 
i direkt anslutning till K elva.
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PALLAS
BENÄMNING:  Pallas
FASTIGHETSBETECKNING Pallas 1
ADRESS:  Lilla Brogatan 6,  
 Borås
OMRÅDE:  Centrum
UTHYRNINGSBAR YTA:  25 000 kvm
TYP AV FASTIGHET:  Handel, kontor, parkering
ÄGARANDEL:  Cernera Fastigheter 50 % / Järngrinden 50 %

Staples (huvudkontor för den nordiska 
marknaden) och Ikkab är befintliga 
hyresgäster i Maskrosen 19. 
Ryds Glas hyr 700 m2 i fristående 
byggnad.

FÖRETAGSHUSET M19
BENÄMNING: Företagshuset M19
FASTIGHETSBETECKNING: 
Maskrosen 19
ADRESS: Humlegatan 15,  
Borås 
OMRÅDE:  
Katrinedal Business District  
UTHYRNINGSBAR YTA: 
14 500 kvm varav 8 500 kvm    
P-anläggning
TYP AV FASTIGHET:  
Kontor, parkeringsanläggning  
och förråd 
ÄGARANDEL:  
Cernera Fastigheter 100 %

F0RSEN
BENÄMNING: Forsen
FASTIGHETSBETECKNING: Forsen 1
ADRESS: Druveforsvägen 32
 Borås
OMRÅDE: Druvefors 
UTHYRNINGSBAR YTA: 7 000 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, handel
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %  
 (Forsen 1 tillträddes 2015-04-15)



16 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

KNALLEPORTEN / LANDALA  
BENÄMNING: Knalleporten  / Landala 2
FASTIGHETSBETECKNING: Landala 2
ADRESS: Bäckeskogsgatan 1
OMRÅDE: Knalleportens 
 handelsområde
UTHYRNINGSBAR YTA: 7 800 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, friskvård
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

Fastigheten, med två byggnader, 
har ett välexponerat och strategiskt 
mycket bra läge utmed Norrby 
Långgata och Bäckeskogsgatan. 
Fastigheten ligger vid en av Borås 
mest trafikerade rondeller och på 
gångavstånd till såväl Knalleland som 
Borås centrum. Det är enkelt att nå 
fastigheten med såväl bil som cykel.

FÖRETAGSHUSET K7 
BENÄMNING: Företagshuset K7
FASTIGHETSBETECKNING: Katrinehill 7
ADRESS: Katrinedalsgatan 13 A-B,   
 Borås
OMRÅDE: Katrinedal Business District 
UTHYRNINGSBAR YTA: 6 600 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, handel
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

SOLROSEN
BENÄMNING: Solrosen 
FASTIGHETSBETECKNING: Solrosen 6
ADRESS: Trandögatan 3 / 
 Druveforsvägen 33, Borås
OMRÅDE: Druvefors  
UTHYRNINGSBAR YTA: 6 500 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, utbildning, handel
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %
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OMBYGGNATION AV KNALLEPORTEN GAV VÅR HYRESGÄST  
ONYX BÄTTRE TRÄNINGSMÖJLIGHETER.



18 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

FÖRETAGSHUSET N4
BENÄMNING: Företagshuset N4
FASTIGHETSBETECKNING: Näckrosen 4
ADRESS: Åsboholmsgatan 21
 Katrinedalsgatan 7,  
 Borås
OMRÅDE: Katrinedal Business District 
UTHYRNINGSBAR YTA: 5 400 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

FÖRETAGSHUSET U2 

BENÄMNING: Företagshuset U2
FASTIGHETSBETECKNING: Uranus 2
ADRESS: Fabriksgatan 10,  
 Borås
OMRÅDE: Centrum  
UTHYRNINGSBAR YTA: 3 800 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, handel
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

SOLHEM
BENÄMNING: Solhem
FASTIGHETSBETECKNING: Solhem 2
ADRESS: Vendelbergsgatan 42,   
 Borås
OMRÅDE: Östermalm
UTHYRNINGSBAR YTA: 2 700 kvm
TYP AV FASTIGHET: Hotell
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

ELDFLUGAN
BENÄMNING: Eldflugan
FASTIGHETSBETECKNING: Eldflugan 1
ADRESS: Herrljungagatan 1,  
 Borås
OMRÅDE: Knalleland
UTHYRNINGSBAR YTA: 2 500 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, friskvård, restaurang
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %
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MERKURIUS

BENÄMNING:  
Merkurius 
FASTIGHETSBETECKNING:  
Merkurius 1
ADRESS:  
Stora Torget 1, Borås
OMRÅDE:  
Centrum
UTHYRNINGSBAR YTA:  
1 500 kvm
TYP AV FASTIGHET:  
Kontor
ÄGARANDEL:  
Cernera Fastigheter 100 %

PERSEUS
BENÄMNING: Perseus
FASTIGHETSBETECKNING: Perseus 3
ADRESS: Sandwalls plats 5,   
 Borås
OMRÅDE: Centrum
UTHYRNINGSBAR YTA: 1 400 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, bostäder, restaurang
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

HEIMDAL
BENÄMNING Heimdal 
FASTIGHETSBETECKNING Heimdal 9
ADRESS Sandgärdsgatan 25,  
 Borås
OMRÅDE Centrum  
UTHYRNINGSBAR YTA 2 000 kvm
TYP AV FASTIGHET Hotell
ÄGARANDEL Cernera Fastigheter 100 %

Tiden mellan 1890 och 1910-talet 
var bankbyggandets tid i Sverige. 
Merkurius 1 är ett tydligt exempel 
– bästa läge med en monumental 
inramning vid Stora torget. Bank-
huset byggdes 1915-16 för Borås 
Enskilda Bank men redan 1919 
flyttade Svenska Handelsbanken 
in. Byggnadens arkitektur präglas 
av Nationalromantiken som 
sökte förebilder i framförallt äldre 
svensk arkitektur.



SÖDRA KARLSNÄS
BENÄMNING: Södra Karlsnäs
FASTIGHETSBETECKNING: Södra Karlsnäs 1
ADRESS: Boråsvägen 44,  
 Ulricehamn
OMRÅDE: Karlsnäs  
UTHYRNINGSBAR YTA: 800 kvm 
TYP AV FASTIGHET: Handel
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

BYTTORPSHÖRN
BENÄMNING: Byttorpshörn
FASTIGHETSBETECKNING: Byttorpshörn 1
ADRESS: Alingsåsvägen 66, 
 Borås
OMRÅDE: Byttorp  
UTHYRNINGSBAR YTA: 1 100 kvm 
TYP AV FASTIGHET: Bostäder
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

ÄRLAN
BENÄMNING: Ärlan
FASTIGHETSBETECKNING: Ärlan 16
ADRESS: Andra Villagatan 5, 
 Borås
OMRÅDE: Villastaden  
UTHYRNINGSBAR YTA: 1 200 kvm 
TYP AV FASTIGHET: Bostäder
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

KÄLLBÄCKSRYD
BENÄMNING: Källbäcksryd
FASTIGHETSBETECKNING: Källbäcksryd 1:158
ADRESS: Källbäcksrydsgatan 23,   
 Borås
OMRÅDE: Brämhult
UTHYRNINGSBAR YTA: 700 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor
ÄGARANDEL: Cernera Fastigheter 100 %

20 - FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
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MINERVA
BENÄMNING: Minerva 
FASTIGHETSBETECKNING:  
Minerva 1
ADRESS: Stora Brogatan  8,  
Lilla Brogatan 7, Borås 
OMRÅDE: Centrum   
UTHYRNINGSBAR YTA:  
900 kvm
TYP AV FASTIGHET:  
Handel, kontor, restaurang
ÄGARANDEL:  
Cernera Fastigheter 50 %  / Järngrinden 50 %

I APRIL 2015 FÖRVÄRVADES FASTIGHETEN  
FORSEN 1 MED 7 000 KVM UTHYRBAR YTA.
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PROJEKTFASTIGHETER
I utvecklingen av projekt tar vi ansvar från förvärv, idé, planutveckling och bygglov till upphandling, 
genomförande och avyttring och uthyrning. Projekten, såväl egen regi som i samarbeten med andra 
aktörer, är av varierande i storlek. Gemensamt för dem är emellertid god arkitektur i samklang 
med närmsta yttre miljö och omgivande landskap.

BYTTORPS HÖRN 1 och BYTTORPS TÅ, VOLYMUTREDNING INFÖR DETALJPLAN
2015.02.18

BYTTORPSHÖRN 
På fastigheten Byttorpshörn 1, 
nära naturreservatet Rya åsar, 
Resecentrum, Högskolan och 
Borås City, planeras för cirka 
60 bostäder i olika storlekar, 
från 1,5 rok till 4 rok.  Detaljplan 
väntas bli antagen under 2015.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder: 60
Total bostadsarea: 4 000 kvm
Planerad projektstart: 2016
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

BYTTORPSTÅ 
På fastigheten Byttorpstå nära  
naturreservatet Rya åsar, Rese-
centrum, Högskolan och Borås 
City, planeras för cirka 21 lägen-
heter i olika storlekar. Detaljplan 
väntas bli antagen under 2015.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder: 21
Total bostadsarea: 1 350 kvm
Planerad projektstart: 2017
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

PALLAS  
Kvarteret Pallas är beläget utmed ån Viskan och jämte Stads-
parken mitt i centrum av Borås. I dagsläget innehåller kvarteret 
handelsytor och parkeringsgarage. Fastigheten ägs tillsammans 
med Järngrinden.

På fastigheten planeras omfattande om- och tillbyggnads-
arbeten. Det kommer ske en uppgradering och utveckling av 
handelsytorna, renovering av parkeringsanläggningen, påbyggnad 
av bostäder på byggnadens tak samt planeras för nybyggnation av 
ett höghus om 24-33 våningar. Detaljplan antagen. 

KORT FAKTA
Antal planerade bostäder: 150 lägenheter  
(jämte lokaler och parkeringsanläggning)
Total area i kvarteret efter om- och  
tillbyggnad: 40 000 – 45 000 kvm inkl.  
parkeringsanläggning
Planerad projektstart: Etappvis om- och  
tillbyggnad med start 2015
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter
Ägarandel: Cernera Fastigheter 50 % / Järngrinden 50 %
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HESTRA HALLATORP 
Vi har förvärvat ytterligare 
ett attraktivt bostadsområde 
i Hestra Parkstad. Den sista 
etappen av Hallatorp skall nu 
förädlas med moderna boenden 
i naturnära miljöer.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder:  
16 villor
Total bostadsarea: 2 200 kvm
Planerad projektstart: 2016
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

k v a r t e r e t       H u g i n     B o r å s          5 / 9  2 0 1 4

f a s a d e r  m o t  v ä s tHUGIN  
Bostäder i kvarteret Hugin är 
ett samprojekt mellan Cernera 
Fastigheter, Järngrinden och 
fr.o.m. mars 2014 Jofast. Här 
planeras för ett 50-tal bostäder 
i olika storlekar. Kvarteret är 
beläget mitt i centrum och be-
döms vara mycket attraktivt. 

KORT FAKTA
Antal planerade bostäder: 50
Total bostadsarea:  3 500 kvm
Planerad projektstart: 
Planprocess pågår
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera Fastigheter 
37,5 % /  Järngrinden 37,5 % / 
Jofast 25 %

KV SOLROSEN 6, BORÅS
UTREDNINGAR INFÖR DETALJPLAN
2015.04.16 VOLYMILLUSTRATIONER

VY FRÅN SYDVÄST

SOLROSEN 
Vårt projekt Solrosen 6  
omfattar två 11-våningshus 
samt parkeringsgarage och 
innehåller totalt cirka 150  
bostäder i olika storlekar.  
Detaljplaneprocessen pågår  
och planen väntas antagen 
under 2015.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder: 150
Total bostadsarea: 10 000 kvm
Planerad projektstart: 2017
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

FORSEN 1
FÖRSTUDIE  2015.05.06                                     

FORSEN 
I Borås Stads översiktsplan 
lyfts marken utmed Viskan fram 
som prioriterad för framtida 
bostadsutveckling Fastighetens 
totala tomtarea uppgår till ca 10 
500 m2 och det finns redan ett 
antal spännande skisser på hur 
Forsen 1 kan utvecklas.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder: 130
Total bostadsarea: 9 000 kvm
Planerad projektstart:  
Förstudier för planprocess
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

LANDALA 2 
Landala 2 har ett välexponerat 
och strategiskt mycket bra läge 
utmed Bäckeskogsgatan. Fast-
igheten ligger vid en av Borås 
mest trafikerade rondeller och 
på gångavstånd till såväl  
Knalleland som Borås centrum.

KORT FAKTA 
Total bostadsarea: 1 500 kvm
Planerad projektstart: Sker i 
samarbete med ny hyresgäst
Ägarandel:  
Cernera Fastigheter 100 %

TRÄDGÅRDSSTADEN 
HESTRA 
Trädgårdsstaden Hestra, 
Kantaten 1, är ett samprojekt 
mellan Cernera Fastigheter och 
Mjöbäcks Entreprenad. Totalt 
planeras för 180 bostäder av 
varierande karaktär.

KORT FAKTA 
Antal planerade bostäder: 180
Total bostadsarea: 14 000 kvm
Projektstart: Hösten 2014
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel: Cernera Fastigheter  
50 % / Mjöbäcks 50 %.
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BOENDE I EN  
AV BORÅS  
VACKRASTE MILJÖER
När Cernera Fastigheter satte sig ned med arkitekter och land-
skapsarkitekter var målet att skapa ett unikt område med bostads-
rätter. Ett område i Borås där man skulle leva nära naturen men 
med stadens alla möjligheter. Nu växer Trädgårdsstaden Hestra 
fram. Området byggs i fyra etapper, varav första etappen påbörja-
des våren 2015.

Området som ligger mellan Sym-
fonigatan och den norra delen av 
lilla, vackra sjön Kolbränningen har 
länge varit outnyttjat. Dessutom har 
här legat ett nedlagt sjukhem som 
ett tråkigt inslag i en annars vacker 
miljö. 

ETT UNIKT OMRÅDE 
Tanken med Trädgårdsstaden 
Hestra är att man ska leva mitt  
i det gröna med ulliga får runt 
knuten, tre minuters promenad till 
morgondopp (fyra minuter om man 
stannar för att kolla morötterna i 
den egna täppan), lekplats utanför 
köksfönstret, ett stenkast till om-
rådets gym men ändå promenadav-
stånd till Borås city och 40 minuter 
till avenyn i Göteborg. 

VARIERAT FÖR ALLA ÅLDRAR 
Stor vikt har lagts på att skapa ett 
varierat område genom ett tätt 
samarbete mellan Ulrika Gunnman, 
arkitekt på 02Landskap som arbetar 
med landskapsarkitektur och Petter 
Lodmark, arkitekt på QPG.

– Livet på gatan, trädgårdarna 
och grönområdena där människor 
möts är något jag brinner för. De 
olika storlekarna på lägenheter och 
radhus skapar förutsättningar för 
ett tryggt och trivsamt boende för 
såväl nybyggare med den första 
egna lägenheten som barnfamiljer 
och äldre, säger Petter Lodmark, 
som ritat områdets hus.Trädgårdsstaden Hestra är integrerat 

i kulturlandskapet med stengärdsgårdar, löv-
skogsklädda kullar och sjön Kolbränningen.

De olika storlekarna på lägenheter och 
radhus skapar förutsättningar för ett 
tryggt och trivsamt boende.

14 OOO KVM
BOSTADSAREA
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NÄRHETEN TILL SJÖN KOLBRÄNNINGEN ÄR UNIK OCH PLANERINGEN AV 
GÅNGSTRÅK, NATUR OCH TRÄDGÅRDSOMRÅDEN ÄR GJORDA FÖR ETT GOTT LIV.
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FINANSIELL
RAPPORTERING

TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA ERBJUDER ETT VARIERAT BOENDE FÖR 
OLIKA SKEDEN I LIVET. FÖRSTA SPADTAGET TOGS I MAJ 2015.
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FINANSIELL
RAPPORTERING
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Cernera Fastigheter AB, organi-
sationsnummer 556671-8127, får härmed avge redovisning över företaget 
och koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2014. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

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

MODERBOLAGET
Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbola-
gens aktier.

KONCERNEN
Cernera Fastigheter är ett lokalt förankrat fastighetsbolag i Borås som drivs 
tillsammans med dotterbolag och intressebolag. Bolagets huvudsakliga 
verksamhet består av progressiv förvaltning, utveckling och förädling av 
kommersiella fastigheter och bostäder. Verksamheten är strukturerad i tre 
affärsområden – Fastighetsförvaltning, Kommersiella fastighetsprojekt och 
Bostadsprojekt – där enskilda projekt och fastigheter under en process kan 
drivas under mer än ett affärsområde.

Fastighetsförvaltning
Aktiv förvaltning av kontors- och handelsfastigheter med geografisk marknad 
i Borås och dess närområde. Visst inslag av hyresbostäder kan förekomma.

Kommersiella fastighetsprojekt
Progressiv utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsom-
råden, innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med 
närområde.

Bostadsprojekt
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samarbeten. 
Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med närområde. Andra markna-
der kan, beroende på samarbetsformer och partners, emellertid förekomma.

AFFÄRSIDÉ
Cernera Fastigheter utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel. Det gör vi 
genom såväl uthyrning av kommersiella lokaler och lägenheter som genom 
utveckling av bostäder och andra projekt.

KÄRNVÄRDEN
Cernera Fastigheters kärnvärden är de särskiljande värden som utgör en 
samlande gemenskap för varumärket samt en grund för företagets strate-
giska konkurrensfördelar. De markerar varumärkets position och tydliggör 
vilka som är varumärkets bestående värden. Kärnvärdena genomsyrar allt 
som görs.

Kvalitet
Vi eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som relatio-
ner och samarbeten. Fastighetsbeståndet samt utveckling och renoveringar 
av detsamma präglas av genomtänkta lösningar och kloka materialval. I 
relationerna med hyresgäster, samarbetspartners och leverantörer är den 
långsiktiga, personliga kontakten av största betydelse. Den kvalitet vi levere-
rar får inte vara ogenomtänkt eller resultatet av slump.

Närhet
Säkerställande av god lokal kännedom på de marknader vi agerar är mycket 
viktig för trovärdigheten i kontakt med kunder och hyresgäster. Vidare ska 
hyresgäster och kunder uppleva att de har nära till vår personal och service. 
Närheten till kommersiella hyresgäster betyder även att vi genom att förstå 
hyresgästens behov, i rätt läge kan erbjuda utveckling av befintlig lokal eller 
erbjudande om bättre lämpad lokal för verksamheten.

Engagemang
Vi särskiljer oss genom engagemanget i den enskilda kunden eller hyres-
gästen. Genom en slimmad organisation med specialistkunskap samt god 
kännedom om den inre och yttre miljöns, lägets och arkitekturens betydelse 
för såväl affärsverksamheter som boende, är vårt engagemang en avgörande 
faktor för att attrahera bostadskunder, hyresgäster samt stärkt lojalitet och 
utveckling av befintliga hyresgäster.

INVESTERINGAR
Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella fast-
igheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för 
kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under innevarande räken-
skapsår och totalt har investerats 19 Mkr (26 Mkr) i ett antal olika projekt och 
lokalanpassningar till kunder samt effektivisering av fastigheternas drift. Tre 
nya fastigheter har under året köpts för totalt 16 Mkr där två utgör obebyggd 
tomtmark och en utvecklingsfastighet som har sammanslagits med en sedan 
tidigare ägd fastighet.

Cernera Fastigheter AB har i december 2014 förvärvat Cernera Bostads AB 
med underliggande dotterbolag från moderbolaget Uddetorp Invest AB. I 
samband med förvärvet köptes även Cernera Förvaltning AB av Cernera 
Bostads AB.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Nettoomsättningen har ökat med 6 % (6 %) och med hjälp av en positiv 
ränteutveckling har resultatet efter finansiella poster ökat med 31 % (28 %). 
Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90 % (89 %). Driftsnettot har 
ökat med 8 % (7 %).

FASTIGHETSBESTÅND
Cernera Fastigheter ABs fastighetsbestånd uppgick per 31 december 2014 till 
22 fastigheter där 17 st utgör förvaltningsfastigheter, 4 st obebyggda tomter 
och en större fastighet som är under utveckling. Samtliga förvaltningsfastig-
heter värderas årligen av ett externt värderingsföretag, Forum Fastighetseko-
nomi. Det totala värdet för förvaltningsfastigheterna uppgår till 879 Mkr (777 
Mkr). Övriga fastigheter är värderade till anskaffningsvärdet. Fastigheterna 
ligger centralt i Borås Stad i attraktiva områden för fastighetens ändamål och 
utgör en bra blandning av kontor och handel.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens likvida medel vid årets slut uppgick till 30 Mkr (26 Mkr) och 
kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 
uppgick till 23 Mkr (24 Mkr). Betalning av en skuld för en avgjord skattetvist 
avseende verksamhetsåret 2005 har påverkat negativt med 6 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 flexibiliteten. Koncernens räntebärande 
lån uppgick vid årets slut till 631 Mkr (600 Mkr) vilket ger en belåningsgrad 
på 64 %.

FRAMTIDA UTVECKLING
För att stärka portföljen av projektfastigheter har en ny fastighet, Forsen 
1, per den 15 april 2015 förvärvats i den expansiva stadsdelen Druvefors i 
Borås. Fastigheten är idag bebyggd med kommersiella ytor om drygt 7 000 
kvm. Fastigheten finns upptagen i Borås Stads Översiktsplan från 2006 som 
lämpligt område för bostäder. Vi har inlett det interna arbetet med bl.a. vo-
lymstudier för att få till stånd en ändring av detaljplanen till att även omfatta 
bostäder med målsättning att få bygga närmare 150 bostadslägenheter.
 
Projekteringen av Pallas 1 är i sitt slutskede och byggstarten för det nya 
köpcentret och ett 50-tal lägenheter på byggnadens tak är planerat till andra 
halvåret 2015 med färdigställande i slutet på 2016.

Byggstarten av Etapp 1 i Trädgårdsstaden Hestra har skett i maj 2015 och 
inflyttning beräknas till början av 2016. Säljstart av Etapp 2 som omfattar 50 
lägenheter motsvarande 4 500 kvm BOA beräknas ske efter sommaren 2015.

Arbetet med detaljplanerna för Solrosen 6 och Byttorpshörn 1 är i sitt 
slutskede och förväntas vara klart kring årsskiftet 2015/2016. För detaljpla-
nen avseende Byttorpshörn 1 kommer även den nyanskaffade fastigheten 
Byttorpstå ingå. Ett optionsavtal finns med Borås Stad avseende förvärvandet 
av en grannfastighet till Byttorpstå där planen är att på dessa två fastigheter 
uppföra ca 20 lägenheter på totalt ca 1 500 kvm BOA. 

Den nyanskaffade fastigheten Hallatorp som ligger i stadsdelen Hestra i 
Borås har en färdig plan för att bygga 16 fristående bostadshus.
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MÖJLIGHETER OCH RISKER
Den ekonomiska tillväxten och ökad inflation leder oftast till stigande mark-
nadsräntor vilket även antas leda till högre hyresintäkter. Det är främst två 
faktorer som antas öka hyresintäkterna, dels en ökad efterfrågan pga tillväx-
ten vilket medför minskade vakanser och därmed en möjlighet till stigande 
marknadshyror samt genom indexklausulen i de kommersiella kontrakten 
som kompenserar den ökade inflationen. 

En högkonjunktur ger oftast högre räntekostnader men även högre hyresin-
täkter medan en omvänd situation råder i en lågkonjunktur. På kort tid finns 
en förskjutning i förändringar av hyresintäkter och räntekostnader vilket gör 
att eventuell resultateffekt av respektive förändring inte uppstår samtidigt.  
Fastigheternas värde bestäms av utbud och efterfrågan, där priset främst är 
beroende på fastighetens förväntade driftsnetto och köparens avkastnings-
krav. En ökad efterfrågan ger oftast ett lägre avkastningskrav och därmed ett 
högre pris för fastigheten och en minskad efterfrågan ger motsatt effekt. 

En positiv utveckling av driftsnettot ökar möjligheten till avkastning och 
ökar därmed priset på fastigheten medan en låg eller negativ utveckling ger 
motsatt effekt.

MILJÖINFORMATION
Cernera Fastigheter arbetar med gröna frågor inom olika områden.

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

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

FÖRSKÖNING AV STADSMILJÖ
Cernera Fastigheter deltar i olika projekt och samverkansgrupper för att 
uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande 
stående medel:

Balanserade vinstmedel 26 854 161

Årets resultat -36 983

Kr 26 817 178

disponeras enligt följande:

i ny räkning överförs 26 817 178

Kr 26 817 178
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2014 2013 2012 2011 2010

Koncernen

Nettoomsättning, tkr 71 620 67 425 63 596 59 080 46 169

Resultat efter finansiella poster, tkr 17 190 13 164 16 492 9 827 74 239

Balansomslutning, tkr 1 084 107 969 222 919 664 874 113 848 808

Soliditet, % 26 21 20 19 27

Moderbolaget

Nettoomsättning, tkr 3 014 2 995 3 050 2 319 2 581

Resultat efter finansiella poster, tkr -1 971 -1 421 -6 771 708 64 836

Balansomslutning, tkr 356 437 309 496 259 243 234 881 259 669

Soliditet, % 73 66 67 65 78
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN
Not 2014 2013

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 4 71 620 67 425

Övriga rörelseintäkter 1 295 307

Summa rörelseintäkter 72 915 67 732

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader -18 878 -18 614

Övriga externa kostnader 5 -6 284 -6 185

Personalkostnader 6 -1 225 -390

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -12 009 -11 280

Övriga rörelsekostnader -10 -

Summa rörelsekostnader -38 406 -36 469

Rörelseresultat 34 509 31 263

Finansiella poster

Ränteintäkter 219 341

Räntekostnader -17 538 -18 440

Summa finansiella poster -17 319 -18 099

Resultat efter finansiella poster 17 190 13 164

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner 7 -17 801 -19 162

Summa bokslutsdispositioner -17 801 -19 162

Resultat före skatt -611 -5 998

Skatt på årets resultat 8 -99 -55

Uppskjuten skatt 8 181 1 013

Årets resultat -529 -5 040
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BALANSRÄKNING KONCERNEN
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR 1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 107 030 101 091

Förvaltningsfastigheter (inkl mark) 10 858 892 748 079

Inventarier, verktyg och installationer 11 626 775

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 12 020 15 861

978 568 865 806

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 13 71 000 71 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 14 1 1

Uppskjutna skattefordringar 15 72 107

71 073 71 108

Summa anläggningstillgångar 1 049 641 936 914

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror - 48

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 141 1 067

Fordringar hos koncernföretag - 1 848

Övriga kortfristiga fordringar 2 535 2 205

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 548 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 692 1 593

4 916 6 713

Kassa och Bank 29 550 25 547

Summa omsättningstillgångar 34 466 32 308

SUMMA TILLGÅNGAR 1 084 107 969 222
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FORTS. BALANSRÄKNING KONCERNEN
Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

EGET KAPITAL 17

Aktiekapital 200 200

Balanserat resultat 277 660 212 890

Årets resultat moderföretagets aktieägare -529 -5 040

Summa eget kapital 277 331 208 050

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 15 74 029 54 555

Summa avsättningar 74 029 54 555

LÅNGFRISTIGA SKULDER 18

Övriga skulder till kreditinstitut 611 345 588 954

Summa långfristiga skulder 611 345 588 954

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 18 10 589 10 262

Förskott från kunder 6 675 6 034

Leverantörsskulder 5 081 5 614

Checkräkningskredit 19 8 647 424

Skulder till koncernföretag 84 661 84 127

Aktuella skatteskulder 1 423 7 060

Övriga kortfristiga skulder 1 134 1 263

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 3 192 2 879

Summa kortfristiga skulder 121 402 117 663

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 084 107 969 222

STÄLLDA SÄKERHETER 21 640 911 620 136

ANSVARSFÖRBINDELSER 22 INGA INGA



34 - FINANSIELL RAPPORTERING

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 34 509 31 263

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 009 11 307

Erhållen ränta 219 341

Erlagd ränta -17 538 -18 440

Betald inkomstskatt -5 735 -55

23 464 24 416

Förändring av rörelsekapital

Varulager 49 -

Kundfordringar -74 3 092

Övriga kortfristiga fordringar 1 871 803

Leverantörsskulder -533 -2 699

Övriga kortfristiga rörelseskulder 1 357 7 744

Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 134 33 356

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -35 320 -25 713

Sålda materiella anläggningstillgångar 49 -

Sålda intressebolag - 19

Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 271 -25 694

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 22 391 12 442

Förändring kortfristiga finansiella skulder 8 550 -

Lämnat koncernbidrag -17 801 -19 162

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 140 -6 720

Årets kassaflöde 4 003 942

Likvida medel vid årets början 25 547 24 605

Likvida medel vid årets slut 29 550 25 547
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Not 2014 2013

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 3 014 2 995

Summa rörelseintäkter 3 014 2 995

Rörelsekostnader

Fastighetskostnader -2 965 -2 951

Övriga externa kostnader 5 -1 640 -1 842

Personalkostnader 6 -1 225 -390

Summa rörelsekostnader -5 830 -5 183

Rörelseresultat -2 816 -2 188

Finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag 23 5 11

Ränteintäkter 1 009 957

Räntekostnader -169 -201

Summa finansiella poster 845 767

Resultat efter finansiella poster -1 971 -1 421

Bokslutsdispositioner 7 1 934 1 382

Årets förlust -37 -39
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 24 255 135 196 500

Fordringar hos koncernföretag 13 20 220 20 220

Andelar i intresseföretag 25 2 408 2 359

Fordringar hos intresseföretag 26 19 061 18 956

296 824 238 035

Summa anläggningstillgångar 296 824 238 035

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 130 84

Fordringar hos koncernföretag 46 006 62 624

Fordringar hos intresseföretag 13 291 8 633

Övriga kortfristiga fordringar 56 60

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 116 25

59 599 71 427

Kassa och bank 14 34

Summa omsättningstillgångar 59 613 71 461

SUMMA TILLGÅNGAR 356 437 309 496
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FORTS. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 17

Aktiekapital 200 200

Uppskrivningsfond 27 234 916 176 431

Balanserad vinst eller förlust 26 854 26 893

Årets förlust -37 -39

Summa eget kapital 261 933 203 485

LÅNGFRISTIGA SKULDER 18

Övriga skulder till kreditinstitut - 5 940

Summa långfristiga skulder 0 5 940

KORTFRISTIGA SKULDER 18

Leverantörsskulder 4 5

Checkräkningskredit 19 8 647 424

Skulder till koncernföretag 85 646 99 534

Övriga kortfristiga skulder 45 34

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 162 74

Summa kortfristiga skulder 94 504 100 071

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 356 437 309 496

STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA

ANSVARSFÖRBINDELSER 22 31 180 28 180
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NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med 
tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tilläm-
pades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 
BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet 
med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat innebär att jämförelse-
talen för 2013 har räknats om och att omräknade jämförelsetal presenteras i 
samtliga räkningar och noter. Effekterna av övergången visas i not 17.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbestämmelser 
påverkar koncernen:
- Komponentavskrivning tillämpas för bolagets materiella anläggningstill-
gångar med effekt från den 1 januari 2013.
- Uppskjuten skatt redovisas på samtliga temporära skillnader.

Koncernen har tillämpat följande lättnadsregler:
- Uppgifter i flerårsöversikten har inte räknats om för åren 2010, 2011 och 
2012

KONCERNREDOVISNING
Cernera Fastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där Cernera 
Fastigheter AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och före-
tag 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 anläggningstill-
gångar. 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 infly-
tandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunk-
ten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara 
tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärv-
stidpunkten. 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 anskaff-
ningsvärdet. 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.

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 moder-
företaget 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 av-
draget 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 resultaträk-
ningen 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 hän-
föras 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 anskaff-
ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till 
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. 

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I 
samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till 
framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs 
en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisations-
vinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång 
redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens be-
dömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, 
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obe-
gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används 
för övriga typer av materiella tillgångar. 
 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvaltningsfastigheter och Byggnader

Stommar 50-117 år

Fasader, yttertak, fönster 40-60 år

Hissar, ledningssystem 25 år

Övrigt 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 nedskriv-
ningar i den funktion där tillgången nyttjas.

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal i koncernen och moderbolaget anses vara operationel-
la. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar vär-
depapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leve-
rantörsskulder, 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.

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

NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
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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 mel-
lanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumen-
tets 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 säk-
ringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka 
förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
 
Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning 
(säkringsredovisning).
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 redovi-
sas 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. 

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 av-
drag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen 
som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdel-
ning från dotterföretag redovisas som intäkt.

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

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som 
lämnas till ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens 
redovisade värde.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Kortfristiga ersättningar i moderbolaget 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. 

Moderbolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner och betalar fast-
ställda 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. Moderbolagets resultat belastas för kostnader i takt 
med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

NOT 2. KONCERNUPPGIFTER
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 15 % (15 %) av 
inköpen och 13 % (11 %) av försäljningen andra företag inom hela den 
företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 32 % 
(73 %) av inköpen och 100 % (86 %) av försäljningen andra företag inom hela 
den företagsgrupp som företaget tillhör.

NOT 3. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Cernera Fastigheter AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
Några uppskattningar och bedömningar om framtiden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande år bedöms inte finnas.

NOT 2. HYRSINTÄKTER

Koncernen

2014 2013

Avtalade framtida hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter år 1 65 300 63 083

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5 121 081 156 300

Avtalade hyresintäkter senare än år 5 55 940 63 476

Summa 242 321 282 859

Hyresintäkterna utgörs av kontrakterade hyror samt tillägg i form av t ex el, 
värme och fastighetsskatt. I huvudsak avser hyrorna kommersiella lokaler 
men det finns även inslag av bostäder och parkeringshus. Den vanligaste 
löptiden är 3-5 år med en uppsägningstid på 9-12 månader.
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NOT 5. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget

BDO Göteborg KB 170 160 53 24

Öhrlings Pricewater-
hourseCoopers AB 15 21 - -

Summa 185 181 53 24

Övriga tjänster

BDO Göteborg KB 33 5 12 1

Öhrlings Pricewater-
hourseCoopers AB 69 1 58 -

Summa 102 6 70 1

NOT 6. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA  
 KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Medelantalet anställda

Män 2 1 1 1

Totalt 2 1 1 1

Löner, ersättningar, 
sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar 
till styrelsen och verk-
ställande direktören 716 285 716 285

Löner och ersättningar 
till övriga anställda 128 - 128 -

844 285 844 285

Sociala avgifter enligt 
lag och avtal 267 90 267 90

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkstäl-
lande direktören 90 - 90 -

Pensionskostnader för 
övriga anställda 13 - 13 -

Totalt 1 214 375 1 214 375

Styrelseledamöter och 
ledande befattnings-
havare

Antal styrelseledamöter 
på balansdagen

Män 3 3 3 3

Totalt 3 3 3 3

Antal verkställande 
direktörer och andra 
ledande befattnings-
havare

Män 5 5 5 5

Totalt 5 5 5 5

NOT 7. BOKSLUTSDISPOSITIONER

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Mottagna koncernbidrag - - 1 934 20 544

Lämnade koncernbidrag -17 801 -19 162 - -19 162

Summa -17 801 -19 162 1 934 1 382
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NOT 8. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -99 -55 - -

Uppskjuten skatt 181 1 013

Skatt på årets resultat 82 958 0 0

Redovisat resultat före 
skatt -611 -5 998 -37 -39

Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats 
(22%) 134 1 319 8 8

Övriga skattemässiga 
justeringar -52 -361 -8 -8

Redovisad skattekostnad 82 958 0 0

NOT 9. BYGGNADER OCH MARK

Koncernen

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 91 368 91 368

Inköp 6 778 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 98 146 91 368

Ingående avskrivningar -7 467 -6 768

Avskrivning vid övergång till K3 - -84

Årets avskrivningar -699 -615

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 166 -7 467

Ingående uppskrivningar 17 190 17 330

Årets förändringar

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -140 -140

Utgående ackumulerade uppskrivningar 17 050 17 190

Utgående restvärde enligt plan 107 030 101 091

Under Byggnader och mark redovisas fastigheter som inte är 
Förvaltningsfastigheter. Som exempel kan nämnas fastigheter med 
byggnader som skall totalrenoveras, mark som skall exploateras, 
lokaler och byggnader som avser rörelsefastigheter.

NOT 10. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 546 161 526 389

Inköp 32 318 13 985

Omklassificeringar - 5 787

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 578 479 546 161

Ingående avskrivningar -28 907 -20 206

Avskrivning vid övergång till K3 - -3 721

Årets avskrivningar -9 159 -4 980

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 066 -28 907

Ingående uppskrivningar 230 825 194 196

Årets uppskrivningar 89 500 39 224

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp - -1 234

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -1 846 -1 361

Utgående ackumulerade uppskrivningar 318 479 230 825

Utgående restvärde enligt plan 858 892 748 079

Fastigheterna värderades inför årets bokslut till 879 500 tkr (777 100 tkr), 
av Forum Fastighetsekonomi AB. Marknadsvärdet bedöms med en mark-
nadsanpassad 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 orts-
prisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.

NOT 11. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 6 164 6 164

Inköp 66 -

Försäljningar och utrangeringar -1 845 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 385 6 164

Ingående avskrivningar -5 389 -5 189

Försäljningar och utrangeringar 1 795 -

Årets avskrivningar -165 -200

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 759 -5 389

Utgående restvärde enligt plan 626 775
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NOT 12. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen

2014 2013

Ingående nedlagda kostnader 15 861 10 099

Under året nedlagda kostnader 15 992 23 031

Under året genomförda omfördelningar -19 833 -17 269

Utgående nedlagda kostnader 12 020 15 861

NOT 13. FORDRINGAR KONCERNBOLAG

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Vid årets början 71 000 71 000 20 220 20 220

Vid årets utgång 71 000 71 000 20 220 20 220

NOT 14. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 1 1

Utgående redovisat värde, totalt 1 1

NOT 15. UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen

2014 2013

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt på kvarvarande underskottsavdrag 72 107

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på uppskrivning fastighet 73 735 54 973

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 74 371

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skattemäs-
sigt värde och bokfört värde på fastigheten 220 -

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skatte-
mässigt värde och bokfört värde på fastigheten vid 
övergång till K3 - -789

Summa 74 029 54 555

NOT 16. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH   
 UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 38 1 139 - -

Övriga poster 654 454 116 25

Summa 692 1 593 116 25

NOT 16. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen
Aktie-

kapital

Upp-
skrivnings-

fond
Balanserat 

resultat

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 2013-12-31 200 193 452 17 308 210 960

Effekt uppskjuten skatt 
på underskottsavdrag, 
påverkan netto 107 107

Effekt vid övergång till K3:

Avskrivning byggnad -3 806 -3 806

Uppskjuten skatt på 
skillnad bokfört och 
skattemässigt värde 
byggnad 789 789

Eget kapital 2014-01-01 200 193 452 14 398 208 050

Förändring uppskriv-

ningsfond, se not 27 68 261 1 549 69 810

Årets resultat -529 -529

Eget kapital 2014-12-31 200 261 713 15 418 277 331

Moderbolaget
Aktie-

kapital
Uppskrivn. 

fond-
Fritt eget 

kapital

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 2014-01-01 200 176 431 26 854 203 485

Förändring uppskriv-
ningsfond, se not 27 58 485 - 58 485

Årets resultat -37 -37

Eget kapital 2014-12-31 200 234 916 26 817 261 933

Aktiekapitalet består av 2 000 aktier

NOT 18. UPPLÅNING

Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 611 345 588 954 - 5 940

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 8 647 424 8 647 424

Skulder till kreditinstitut 10 589 10 262 - -

Summa räntebärande 
skulder 630 581 599 640 8 647 6 364

Förfallotider

Den del av långfristiga 
skulder som förfaller till 
betalning senare än fem 
år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 569 241 538 232 - 5 940

Summa 569 241 538 232 0 5 940
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NOT 19. CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Beviljat belopp på check-
räkningskredit uppgår till 10 000 2 500 10 000 2 500

NOT 20. UPPLUPNA KOSTNADER OCH    
 FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna räntekost-
nader 1 941 2 231 - -

Upplupna lönerelaterade 
kostnader 135 47 135 47

Övriga poster 1 116 601 27 27

Summa 3 192 2 879 162 74

NOT 21. STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

För egna avsättningar 
och skulder

Avseende Skulder till 
kreditinstitut

Fastighetsinteck-
ningar 640 911 620 136 - -

Summa ställda 
säkerheter 640 911 620 136 0 0

NOT 22. ANSVARSFÖRBINDELSER

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelse till 
förmån för koncernföretag - - 11 180 8 180

Borgensförbindelse till 
förmån för intresseföretag - - 20 000 20 000

Summa ansvars-
förbindelser 0 0 31 180 28 180

NOT 23. RESULTAT FRÅN ANDERLAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget

2014 2013

Resultatandel från kommanditbolag 5 11

Summa 5 11

NOT 24. ANDELAR I KONCERNBOLAG

Moderbolaget
Kapital- 
andel %

Antal 
aktier

Bokfört 
värde 

2014-12-31

Bokfört 
värde 

2013-12-31

Cernera Näckrosen 4 AB /
556671-7962 / Borås 100 1 000 21 900 19 700

Cernera Katrinedal 11 AB / 
556671-7947 / Borås 100 1 000 52 300 39 400

Cernera Landala 2 AB / 
556716-4941 / Borås 100 1 000 47 150 37 600

Cernera Bryggaregatan AB / 
556726-7819 / Borås 100 1 000 20 170 13 800

Cernera Byttorpshörn 1 AB / 
556121-9006 / Borås 100 2 500 8 800 7 300

Cernera Eldflugan 1 AB / 
556041-9441 / Borås 100 1 000 33 490 30 600

Cernera Heimdal AB / 
556756-1047 / Borås 100 1 000 4 430 3 400

Cernera Maskrosen AB / 
556683-1607 / Borås 100 1 000 23 700 13 000

Cernera Karlsnäs AB / 
556756-1039 / Borås 100 1 000 100 100

Cernera Östermalm AB / 
556738-3533 / Borås 100 1 000 100 300

MRB Alfa AB / 
556676-4402 / Borås 100 1 000 100 100

Cernera K7 AB / 
556683-2928 / Borås 100 1 000 26 050 15 800

Cernera Perseus 3 AB / 
556825-9484 / Borås 100 500 700 800

Cernera City AB / 
556825-4121 / Borås 100 500 8 400 8 400

Cernera Merkurius 1 AB / 
556819-5084 / Borås 100 500 6 395 4 950

Cernera Solrosen 6 AB / 
556819-5233 / Borås 100 500 50 50

Cernera K 1:158 / 
556866-2737 / Borås 100 500 1 150 1 200

Cernera Bostads AB / 
556955-6128 / Borås 100 1 000 100 -

Cernera Förvaltning AB / 
556892-1323 / Borås 100 500 50 -

Summa 255 135 196 500
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FORTS. NOT 24. ANDELAR I KONCERNBOLAG

2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 26 993 26 466

Inköp av andelar 150 527

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 27 143 26 993

Ingående uppskrivningar 176 412 146 288

Årets förändringar

Årets uppskrivningar 58 835 30 774

Nedskrivningar på uppskrivet belopp -350 -650

Utgående ackumulerade uppskrivningar 234 897 176 412

Ingående nedskrivningar -6 905 -6 905

Utgående redovisat värde 255 135 196 500

NOT 25. ANDELAR I INTRESSEBOLAG

Direkt ägda
Kapital-
 andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal 
andelar

Bokfört 
värde 

2014-12-31

Bokfört 
värde 

2013-12-31

ABCWB M 1-10 
Fastighets AB 50 50 250 618 618

Pallas 1 Fastighets AB 50 50 250 780 780

ABCME Kantaten 1 AB 50 50 500 704 660

Projekthus 10 AB 50 50 250 25 25

Cernera Solrosen 6 KB 50 50 1 281 276

Summa 2 408 2 359

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat

ABCWB M 1-10 
Fastighets AB 144

Pallas 1 Fastighets AB 1 023

ABCME Kantaten 1 AB -65

Projekthus 10 AB 27

Cernera Solrosen 6 KB 5

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffnings-
värde - 19 2 359 2 592

Resultatandel - - 5 11

Kapitaltillskott - - 44 211

Återtag kapitaltillskott - - - -436

Försäljning av andelar - -19 - -19

Utgående anskaffnings-
värde 0 0 2 408 2 359

NOT 26. FORDRINGAR INTRESSEBOLAG

2014 2013

Vid årets början 18 956 19 150

Tillkommande fordringar 105 104

Reglerade fordringar - -300

19 061 18 956

NOT 27. UPPSKRIVNINGSFOND

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ingående saldo 193 452 164 990 176 431 146 307

Årets uppskrivningar 69 810 30 595 58 835 30 774

Nedskrivning av uppskri-
vet belopp - -823 -350 -650

Övrig överföring till fritt 
eget kapital -1 549 -1 310 - -

Utgående saldo 261 713 193 452 234 916 176 431

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas 
skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav återläggs 
avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla 
kostnader i deklarationen.
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Såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. 
Lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat 

som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen.

Borås 2015-05-26

Bo Smith
Ordförande

Martin Smith

Robert Smith

Lars Angwald
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-05-26.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Cernera Fastigheter AB
Org.nr. 556671-8127
 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Cernera Fastigheter AB för år 2014. Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 28-45.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen 
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att be-
döma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
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 2014 och av dessas finansiella resultat för 
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag 
även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Cernera Fastigheter AB för år 2014.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision 
av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för mina uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Borås den 26 maj 2015    

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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