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2015–ÅRS BOSTADSPROJEKT 
OCH KOMMERSIELLA PROJEKT 
– Förutom en omfattande fastighetsförvaltning 
driver Cernera också flera framgångsrika projekt 
kommersiellt och för nybyggen av bostäder.

CERNERAS VD, 
LARS ANGWALD, 
HAR ORDET
– Få en inblick i bolagets verksamhet och resul-
tat under 2015 samt visionerna för framtiden. 

BOLAGETS AFFÄRSMODELL 
OCH VÄRDEGRUND 

– Läs mer om hur Cernera arbetar för ökad 
lönsamhet och vilka kärnvärden som vår 

verksamhet vilar mot.

MÖT BORÅS NÄRINGSLIVSCHEF
– Vi bad Borås näringslivschef Anders Glemfelt 
berätta om det lokala näringslivsklimatet och 
stadens framtid.
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Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och 
handel med fokus på prioriterade tillväxtorter.  
Vi skapar positiva och välanpassade verksamhets- 
och boendemiljöer för våra kunder och hyresgäster 
genom engagerad och framåtsträvande förvaltning 
och förädling av egna fastigheter samt utveckling 
och försäljning av bostäder. I våra projekt tar vi 
antingen hela ansvaret från förvärv till planutveck-
ling och byggnation eller så samarbetar vi med 
andra fastighetsföretag.

Cerneras mål – oavsett om det gäller kontor, bo- 
städer eller handel – är att erbjuda bra lägen med 
attraktiv inre och yttre miljö samt god arkitektur.

Därför kännetecknas vår organisation av en visio-
när framåtanda med fokus på utveckling av oss 
själva, våra kunder och bebyggelsen i de städer vi 
verkar i.

CERNER A
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Å RE T I  KORT HE T06
UNDER 2016 
FÖRSTÄ RKER V I 
ORGA NIS ATIONEN 
FÖR PROJEK T- 
UT V ECKLING.



CERNERA ÅRSREDOVISNING 2015 7

Under 2015 befäste Cernera positionen som en av Borås främsta fastighets- 

aktörer med en stark lokal förankring och en fortsatt mycket positiv utveckling. 

Vi har undet året arbetat målmedvetet och framgångsrikt med utveckling av 

projekt, både kommersiella och bostäder. Även våra förvaltningsbostäder har 

haft en god värdetillväxt och vi har märkt en stark efterfrågan på verksamhets- 

lokaler. Cernera står därmed starkt rustat inför kommande satsningar 2016.

ANTAL FASTIGHETER: 23

BOKFÖRT FASTIGHETSVÄRDE: 1,02 miljarder

TOTAL FÖRVALTAD YTA: Ca 100 000 kvm

EKONOMISK UTHYRNINGSGRAD: 91 %

ANTAL BYGGRÄTTER FÖR UTVECKLING AV BOSTÄDER: 1 000  

(varav Cerneras ägarandel uppgår till drygt 750).

BEDÖMT FÖRSÄLJNINGSVÄRDE BYGGRÄTTER: 2,7 miljarder  
(varav Cerneras ägarandel uppgår till 2 miljarder)

NETTOOMSÄTTNING: 107 717 tkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER: 59 457 tkr

Å RE T I  KORT HE T

Koncernen Nettoomsättning tkr

107 717

71 620
67 425

63 596
59 080



CERNERA ÅRSREDOVISNING 20158

För Cernera har 2015 varit ett bra år med ett starkt resultat. Det 
kan jag glädjande konstatera när jag i skrivande stund summe-
rar året som gått. Vi fortsätter att växa och stärka våra mark-
nadsandelar och våra fastighetsvärden uppgår idag till över en 

miljard kronor. Det är något av en milstolpe för oss. 

S TA RK T Å R MED FL ER A 
FR A MGÅ NGSRIK A PROJEK T

Den positiva resultatutvecklingen beror på flera saker. 
Några av de viktigaste är den starka transaktionsmark- 
naden, som ger stigande fastighetsvärden och den stabila 
konjunkturutvecklingen och det historiskt låga ränte-
läget. Verksamheten gynnas också av den goda avkast-
ningen i våra fastighets- och bostadsprojekt och av den 
ökande värdetillväxten i vårt fastighetsbestånd. Tillsam-
mans är de faktorer som stärker vår affärsverksamhet.

TREDELAD AFFÄRSMODELL MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET 
Vår unika position på den lokala marknaden ger optima-
la förutsättningar att driva vår tredelade affärsmodell 
med fastighetsförvaltning, kommersiella projekt och bo-
stadsprojekt, vidare. Den har under 2015 gett oss stora 
möjligheter att fortsätta arbeta med attraktiva ytor och 
fokusera på miljön – i vårt fall framför allt att minska 
energiförbrukningen genom bland annat effektiva styr-
system för belysning, värme och ventilation. För oss är 
hållbarhet en långsiktig investering och en röd tråd som 
löper genom hela vår verksamhet. Genom att ta miljö-
mässigt och socialt ansvar skapar vi lönsamhet på flera 
plan. Inte bara en bättre miljö, vi vinner också fler kunder 
och får en bättre värdering av våra fastigheter. 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER INOM EGNA FASTIGHETER
Under året som gått har Cernera fokuserat på utveckling 
av projekt, både kommersiella och bostäder. Borås är 
attraktivt att bo och verka i, och i dagens marknadsläge 
är det ofta svårt att få tag på lämpliga markområden för 
projektering. Men eftersom vi även verkar inom förvalt-
ning har vi fördelen att kunna hitta utvecklingsmöjlighe-
ter inom våra egna fastigheter. Det innebär också vi kan 
pressa ner kostnaderna för markförvärv.

Våra låga anskaffningsvärden i projektportföljen inne-
bär att vi kan arbeta med försäljning i den takt mark-
naden efterfrågar. Inför varje projektstart gör vi en 
noggrann analys i syfte att klargöra vad som är möjligt, 
till vilket pris och till vilka målgrupper vi bör rikta 
oss mot. Vi väljer de objekt och projekt som ger oss de 
bästa prognoserna.  

VD HAR ORDET
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Några exempel på projekt där planer nu
håller på att bli till verklighet är:

•  På populära Hestra håller Trädgårdsstaden Hestra, 
ett bostadsområde i natursköna omgivningar, på att 
växa fram. Projektet drivs i samarbete med Mjöbäcks 
Entreprenad och kommer att bli en viktig del i bortbyg-
gandet av bostadsbristen i Borås. Etapp 1 är slutsåld 
och försäljningen av etapp 2, pågår för fullt, med stort 
marknadsintresse. 

•  Byggnationen av nya Pallas med sitt attraktiva läge 
mitt i Borås är i full gång och fortlöper enligt planerna.  
Pallas, som är ett samprojekt med Järngrinden och 
kommer att rymma både bostäder och butiker, är ett av 
de största projekten i Borås historia. Pallas Roof inne-
fattande 40 lägenheter såldes slut på rekordtid. Det 
planerade 33 våningar höga Pallastornet kommer att 
bli ett magnifikt landmärke för staden. 

•   Detaljplanen för Stallbacken i Vasastan på Druvefors 
antogs i juli 2015 och försäljning av 59 lägenheter i 
etapp 1 påbörjas i maj 2016. 

•  På Byttorpstå nära naturreservatet Rya åsar, Resecent- 
rum, Högskolan och Borås City, närmar vi oss färdig 
detaljplan för närmare 30 lägenheter. 

• Under våren 2016 beslöt kommunstyrelsen att detalj- 
planarbete kan påbörjas för Forsen 1. Vår ambition är 
att fastigheten, som ligger utmed ån Viskan, ska ut-
vecklas till ett område med uppemot 300 bostäder. 
Planarbetet kommer drivas tillsammans med vårt 
projekt Stallbacken Roof som ligger i grannkvarteret. 

Totalt har vi under 2015 medverkat till byggstart av fler 
än 75 bostadslägenheter i Borås och för 2016 är planerna 
än mer lovande, med byggstart av 135 bostadslägenheter 
vilket innebär att vi närmar oss vårt mål att över tid bygga 
150 – 200 bostäder per år.

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ ATTRAKTIVA LOKALER
Värdetillväxten för våra förvaltningsbostäder har varit 
fortsatt god under 2015 och vi har märkt en stark ef-
terfrågan på verksamhetslokaler med attraktiva lägen. 
Som en följd av det har uthyrningen ökat och vi har härut-
över effektiviserat våra driftskostnader. 

Bland hyresgästerna i nya Pallas märks Åhléns, H & M, 
Hjärterum, Joel Jolina, Cervera och Rituals, som alla 
kommer att finnas i Pallashuset. I Forsen 1 har Elon ny-
ligen öppnat butik och i Landala 2 – med ett strategiskt 
läge vid Knalleporten – tecknade vi avtal för nya butiks-
lokaler med en yta på 1  400 kvadratmeter, för inflyttning 
under 2016.

På hyresgästsidan har vi gjort flera ombyggnationer för 
att möta förändrade behov hos våra kunder. Ett exempel 
är Uranus 2, där två våningsplan har iordningsställts för 
utbildningsverksamhet för Borås Stad. Vi har också sålt 
två fastigheter under året, Ärlan och Byttorpshörn, för 
att frigöra resurser till våra kärnverksamheter. Försälj-
ningspriset översteg de externa årsskiftesvärdingarna 
med 17  miljoner kronor och gav oss en reavinst om 36 
miljoner kronor.

PROJEKT SOM SKAPAR VÄRDE 
2015 befäste Cernera positionen som en av Borås främs-
ta kommersiella fastighetsaktörer. Vi fortsätter att vara 
ett bolag med stark lokal position och med en fortsatt 
mycket positiv utveckling. Under 2016 kommer vi att yt-
terligare förstärka organisationen för projektutveckling 
och bli lokala på ett bredare plan genom att bland annat 
öppna upp för nya projekt inom prioriterade tillväxtorter. 
Vi kommer också att fokusera på att främja värdeut-
vecklingen genom ökat driftnetto och effektiviserade 
driftskostnader i det kommersiella fastighetsbeståndet. 
Under de närmaste åren förväntar vi oss att projektverk-
samheten blir vår största värdeskapare, men jag ser 
också att det kan bli aktuellt med fler förvärv av förvalt-
ningsfastigheter med utvecklingspotential.

Oavsett affärsområde och oavsett målgrupp jobbar vi 
fortsatt med våra kärnvärden kvalitet, närhet och enga-
gemang. Våra fastigheter och projekt ska vara arkitek-
toniskt attraktiva, levande och ändamålsenliga. Vi ska 
alltid ge bästa service och bemötande. Och vi ska skapa 
de bästa lösningarna till rätt pris. Nu och i framtiden.  

Till sist vill jag poängtera att årets starka resultat inte 
bara beror på gynnsamma marknadsförutsättningar. 
Framförallt är det en konsekvens av människorna 
bakom. Jag vill tacka mina medarbetare, styrelse och 
samarbetspartners för ett fantastiskt arbete under 
2015. Det borgar också för ett mycket bra 2016 och vårt 
fortsatta arbete med att vara ett samhällsbyggande 
företag som verkar för den attraktiva och trygga staden 
genom god lokalkännedom, engagemang och ett lång-
siktigt hållbarhetstänk. 

Lars Angwald
Verkställande direktör
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Cernera verkar inom tre affärsområden: fastighetsförvaltning, kommersiella projekt samt bostadsprojekt. 
Som lokal marknadsledare söker vi skapa en positiv och anpassad verksamhets- och boendemiljö för våra 
kunder. Detta förverkligas genom en engagerad och ambitiös förvaltning, utveckling och förädling av egna fas- 
tigheter, men också genom nybyggen i attraktiva lägen.

I alla projekt har vi väl utvecklade samarbeten med kvalitativa konsulter, alltifrån arkitekter och tekniska kon-
sulter till jurister, fastighetsmäklare och reklambyråer. Vi har även långa etablerade relationer med  banker,  
vilket garanterar våra projekt och skapar trygghet för våra kunder.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Cernera erbjuder attraktiva lägen 
för handel, kontor och andra affärs-
verksamheter. Vi har ett tätt och en-
gagerat samarbete med våra kunder 
för att optimalt kunna anpassa loka-
lerna efter deras verksamhet. Våra 
kunder verkar inom en mängd olika 
branscher och utgörs av allt ifrån 
mindre aktörer med lokal förankring 
till världsledande företag och kända 
varumärken. Förändras våra hyres-
gästers behov finns vi alltid nära till 
hands med kreativa lösningar.

KOMMERSIELLA PROJEKT
Cernera skapar ny-, om- eller till-
byggda kommersiella projekt Oav-
sett om det är en byggnad som 
ska byggas om för annat ändamål  
eller om det rör sig om att uppföra en
helt ny byggnad är det viktigt med 
en engagerad och erfaren projekt- 
utvecklare. Genom åren har Cernera 
utvecklat och förädlat stora ytor för 
bland annat kontor, butiker, hotell, 
restauranger och produktionslokaler.

BOSTADSPROJEKT
När vi utvecklar bostäder tar vi  
huvudansvaret i allt från förvärv, idé, 
planutveckling och bygglov till upp-
handling, genomförande, marknads-
föring och försäljning av lägenheter 
eller byggrätter. Projekten är av 
varierande storlek, men gemensamt
för dem är en genomgående god 
arkitektur som tryggt harmonierar 
med sin omgivande miljö.

A FFÄ R SMODEL L

K Ä RN VÄ RDEN

Cerneras kärnvärden markerar vårt varumärkes 
position, lägger grunden för våra strategiska konkurrensfördelar 

och belyser varumärkets bestående värden.

OM CERNERA



KVALITET 
Vi eftersträvar hög kvalitet avseen-
de såväl fastigheter och lägen som 
relationer och samarbeten. Fastig-
hetsbeståndet samt utveckling och 
renoveringar av detsamma 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 slump.

NÄRHET 
Säkerställande av god lokal känne-
dom på de marknader vi agerar är 
mycket viktig för trovärdigheten i 
kontakten med våra kunder. Vidare 
ska våra kunder uppleva att de har 
nära till vår personal och service. 
Närheten till kunden betyder även 
att vi genom att förstå deras behov, 
i rätt läge kan erbjuda utveckling av 
befintlig lokal eller erbjudande om 
bättre lämpad lokal för verksam-
heten.

ENGAGEMANG 
Vi särskiljer oss genom vårt 
engagemang i den enskilda kunden.  
Genom en slimmad organisation 
med specialistkunskap samt god 
kännedom om den inre och yttre  
miljöns, lägets och arkitekturens 
betydelse för såväl affärsverksam-
heter som boende, är vårt engage-
mang en avgörande faktor för att 
attrahera nya kunder samt stärka 
lojaliteten och utvecklingen hos 
befintliga kunder.
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. . . AT T  VÅ R A FA S TIGHE TER 
OCH PROJEK T H Å LLER GOD 
A RK ITEK TONISK K VA LITE T 
OCH AT T  L I V SK VA LITE TEN 
FÖR BRUK A REN S TÄ NDIGT 
S TÅ R I  FOKUS.



HIS TORI A

ELFSBORG
För Cernera är det en självklarhet att stötta Borås stolt-
het IF Elfsborg Genom samarbetet med IF Elfsborg  
knyter vi nya kontakter, utbyter erfarenheter och skapar 
nya affärsmöjligheter. Dessutom gör klubben Borås och 
hela Sjuhäradsbygden mer attraktiv. Vi ser gärna att IF 
Elfsborg når framgång i elitfotbollen, men minst lika vik-
tig är klubbens betydelse för barn, ungdomar och vuxna 
runtom i regionen. I visionen ”Vi tillsammans”, som byg-
ger på glädje, delaktighet och gemenskap, engagerar sig 
IF Elfsborg i olika samhälleliga frågor med utgångspunkt 
i klubbens ungdomsfotboll. 

BERGDALENS IK – DAM
Bergdalens IKs damlag har på två år gått obesegrade  
genom seriesystemet, från division 3 via division 2 till 
att, som enda Boråslag, spela division 1 under 2016. En  
fantastisk prestation av laget och föreningen! Bergdalen 
har många duktiga och talangfulla spelare och genom 
Cerneras sponsring kan man fortsätta sin utveckling 
både som lag och individuellt med goda förutsättningar 
att möta de krav som ställs i division 1. 

S A MH Ä L L SENGAGEM A NG

Cernera är stolt sponsor av den lokala idrotten i Borås.
För att synas ihop med Cernera önskar vi seriösa parter som 

delar samma värderingar som vi. Då skapar vi möjligheter 
för ett gemensamt utbyte med utveckling av den goda och 

attraktiva staden i fokus.    

1980-TALET
FÖRVÄRV AV FLERA INDUSTRIFASTIGHETER I BORÅS, 
AV CENTRALT BELÄGNA FASTIGHETER I MALMÖ OCH 
JÖNKÖPING, FÖRVÄRV AV FASTIGHETER I VAGGERYD 
OCH VÄRNAMO

1990 – NYPRODUKTION 
AV BOSTÄDER I CENTRALA 
JÖNKÖPING 

1991 – FÖRVÄRV AV 
EN KOMMERSIELL 
FASTIGHET I BORÅS

1997 – AVYTTRING AV 
SAMTLIGA FASTIGHETER 
I MALMÖ

1998 – FÖRVÄRV AV 
BOSTADSFASTIGHETER 

I BORÅS
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FLYKTINGHJÄLPEN UNHCR
Sammanlagt är halva Syriens befolkning på flykt från sitt hemland. De allra flesta, 
fyra miljoner, befinner sig i grannländerna Turkiet, Jordanien och Libanon. Hittills i 
år har runt 300 000 människor flytt över Medelhavet. Minst 2 500 av dem drunknade.

Viljan att hjälpa är enorm och vi vill vara en del av denna gripande folkrörelse. Där-
för var vi med och startade Borås-initiativet i flyktingfrågan – en organiserad, opo-
litisk och humanitär insats där samtliga undertecknare, Cernera inkluderade, har 
lagt 100 000 kronor vardera till den grundplåt som i skrivande stund uppgår till 1,9 
miljoner kronor.

Vi har valt UNHCR som mottagare av Borås-initiativets insamlade medel. FN:s 
särskilda flyktingorgan är en trovärdig och effektiv mottagare vars uppgift är att 
ge människor på flykt internationellt skydd och finna varaktiga lösningar för deras 
svåra situation. Tillsammans investerar vi i humanism, men potentiellt även i våra 
företag, vår hemstad och vår gemensamma framtid. 

NORRBY
2015 inledde Cernera ett samarbete med Norrby IF som 
med sin ungdomsverksamhet verkar i den socialt och 
ekonomiskt utsatta stadsdelen Norrby i Borås. Norrby IF 
har som mål att ge utsatta ungdomar en meningsfull och 
aktiv fritid som samtidigt innebär att de lär sig respekte-
ra lagkamrater och motståndare oavsett kulturell eller 
etnisk bakgrund. Genom Cerneras stöd har föreningen 
kunnat ta ett ännu större ansvar på stadsdelen och sam-
tidigt höja kvaliteten på sin ständigt växande verksamhet. 
I föreningens A-lag, som under 2015 spelade i Division 
1 Södra, utgörs hela 90 procent av spelartruppen av 
talanger som är uppvuxna i Borås med omnejd.

BORÅS BASKET
Borås Basket är det självklara valet för boråsarna när 
det gäller idrottsunderhållning under vinterhalvåret. 
Föreningen har spelat i högsta ligan sedan 2007 och ut-
manar numera alltid om SM-titeln. För Cernera är Borås 
Basket en perfekt samarbetspartner, med liknande vär-
degrund och med Borås kommun som hemmaplan. Det 
ekonomiska stöd som Cernera bidrar med varje säsong 
hjälper Borås Basket i dess vision att bli Sveriges mest 
attraktiva basketklubb.

2000 – FÖRVÄRV AV 
KOMMERSIELLA 
FASTIGHETER I BORÅS

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

2003 – FÖRVÄRV AV YTTERLIGARE 
EN FASTIGHET I BORÅS

2004 – FÖRVÄRV AV TVÅ PROJEKTFASTIGHETER I 
BORÅS MED EN TOTAL YTA OM CIRKA 20 000 KVM

2005 – AVYTTRING AV 40 000 KVM BO- 
STÄDER OCH 30 000 KVM LOKALFASTIG-
HETER TILL ETT BELOPP OM NÄRMARE 
EN HALV MILJARD KRONOR

2005-2013 – FÖRVÄRV AV ETT STÖRRE ANTAL 
FASTIGHETER, FRÄMST KOMMERSIELLA PROJEKT- 
FASTIGHETER I BORÅS, SOM SEDERMERA UTVECK-
LAS TILL ATTRAKTIVA FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

2010-TALET - ETABLERING AV AFFÄRSOMRÅDET 
BOSTADSPROJEKT FÖR UTVECKLING AV BOSTÄDER, 
FLERA MARK- OCH FASTIGHETSFÖRVÄRV GÖRS OCH 
NYA BOSTADSPROJEKT UTVECKLAS, DÄRIBLAND 
PALLAS, STALLBACKEN OCH TRÄDGÅRDSSTADEN 
HESTRA

13
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ANDERS GLEMFELT

BORÅS NÄRINGSLIVSCHEF

–  DE T  F INNS EN S TA RK 
EF TERFR ÅGA N EF TER AT T 
UT VECKL A S OCH LE VA HÄR.

INTERVJU ANDERS GLEMFELT

Det senaste decenniet har antalet boråsare 
ökat med mer än 8 000 och ökningstakten har 
tilltagit med åren. Sedan 2013 har Borås växt 
med över 1 000 personer per år och utveck-
lingen väntas fortsätta under 2016. Vi är nu 
fler än 108 000 invånare. Människor vill helt  
enkelt gärna arbeta, studera, leva och etablera 
sig i Borås. Och orsakerna till stadens tillväxt 
är många. Vi bad Borås stads näringslivschef 
Anders Glemfelt berätta lite mer om stadens 
nuvarande attraktionskraft, företagarklimat 
och tillväxtstrategier.

Hur främjar Borås kommun stadens företagande?  
– På många sätt, bland annat genom oss på Näringslivs-
enheten – kommunens enhet för tillväxt.  Vi är politikens 
förlängda arm och stöttar näringslivet genom att tillhan-
dahålla kunskaper och mark för etablering.  En annan 
viktig del är att bilda och underhålla nätverk för värde-
full och kreativ dialog såsom företagsbesök, workshops, 
Näringslivsdagen och med olika företagarföreningar. 
Under ett verksamhetsår har vi kontakt med 700-800 
olika företag. Borås har ett ovanligt bra näringsliv som 
gynnas av ett gott samarbete med kommunen, där vi 
fungerar som inspiratörer med god omvärldskunskap 
som skapar nya affärer.

Hur är näringslivsklimatet i Borås?  
– Med mer än 12 000 företag i staden är vi starkare än 
någonsin. Vi arbetar efter ett innovationssystem som 
bygger på Penta Helix-samarbete, där våra lokala 
 tillgångar tas tillvara och där medborgare, stad, aka-
demi, kultur och näringsliv står i fokus. Just nu foku-
serar vi på textilsidan och undersöker trender, som 
nu domineras av nya användningsområden, håll-
bart mode och återvinning. Vi har en oerhört bra till-

växt inom dessa områden, delvis tack vare klustret  
Marketplace Borås. Textilnäringen och vår framgångs- 
rika e-handel lockar också många människor utifrån att 
både studera och arbeta här i Borås.

– Vi prioriterar också ny miljöteknik, där vi bland annat 
driver projekt inom Waste Recovery i Indonesien och 
Vietnam. Med hjälp av teknik och support från Borås En-
ergi och Miljö, Högskolan och SP tillverkas biogas för el 
samtidigt som vi ge utbildning inom återvinning. Detta 
ger en bättre miljö lokalt och globalt samt förebygger 
framtida problem. Samtidigt skapar det affärsmöjlighe-
ter och arbetstillfällen här i Borås. 

Expansionen de senaste åren har varit snabb. På Viared 
norra såldes alla åtta tomterna slut på drygt ett år och 
företagen där har genererat snabb tillväxt. Här kommer 
det också att byggas en större uppställningsplats för 
långtradare framöver. På Viared västra förbereder vi för 
ytterligare expansion. Ett 30-tal nya företag får plats där.

Hur står sig stadens attraktionskraft utåt?
– Det finns en stark efterfrågan efter att utvecklas och 
leva här. Vi räknar med en mångdubbling inom fem-tio 
år och söker därför förtäta staden genom nybyggnation. 
Staden har en stark befolkningstillväxt. Detta skapar 
behov av att bygga nya förskolor, skolor, bostäder och 
en effektivisering av infrastrukturen. Detta skapar i sin 
tur ytterligare tillväxt. Vi har redan gjort många offent-
liga platser mer attraktiva, vilket gynnat stadsklimatet, 
men samhällsbyggnad tar tid och vi arbetar målmedvetet 
vidare med prioriterade frågor.
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NÄRVARO I BORÅS

Kommersiellt projekt Bostadsprojekt Förvaltningsfastighet

FA S T IGHE T SBE S TÅ ND
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NÄRVARO I BORÅS
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KOMMERSIELL A 
PROJEK T
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Cernera utvecklar kommersiella projekt genom nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad.
Vi har en gedigen erfarenhet av att utveckla och förädla stora ytor för bland annat kontor, butiker, hotell, 
restauranger och produktionslokaler. Projekten är av varierande storlek, men gemensamt för dem är en 
genomgående god arkitektur som tryggt harmonierar med omgivande miljö. Det byggande vi företar oss 
verkar alltid för en förskönad och tryggare stadsmiljö, med den goda staden som långsiktig vision – en 
attraktiv stad som tillvaratar och förädlar stadens själ.

U T V ECK L A R Y TOR FÖR S TA DENS 
KOMMER SIEL L A T IL LVÄ X T
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Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot 
stadsparken i själva hjärtat av Borås. I dagsläget består 
fastigheten, som samägs av Cernera och Järngrinden, 
av äldre handelsytor och ett parkeringsgarage, men nu 
pågår omfattande och ambitiösa om- och tillbyggnads-
arbeten i fastigheten.

Läget mitt i Borås centrum är förstås mycket kommer-
siellt attraktivt och syftet med Pallasprojektet är att 
återskapa fördelarna från den tid då kvarteret prägla-
des av merkantil optimism och framtidstro. Ambitioner-
na är stora och det har varit viktigt att förmedla design 
och funktion i ett bredare perspektiv, med bästa möjliga 
kvalitet. Pallas blir med andra ord ett signum för sin 
samtid – och för Borås framtid.

Samtliga handelsytor uppgraderas och utvecklas för 
att motsvara Borås samtids och framtids kommersiella 
realitet. De nya affärsytorna anläggs över tre plan i 
fastigheten, omfattar 10 000 kvadratmeter och kommer 
att vara hemvist åt bland annat H & M, Åhléns, Hjärte-
rum, Joel Jolina, Cervera och Rituals. För att ytterligare 
stärka Pallas kommersiella potential och tillgänglighet 
renoveras också fastighetens parkeringsanläggning 
som kommer att erbjuda 400 p-platser vid färdig- 
ställande.

Högst upp i fastigheten byggs även bostäder - två  
våningsplan med 40 lägenheter - Pallas Roof. Läs mer 
om bostadsprojektet på sidan 36.

FAKTA PALLAS

KOMMERISELLA YTOR TOTALT: Ca 10 000 kvm (exkl garage)   PROJEKTSTART: Projektet är igång 

ARKITEKT: Alessandro Ripellino Arkitekter & Tengbom Arkitekter ÄGARANDEL: Cernera 50 % / Järngrinden  50 %

PROJEKTPORTFÖLJ  PALLAS

Framtidens handel och boende i hjärtat av Borås
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Som redan befintlig kund innan restaureringen; 
vad har ni för förväntningar på Åhléns verksamhet 
i det nya moderna köpcentret Pallas?
- Självklart är förväntningarna stora eftersom vi 
kommer att befinna oss i ett nytt och fint centra som 
kommer locka många besökare och kunder.

Vilka blir de största skillnaderna? 
- Att vi nu kommer att ha en tvåplansbutik i nya fräscha 
lokaler i en toppmodern galleria med flera nya goda 
grannar. 

Kommer ni att husera på större ytor än tidigare?
- Vi kommer att ha en något mindre yta men den 
kommer att vara bättre planerad och det kommer att 
gynna våra kunder.

Kommer utbudet kunna breddas och utökas, 
med en herravdelning till exempel?
- Exakt hur sortimentet kommer se ut är inte klart än 
men vi ser över våra möjligheter till en bra mix som 
kommer attrahera och inspirera våra kunder.

Någon kommentar om Åhléns roll i Borås och om 
stadens attraktionskraft generellt? 
- Åhléns är en mycket viktig aktör i Borås och starkt 
förknippad med Pallashuset. Vi upplever att vi är mycket 
uppskattade för att vi erbjuder kunden en mix av mode, 
barnkläder, skönhet, media och hem under samma tak.

ULRICA THORED, 
Å HLÉNS REGIONCHEF 
OM FÖR VÄ NTNINGA RN A 
PÅ N YA PA LL A S

INTERVJU ULRICA THORED

ULRICA THORED

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

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2015 25

FÖR VA LTA R OCH FÖR Ä DL A R 
AT T R A K T I VA  L ÄGEN
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Merkurius 1 uppfördes 1915-1916 under det svenska 
bankbyggandets stora tid. Den anrika fastigheten äger 
en monumental inramning i bästa läge vid Stora torget. 

Efter det att Handelsbanken under våren 2016 lämnar 
lokalerna de huserat i sedan nästan 100 år tillbaka i 
tiden, kommer en varsamt men omfattande renovering 
påbörjas i syfte att en ny kund ska ta lokalerna i anspråk 
2017.

Liksom Borås rådhus, som byggdes några år tidigare, 
präglas Merkurius 1 av en nationalromantisk arkitektur 
med förebilder i äldre svensk byggnadskonst. Huset är 
ett så kallat drakhus, inspirerat av vikingatida husform 
med brant takvinkel. 

Namnet Merkurius kommer från traditionen att ge sta-
dens centrala delar namn efter fornnordiska gudar samt 
grekisk och romersk mytologi. Merkurius var en gud i ro-
mersk mytologi som skyddade handel och köpmän, vilket 
förstås var ett passande val för området som utgör Borås 
kommersiella kärna. 

Läget är onekligen idealt och ger närhet till all den ser-
vice som staden erbjuder i form av restauranger, affärer, 
sjukvård, frekvent kollektivtrafik och goda parkerings-
möjligheter.

Med en verksamhetsyta på cirka 1 800 kvadratmeter 
uppdelat på tre våningsplan plus källarvåning och vind 
samt med moderna styrsystem för energioptimering, 
fjärrvärme, fjärrkyla och personhiss erbjuder Merkurius 
1 fantastiska lokaler för vår nya kund.

Anrik skönhet med obegränsade möjligheter i bästa läge

FAKTA MERKURIUS

BENÄMNING: Merkurius   FASTIGHETSBETECKNING: Merkurius 1

ADRESS: Stora Torget 1, Borås  OMRÅDE: Centrum  FÖRVALTAD YTA: Ca 1 500 kvm

TYP AV FASTIGHET: Kontor ÄGARANDEL: Cernera 100 %

FÖRVALTNINGSPORTFÖLJ  MERKURIUS
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K ELVA

K Elva är ett av Sjuhäradsbygdens mest attraktiva före-
tagshus, välexponerat och strategiskt beläget i Borås 
nya expansiva affärsdistrikt Katrinedal Business 
District. Området är mycket lättillgängligt med fem mi-
nuters gångavstånd till centrum samt med tillhörande 
kommunikationer inklusive direkt anslutning till riksväg 
40, 41 och 27. 

Här finns det mesta man kan önska sig, med bland annat 
lunchrestauranger, gym och företagshälsovård. Alldeles 
intill ligger vackra gröna Annelundsparken, som bjuder 
in till sköna promenader och lunchmöjligheter. Katrine-
dal Business District bjuder även gott om parkeringsmöj-
ligheter, inklusive vårt eget parkeringshus Humlan.

Fastigheten har en verksamhetsyta om 10 000 kvadrat-
meter och lämpar sig väl för många olika typer av verk-
samheter. Här finns konferensrum för upp till 40 per-
soner samt en härlig takterrass i söderläge, vilken är 
åtkomlig för alla husets hyresgäster. Huset har också 
fjärrvärme, komfortkyla, personhiss och godshiss samt 
internetanslutning via fibernät.

Cernera förfogar över en stark närvaro i Katrinedal 
Business District och erbjuder här en stor- 
variation av öppna och ljusa kontorsytor i fastigheter 
från skilda epoker, med ett ypperligt exponeringsläge för 
business to business.

FAKTA K ELVA

BENÄMNING: Företagshuset K elva  FASTIGHETSBETECKNING:  Katrinedal 11

ADRESS:  Åsboholmsgatan 6,  Borås  OMRÅDE:  Katrinedal Business District FÖRVALTAD YTA: Ca 10 000 kvm 

TYP AV FASTIGHET:  Kontor, förråd ÄGARANDEL:  Cernera 100 %

FÖRVALTNINGSPORTFÖLJ  K11

Komplett företagshus i expansivt affärsdistrikt
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K ELVA
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FÖRETAGSHUSET N4

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

FÖRETAGSHUSET U2

BENÄMNING: Företagshuset U2
FASTIGHETSBETECKNING: Uranus 2
ADRESS: Fabriksgatan 10,  
 Borås
OMRÅDE: Centrum  
FÖRVALTAD YTA: Ca 4 000 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, handel
ÄGARANDEL: Cernera 100 %

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

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

CERNERA FÖRVALTNINGSPORTFÖLJ
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PERSEUS

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

HEIMDAL

BENÄMNING: Heimdal 
FASTIGHETSBETECKNING: Heimdal 9
ADRESS: Sandgärdsgatan 25,  
 Borås
OMRÅDE: Centrum  
FÖRVALTAD YTA: Ca 2 000 kvm
TYP AV FASTIGHET: Hotell
ÄGARANDEL: Cernera 100 %

PALL AS

BENÄMNING:  Pallas
FASTIGHETSBETECKNING Pallas 1
ADRESS:  Lilla Brogatan 6,  
 Borås
OMRÅDE:  Centrum
FÖRVALTAD YTA:  Ca 21 000 kvm
TYP AV FASTIGHET:  Handel, kontor, parkering
ÄGARANDEL:  Cernera 50 % / Järngrinden 50 %

FÖRETAGSHUSET M19

BENÄMNING:  Företagshuset M19
FASTIGHETSBETECKNING: Maskrosen 19
ADRESS:  Humlegatan 15, Borås 
OMRÅDE:  Katrinedal Business District 
FÖRVALTAD YTA: Ca 14 500 kvm varav ca 8 500  
 kvm P-anläggning
TYP AV FASTIGHET:  Kontor, parkeringsanläggning  
 och förråd 
ÄGARANDEL:  Cernera 100 %
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F0RSEN

BENÄMNING: Forsen
FASTIGHETSBETECKNING: Forsen 1
ADRESS: Druveforsvägen 32  Borås
OMRÅDE: Druvefors 
FÖRVALTAD YTA: Ca 7 000 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, handel
ÄGARANDEL:  Cernera 100 %   

(Forsen 1 tillträddes 2015-04-15)

KNALLEPORTEN / L ANDAL A  

BENÄMNING: Knalleporten  / Landala 2
FASTIGHETSBETECKNING: Landala 2
ADRESS: Bäckeskogsgatan 1
OMRÅDE: Knalleportens 
 handelsområde
FÖRVALTAD YTA: Ca 7 900 kvm
TYP AV FASTIGHET: Handel, friskvård
ÄGARANDEL: Cernera 100 %

FÖRETAGSHUSET K7

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

SOLROSEN

BENÄMNING: Solrosen 
FASTIGHETSBETECKNING: Solrosen 6
ADRESS: Trandögatan 3 / 
 Druveforsvägen 33, Borås
OMRÅDE: Druvefors  
FÖRVALTAD YTA: Ca 7 300 kvm
TYP AV FASTIGHET: Kontor, utbildning, handel
ÄGARANDEL: Cernera 100 %

FÖRVALTNINGSPORTFÖLJ
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SÖDRA K ARLSNÄS

BENÄMNING: Södra Karlsnäs
FASTIGHETSBETECKNING: Södra Karlsnäs 1
ADRESS: Boråsvägen 44,  
 Ulricehamn
OMRÅDE: Karlsnäs  
FÖRVALTAD YTA: Ca 800 kvm 
TYP AV FASTIGHET: Handel
ÄGARANDEL: Cernera 100 % 
 (Södra Karlsnäs såldes 2016-04-30)

K ÄLLBÄCKSRYD

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

MINERVA

BENÄMNING:  Minerva 
FASTIGHETSBETECKNING:   Minerva 1
ADRESS:  Stora Brogatan  8,  
 Lilla Brogatan 7, Borås 
OMRÅDE:  Centrum   
FÖRVALTAD YTA:   Ca 900 kvm
TYP AV FASTIGHET:   Handel, kontor, restaurang
ÄGARANDEL:   Cernera 50 %  / Järngrinden 50 %
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Boråsarna blir fler och därför behöver marken i centrala Borås exploateras för bostäder i allt högre grad. Om många 
bor centralt betyder det att fler rör sig utomhus alla tider på dygnet – vilket ökar både trivsel och trygghet samt ger 
ett ökat underlag för näringsliv i form av butiker, restauranger och kaféer. Cernera utvecklar bostadsprojekt genom 
nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad. När vi utvecklar bostäder tar vi huvudansvaret i allt från förvärv, idé, plan- 
utveckling och bygglov till upphandling, genomförande, marknadsföring och försäljning av lägenheter och byggrätter. 
Cerneras bostadsprojekt går på alla sätt helt i linje med Borås stads riktlinjer för nybyggnation i stadsbilden.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 2015 35

BYGGER BOS TÄ DER FÖR EN 
L E VA NDE OCH T R YGG S TA DSBIL D
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FAKTA PALLAS

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 220    TOTAL BOSTADSAREA: Ca 13 500 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: Etappvis om- och tillbyggnad med start 2015 

 ARKITEKT: Alessandro Ripellino & Tengbom Arkitekter

ÄGARANDEL: Cernera 50 % / Järngrinden 50 %

BOSTADSPROJEKT  PALLAS

Tidigare nämnda kvarteret Pallas är förutom sitt kom-
mersiella syfte också ett bostadsprojekt i större skala. 
Med sitt centrala fina läge alldeles vid Viskan erbju- 
der Pallas förstås ett mycket attraktivt boende som 
kommer att bidra till att bortbyggandet av Borås bo-
stadsbrist. Därmed bidrar det på många sätt positivt till 
Borås framtid. 

Inte minst genom Pallastornet, som med sina 33 vå-
ningar blir en monumental profilbyggnad och landmär-
ke för Borås, som ytterligare förstärker det unika i det 
ambitiösa projektet. Tornet kommer främst att inrym-
ma bostäder och har arkitektoniskt anpassats för att 
smälta in väl i intilliggande bebyggelsemiljö. 

Idén att bygga på höjden gynnar stadsutvecklingen 
genom att man får en högre exploatering på en mindre 
yta samtidigt som man lämnar grönområden och övrig 

stadsmiljö ifred. Till detta kommer förstås den fantas-
tiska utsikt som Pallastornets framtida boende kommer 
uppleva.

Pallasprojektet blir det dyraste byggprojektet i stadens 
historia med lägenheter. Dels via en påbyggnad om två 
våningsplan med 40 nya lägenheter med ett unikt läge 
med utsikt ovanför takåsarna, och dels 180 lägenheter 
i Pallastornet. 

Försäljningen av Pallas Roof startade under 2015 och  
sålde slut på rekordtid. De första bostadsrättsköparna 
väntas flytta in under december 2016.

Ett av de största projekten i Borås genom tiderna
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Inspirerade av det ljusa söderläget och den omgivande 
50-talsbebyggelsen har QPG Arkitekter arbetat fram projekt 
Stallbacken – två moderna kvalitetshus med genomtänkta 
planlösningar, hållbara material samt kök och bad med mo-
dern utformning.

Bostadshusen uppförs som två likadana elvavåningshus 
innehållande 59 bostadslägenheter i varje huskropp. Allt 
ifrån 1 rum och kök om 38 kvadratmeter till 4 rum och kök 
om 115 kvadratmeter. Lägenheterna håller hög modern 
standard och samtliga är utrustade med generösa balkong-
er - inglasade för den som vill -  eller stora uteplatser mot en 
vacker innergård. Husen har inbyggt garage för de boende 
med direkt förbindelse via hiss till varje våningsplan. 

Husen byggs genom välbeprövade byggmetoder, sunda 
tåliga material, låg energiförbrukning och genomtänkta 
detaljer. Exteriört planerar vi för ett spännande arkitekto-
niskt uttryck med en blandning av tegel- och betongfasad, 
balkongräcken i aluminium, hållbara energifönster och 
uttrycksfulla entrépartier.

Säljstart för bostadsrätterna i Stallbacken etapp 1 som om-
fattar 59 lägenheter inleds under våren 2016 och vi räknar 
med att lägenheterna är klara för inflyttning till sommaren 
2018.

Generösa centrala bostäder i historisk miljö vid vackra Viskan

FAKTA STALLBACKEN

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 118  TOTAL BOSTADSAREA: Ca 8 000 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2016  ARKITEKT: QPG Arkitekter

ÄGARANDEL: Cernera 100%

PROJEKTPORTFÖLJ  STALLBACKEN
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PROJEKTPORTFÖLJ  HUGIN

FAKTA TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 180  TOTAL BOSTADSAREA: Ca 14 000 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: Projektet pågår  ARKITEKT: QPG Arkitekter

ÄGARANDEL: Cernera 50 %, Mjöbäcks Entreprenad 50 %

TR Ä DGÅ RDS S TA DEN 
HES TR A

Målet med Trädgårdsstaden Hestra är att skapa ett om-
råde där människor – unga som gamla, familjer, par eller 
singlar – ska kunna leva nära naturen men samtidigt ha 
tillgång till stadens alla möjligheter och bekvämligheter 
inklusive skolor, förskolor och affärer. 

Området är beläget på attraktiva Hestra i nordvästra 
Borås med kombinationen av natur och badsjö inpå knu-
ten och promenadavstånd till Borås city och Knalleland. 
Här byggs det boende i flera olika valmöjligheter från 
1,5:or till 5:or och även radhus. 

Den nya stadsdelen skall erbjuda mycket mer än moder-
na lägenheter och radhus. 
– Trädgårdsstaden Hestra kommer att koppla ihop 
Hestra Parkstad med staden. 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 på QPG arkitektbyrå i Göteborg. 

Ulrika Gunnman är arkitekt på 02Landskap med uppdrag 
att forma den yttre miljön menar att stor vikt lagts vid att 
låta kvarteret knyta an till naturen. – Det finns en ofta 
outnyttjad potential i samspelet mellan hus och land-
skap. I Trädgårdsstaden Hestra har det samspelet varit 
en viktig utgångspunkt, menar hon. 

Totalt omfattar Trädgårdsstaden Hestra, som är ett 
samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad, fyra etapper 
med sammanlagt cirka 180 bostäder. Försäljningen 
av  36 bostadsrätter i etapp 1 har sålt slut och bygg-
start inleddes under våren 2015. Etapp 2 omfattar 
omkring 50 bostadsrätter vilka planeras vara klara för 
inflyttning  våren 2017. 

Tryggt område med ett unikt läge, nära till allt
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LINA Z ANDÉN 
SNART BOENDE I  HESTR A S 
NYA TR ÄDGÅRDSSTAD

INTERVJU LINA ZANDÉN

Varför har du valt att bosätta dig i
Trädgårdsstaden Hestra?
– Då vi renoverat två äldre hus och kände att vi aldrig 
kommer bli klara så bestämde vi oss för att leta efter  
något mindre och nytt. Eftersom Hestra är ett tilltalande 
och växande område så blev valet inte svårt när vi upp-
märksammade detta bostadsprojekt.

Vad hade du för bild av Hestra innan
bostadsprojektet blev känt?
– Trevligt, barnvänligt, vackert, närhet till natur och även 
centrum, bra skola och barnomsorg i närheten, ett om-
råde som växer och utvecklas.

Har du några fritidsintressen som gör
området extra passande?
– Nej, men promenadavståndet och bra bussförbindelser 
gör det lätt att ta sig till centrum och Knalleland om man 
vill lämna bilen hemma. Jag gillar även närheten till trev-
liga motions- och promenadområden, som Byttorpssjön, 
Ramnasjön och Rya Åsar.

Vad har du för förväntningar och förhoppningar
på livet i Trädgårdsstaden Hestra?
– Trädgårdsstaden Hestra känns som en trygg och bra 
miljö för mina barn att bo och växa upp i. Det är också 
kul att få vara med från början i ett nybyggt område som 
kommer fortsätta att växa. Jag hoppas på mycket tid med 
familjen i den vackra och rogivande miljön runt omkring. 
Och kanske även några nya och trevliga kontakter bland 
grannarna.

Hur känns det att vara boråsare 2016?
– Det känns fint! Borås växer mer år för år vilket är väl-
digt roligt. Extra roligt är alla nya bostadsprojekt som 
vuxit fram de senaste åren, speciellt dem kring centrala 
Borås. Vilket gör att bilden av stadskärnan förändras och 
växer. Att se sin stad under ständig utveckling gör mig till 
en stolt boråsare.

LINA ZANDÉN

SNART BOENDE I 

TRÄDGÅRDSSTADEN 

HESTRA

K Ä NNS SOM EN 
T RYGG OCH BR A 
MIL JÖ FÖR MIN A 
BA RN AT T  BO 
OCH VÄ X A UPP I
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På historisk mark, vid gamla Åkerlunds Väfveri och Druveforsfallet, planerar 
Cernera uppföra 65 lägenheter fördelade i tre huskroppar. Under bostäderna 
finns plats för parkering av cyklar och bilar. Mellan husen återfinns en grön skön 
innergård med plats för såväl avkoppling som umgänge. Till varje lägenhet finns 
dessutom en generös balkong.

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

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 65

TOTAL BOSTADSAREA: Ca 4 500 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2018

ARKITEKT: Semrén & Månsson

ÄGARANDEL: 100 %

STALLBACKEN ROOF

STALLBACKEN COMPACT LIVING

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 35

TOTAL BOSTADSAREA: Ca 1 200 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2016/2017

ARKITEKT: Semrén & Månsson

ÄGARANDEL: 100 %

PROJEKTPORTFÖLJ
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I kvarteret Hugin på Stengärdsgatan mitt i Borås planeras för ett 60-tal bostäder 
med hög kvalitet, i olika storlekar. Området, med närhet till livsmedel, restauranger 
och detaljhandel, bedöms vara mycket attraktivt för alla åldersgrupper.  Hugin är 
ett samprojekt mellan Cernera (37,5 %), Järngrinden (37,5 %) och Jofast (25 %).    

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

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 60

TOTAL BOSTADSAREA: Ca 4 000 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2017

ARKITEKT: Tengbom Arkitekter

ÄGARANDEL: 37,5 %

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 280

TOTAL BOSTADSAREA: Ca 18 400 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART:  2019 – 2022

ARKITEKT: Semrén & Månsson

ÄGARANDEL: 100 %

PROJEKTPORTFÖLJ

HUGIN

FORSEN
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Under 2016 planerar vi att starta försäljningen av 16 moderna villor i bostadsrätts-
form på attraktiva Hestra i Borås. De nyckelfärdiga husen är välutrustade och har 
tillhörande carport. Områdets trädgård kommer att få lite extra kärlek med plats för 
såväl lek som avkoppling. Inflyttning är planerad till årsskiftet 2017/2018. 

På fastigheten Byttorpstå nära naturreservatet Rya åsar, Resecentrum, Högskolan 
och Borås City, planeras för 27 lägenheter i olika storlekar. Detaljplan väntas bli 
antagen under 2016.

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 16

TOTAL BOSTADSAREA: Ca 2 100 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2017

ARKITEKT: Semrén & Månsson

ÄGARANDEL: 100 %

BERWALD/HESTRA PARKSTAD

BYTTORPSTÅ

ANTAL PLANERADE BOSTÄDER: 27

TOTAL BOSTADSAREA: 2 200 kvm

PLANERAD PROJEKTSTART: 2017

ARKITEKT: Krook & Tjäder

ÄGARANDEL: 100 %
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FÖR VA LT NINGSBER ÄT T EL SE

Styrelsen och verkställande direktören för Cernera Fastigheter AB, 
organisationsnummer 556671-8127, får härmed avge redovisning över 
företaget och koncernens verksamhet för räkenskapsåret 2015. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.

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

MODERBOLAGET
Moderbolaget bedriver fastighetsförvaltning och förvaltning av dotterbo-
lagens aktier.

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

Fastighetsförvaltning
Aktiv förvaltning av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter med 
geografisk marknad i Borås och dess närområde. 

Kommersiella fastighetsprojekt
Utveckling av kommersiella fastigheter avseende användningsområden, 
innehåll och kunder. Huvudsaklig geografisk marknad är Borås med 
närområde.

Bostadsprojekt
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder i egen regi eller genom samar-
beten. Huvudsaklig marknad är expansiva och prioriterade orter i Sverige 
med målsättning att producera 150 – 200 bostäder per år.

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

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

Kvalitet
Vi eftersträvar hög kvalitet avseende såväl fastigheter och lägen som 
relationer och samarbeten. Fastighetsbeståndet samt utveckling och 
renoveringar av detsamma präglas av  genomtänkta lösningar och kloka 
materialval. I relationerna med våra kunder, samarbetspartners och le-
verantörer 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 kontakten med våra kunder. Vidare ska 
våra kunder uppleva att de har nära till vår personal och service. När-
heten till kunden betyder även att vi genom att förstå deras behov, i rätt 
läge kan erbjuda utveckling av befintlig lokal eller erbjudande om bättre 
lämpad lokal för verksamheten.

Engagemang
Vi särskiljer oss genom vårt engagemang i den enskilda kunden. Genom 
en slimmad organisation med specialistkunskap samt god kännedom om 
den inre och yttre miljöns, lägets och arkitekturens betydelse för såväl 
affärsverksamheter som boende, är vårt engagemang en avgörande 
faktor för att attrahera nya kunder samt stärka lojaliteten och 
utvecklingen hos befintliga kunder.

INVESTERINGAR
Koncernens totala investeringar uppgår till 71 mkr (35 mkr).
På förvaltningssidan har inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp för 
befintliga fastigheter gjorts för 41,9 mkr l0 mkrl).

Koncernen har genom flera års utveckling av ett antal kommersiella 
fastigheter skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, där merparten 
utgör ytor för kontor och handel. Utvecklingsarbetet har fortgått under 
innevarande räkenskapsår och totalt har investerats 27,9 mkr (29 mkr) i 
kommersiella fastighetsprojekt.

Inom affärsområdet projektfastigheter har investeringar gjorts med 1,2 
mkr (6 mkr).

I projektet Trädgårdsstaden Hestra har fastigheten i april 2015 delats av i 
fyra delar där två har sålts vidare till Bostadsrättsföreningarna.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning har ökat med 50 % (6 %) där större delen 
avser bostadsutvecklingen. Fastighetsförvaltningens omsättning har ökat 
med 7 % (6 %). Organisationen för affärsområdet Bostadsprojekt håller 
på att utökas vilket har ökat inköpta tjänster och personalkostnader. 
Dessa ökade kostnader matchas dock mot vinster i pågående projekt. 
En bokföringsmässig förlust vid avyttring av mark i ett pågående  
bostadsprojekt minskar resultatet med 3,4 mkr. Sammantaget har 
rörelseresultatet ökat med 4,9 mkr vilket motsvarar 14 %.

I juli 2015 såldes två dotterbolag innehållande bostäder med en vinst på 
36 mkr, det i kombination med en positiv ränteutveckling gör att resul-
tatet efter finansiella poster hamnar på 59,4 mkr (17,2 mkr). Rensat från 
försäljningen av dotterbolagen uppgår resultatet efter finansiella poster 
till 23,2 mkr (17,2 mkr) vilket är en ökning med 35%.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 91 % (90 %). Driftsnettot 
för förvaltningsfastigheterna har ökat med 8 % (8 %).

FASTIGHETSBESTÅND
Koncernens totala fastighetsbestånd består av 23 hel- eller delägda 
fastigheter. Fastigheterna är uppdelade i förvaltningsfastigheter, kom-
mersiella projektfastigheter och projektfastigheter. Kommersiella pro-
jektfastigheter och projektfastigheter redovisas i balansräkningen under 
Byggnader och mark. Det totala bokförda värdet av samtliga fastigheter 
uppgår till 1 022 mkr (978 mkr).

Förvaltningsfastigheter
Cernera Fastigheter AB:s fastighetsbestånd, inom förvaltningsfastighe-
ter, uppgick per 31 december 2015 till 15 st. Samtliga förvaltningsfast-
igheter värderas årligen av ett externt värderingsföretag, Forum Fastig-
hetsekonomi. Det totala värdet för förvaltningsfastigheterna uppgår till 
941 mkr (879 mkr) vilket innebär en värdeökning på 7 %. Fastigheterna 
ligger centralt i Borås Stad i attraktiva områden för fastighetens ändamål 
och utgör en bra blandning av kontor och handel. I april 2015 köptes 
fastigheten Forsen 1 som är en blandfastighet med en initial förvaltning 
om ca 7 000 kvm. Under våren 2016 beslöt kommunstyrelsen att planar-
bete kan påbörjas. Vår ambition är att fastigheten, som ligger utmed ån 
Viskan, ska utvecklas till ett område med närmare 300 bostäder.
 
Vi har i april 2016 anställt en renodlad säljare för att förstärka uthyr-
ningssidan och ytterligare förbättra våra kundrelationer.

I april 2016 har även en mindre fastighet i Ulricehamn, Karlsnäs 1, sålts 
till nuvarande hyresgäst.

Kommersiella projektfastigheter
En större fastighet, Pallas 1, centralt i Borås håller på att utvecklas till ett 
modernt köpcentra. Fastigheten har under december 2015 och januari 
2016 utrymts för att kunna genomföra en total ombyggnation. Ett antal 
hyreskontrakt är tecknade, motsvarande ca 80 % ekonomisk uthyrnings-
grad. Inflyttning kommer att ske med början i november 2016.

I maj 2016 påbörjas totalrenoveringen av en av byggnaderna på Landala 
2 för en större kund.

Fastigheten Merkurius 1 har övergått till att vara ett kommersiellt 
fastighetsprojekt då den under 2016 ska iordningställas för ny kund med 
planerad inflyttning våren 2017. Fastigheten ligger mitt på torget i Borås. 
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FÖR VA LT NINGSBER ÄT T EL SE

FÖR SL AG T IL L  V INS T DISP OSI T ION

Bostadsprojekt
Under ett flertal år har en omfattande projektportfölj anskaffats som vi 
nu under 2015 börjar se resultatet av. Totalt omfattar portföljen närmare 
1 000 byggrätter för bostäder i olika skeden där Cerneras andel uppgår 
till ca 750 stycken. 

Två projekt är slutsålda, Trädgårdsstaden 1 och Pallas Roof, där 
inflyttning kommer att ske under juli respektive december 2016. Totalt 
omfattar dessa två projekt 76 lägenheter. Försäljningen av 48 lägenheter 
i Trädgårdsstaden 2 och 59 lägenheter i Stallbacken 1 pågår för fullt med 
stor framgång.

I februari 2016 har en mindre fastighet i stadsdelen Brämhult i Borås 
köpts in för vidare exploatering.

Affärsområdet Projektfastigheter har förstärkts med olika kompetenser 
och i april 2016 rekryterades en projektchef. Med en ny organisation på 
plats möjliggörs våra expansionstankar och att vi på ett ännu bättre sätt 
kan samordna våra projekt och vara mer aktiva i markanvisningstävlingar 
i ett större geografiskt område.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens likvida medel vid årets slut uppgick till 22 mkr (30 mkr) och 
kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelseka-
pital uppgick till 35 mkr (23 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 räntebä-
rande lån uppgick vid årets slut till 613 mkr (631 mkr) vilket ger en belå-
ningsgrad på 58 % (64 %) i förvaltningsfastigheterna. Projektportföljen är 
med några få undantag obelånad.

MÖJLIGHETER OCH RISKER
Ekonomisk tillväxt och ökad inflation leder oftast till stigande marknads-
räntor vilket även antas leda till högre hyresintäkter. Det är främst två 
faktorer som antas öka hyresintäkterna, dels en ökad efterfrågan pga 
tillväxten vilket medför minskade vakanser och därmed en möjlighet till 
stigande marknadshyror samt genom indexklausulen i de kommersiella 
kontrakten som kompenserar den ökade inflationen. En högkonjunktur 
ger oftast högre räntekostnader men även högre hyresintäkter medan en 
omvänd situation råder i en lågkonjunktur. På kort tid finns en förskjut-
ning 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 av fastighetens förväntade driftsnetto och köparens 
avkastningskrav. En ökad efterfrågan ger oftast ett lägre avkastningskrav 
och därmed ett högre pris för fastigheten och en minskad efterfrågan 
ger motsatt effekt. En positiv utveckling av driftsnettot ökar möjligheten 
till avkastning och ökar därmed priset på fastigheten medan en låg eller 
negativ utveckling ger motsatt effekt.

MILJÖINFORMATION
Cernera Fastigheter arbetar med gröna frågor inom olika områden.

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

Grön El
Från 2016 har samtliga fastigheter Grön el från förnyelsebara energikäl-
lor för att minska avtrycket på miljön.

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

Försköning av stadsmiljö
Cernera Fastigheter deltar i olika projekt och samverkansgrupper för att 
uppnå en förskönad och tryggare stadsmiljö. Under 2016 medfinansierar 
vi upprustningen och byggandet av en kanal i centrala Borås, ett sampro-
jekt mellan olika fastighetsägare och Borås stad.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Företaget är helägt dotterföretag till Uddetorp Invest AB, org. nr 556062-
2176, med säte i Borås stad.

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL:   
 
Balanserade vinstmedel  817 178   
Årets resultat  36 092 626   

Kr  36 909 804   

Disponeras enligt följande:    

Utdelning till moderbolaget, 10 000 kr per aktie  20 000 000   
I ny räkning överförs  16 909 804   

Kr 36 909 804   
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN
Styrelsen föreslår utdelning till moderbolaget med 20 000 000 kronor. Som framgår av balansräkningen finns full täckning för det bundna egna 
kapitalet vid räkenskapsårets utgång även efter lämnad utdelning till aktieägarna. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar, de försäljningar och den utveckling som planeras.
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FL ER Å R S JÄ MFÖREL SE

2015 2014 2013 2012 2011

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr 107 717 71 620 67 425 63 596 59 080

Resultat efter finansiella poster, tkr 59 437 17 190 13 164 16 492 9 827

Balansomslutning, tkr 1 164 258 1 084 107 969 222 919 664 874 113

Soliditet, % 27 26 21 20 19

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr 4 315 3 014 2 995 3 050 2 319

Resultat efter finansiella poster, tkr 35 789 -1 971 -1 421 -6 771 708

Balansomslutning, tkr 398 040 356 437 309 496 259 243 234 881

Soliditet, % 73 73 66 67 65
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2015 2014 2013 2012 2011

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr 107 717 71 620 67 425 63 596 59 080

Resultat efter finansiella poster, tkr 59 437 17 190 13 164 16 492 9 827

Balansomslutning, tkr 1 164 258 1 084 107 969 222 919 664 874 113

Soliditet, % 27 26 21 20 19

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr 4 315 3 014 2 995 3 050 2 319

Resultat efter finansiella poster, tkr 35 789 -1 971 -1 421 -6 771 708

Balansomslutning, tkr 398 040 356 437 309 496 259 243 234 881

Soliditet, % 73 73 66 67 65

RE SULTAT R Ä K NING KONCERNEN

Not 2015 2014

RÖRELSEINTÄKTER 1

Nettoomsättning 4,5 107 717 71 620

Övriga rörelseintäkter 3 715 1 295

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 111 432 72 915

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader - 19 706 -18 878

Produktionskostnader - 25 662 -

Övriga externa kostnader 6 - 8 265 -6 284

Personalkostnader 7 - 2 076 -1 225

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar - 12 941 -12 009

Övriga rörelsekostnader -3 377 -10

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER - 72 027 -38 406

RÖRELSERESULTAT 39 405 34 509

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 9 36 260 -

Ränteintäkter 36 219

Räntekostnader - 16 264 -17 538

SUMMA FINANSIELLA POSTER 20 032 -17 319

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 59 437 17 190

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Bokslutsdispositioner 10 -18 361 -17 801

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER -18 361 -17 801

RESULTAT FÖRE SKATT 41 076 -611

Skatt på årets resultat 11 - 1 572 -99

Uppskjuten skatt 11 -758 181

ÅRETS RESULTAT 38 746 -529
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BA L A NSR Ä K NING KONCERNEN

Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR 1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 104 195 107 030

Förvaltningsfastigheter (inkl mark) 13 903 057 858 892

Inventarier, verktyg och installationer 14 471 626

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 15 15 179 12 020

1 022 902 978 568

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 16 71 000 71 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 1 1

Uppskjutna skattefordringar 18 - 72

71 001 71 073

Summa anläggningstillgångar 1 093 903 1 049 641

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt 858 -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 588 1 141

Fordringar hos koncernföretag 4 363 -

Övriga kortfristiga fordringar 19 38 060 2 535

Upparbetad men ej fakturerad intäkt - 548

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 1 158 692

47 169 4 916

Kassa och Bank 22 328 29 550

Summa omsättningstillgångar 70 355 34 466

SUMMA TILLGÅNGAR 1 164 258 1 084 107
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BA L A NSR Ä K NING KONCERNEN,  FORT S.

Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital 200 200

Balanserat resultat 278 989 277 660

Årets resultat moderföretagets aktieägare 38 746 -529

Summa eget kapital 317 935 277 331

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 18 82 571 74 029

Summa avsättningar 82 571 74 029

LÅNGFRISTIGA SKULDER 22

Övriga skulder till kreditinstitut 602 819 611 345

Summa långfristiga skulder 602 819 611 345

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 22 9 559 10 589

Förskott från kunder 5 837 6 675

Leverantörsskulder 13 688 5 081

Checkräkningskredit 22,23 265 8 647

Skulder till koncernföretag 106 128 84 661

Aktuella skatteskulder 2 137 1 423

Övriga kortfristiga skulder 1 888 1 134

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 21 431 3 192

Summa kortfristiga skulder 160 933 121 402

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 164 258 1 084 107

STÄLLDA SÄKERHETER 25 639 106 640 911

ANSVARSFÖRBINDELSER 26 37 000 INGA
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K A S S A FLÖDE S A N A LY S KONCERNEN

2015 2014

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 39 405 34 509

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 12 941 12 009

Erhållen ränta 36 219

Erlagd ränta - 16 264 -17 538

Betald inkomstskatt - 782 -5 735

35 336 23 464

Förändring av rörelsekapital

Varulager -858 49

Kundfordringar -2 514 -74

Övriga kortfristiga fordringar -43 769 1 871

Leverantörsskulder  8 790 -533

Övriga kortfristiga rörelseskulder 39 907 1 357

Kassaflöde från den löpande verksamheten 36 892 26 134

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -70 988 -35 320

Sålda materiella anläggningstillgångar 12 279 49

Sålda intressebolag 37 627 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -21 082 -35 271

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 39 328 38 185

Förändring kortfristiga finansiella skulder -8 200 2 284

Amortering av skuld -9 799 -9 528

Lämnat koncernbidrag -18 361 -17 801

Utbetald utdelning -26 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 032 13 140

Årets kassaflöde -7 222 4 003

Likvida medel vid årets början 29 550 25 547

Likvida medel vid årets slut 22 328 29 550
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MODERBOL AGE T S RE SULTAT R Ä K NING

Not 2015 2014

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 4 315 3 014

Övriga rörelseintäkter 9 -

Summa rörelseintäkter 4 324 3 014

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 6 - 5 178 -4 605

Personalkostnader 7 - 152 -1 225

Summa rörelsekostnader - 5 330 -5 830

Rörelseresultat -1 006 -2 816

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 9 36 208 -

Resultat från andelar i intresseföretag 27 6 5

Ränteintäkter 694 1 009

Räntekostnader - 113 -169

Summa finansiella poster 36 795 845

Resultat efter finansiella poster 35 789 -1 971

Bokslutsdispositioner 10 304 1 934

Årets resultat 36 093 -37



CERNERA ÅRSREDOVISNING 201554

MODERBOL AGE T S BA L A NSR Ä K NING

Not 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 28 271 885 255 135

Fordringar hos koncernföretag 16 20 220 20 220

Andelar i intresseföretag 29 2 414 2 408

Fordringar hos intresseföretag 30 19 166 19 061

Summa anläggningstillgångar 313 685 296 824

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 115 130

Fordringar hos koncernföretag 66 130 46 006

Fordringar hos intresseföretag 14 137 13 291

Övriga kortfristiga fordringar 19 26 56

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 100 116

82 508 59 599

Kassa och bank 1 847 14

Summa omsättningstillgångar 84 355 59 613

SUMMA TILLGÅNGAR 398 040 356 437
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Not 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 21

Aktiekapital 200 200

Uppskrivningsfond 31 253 548 234 916

Balanserad vinst eller förlust 817 26 854

Årets resultat 36 093 -37

Summa eget kapital 290 658 261 933

KORTFRISTIGA SKULDER 22

Leverantörsskulder 442 4

Checkräkningskredit 23 - 8 647

Skulder till koncernföretag 106 599 85 646

Aktuella skatteskulder 25 -

Övriga kortfristiga skulder 285 45

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 31 162

Summa kortfristiga skulder 107 382 94 504

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 398 040 356 437

STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA

ANSVARSFÖRBINDELSER 26 62 500 31 180

MODERBOL AGE T S BA L A NSR Ä K NING,  FORT S.
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NOT 1. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS- 
PRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernre-
dovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

KONCERNREDOVISNING
Cernera Fastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där Cer-
nera Fastigheter AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman 
och företag där Cernera Fastigheter AB genom avtal har ett bestämman-
de inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncern-
redovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisning-
en 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. Förvärvstid-
punkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identi-
fierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden 
vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgång-
arna 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 klyvnings-
metoden.

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
Bolaget tillämpar successiv vinstavräkning vid aktieförsäljningen av sina 
bostadsprojekt.

Den successiva vinstavräkningens beräknas enligt formeln: (Försälj-
ningsgrad av projekt X upparbetningsgrad i byggentreprenaden) X 
prognosticerad projektvinst

Exempel vinstavräkning:
Om 35 av 36 bostadsrätter sålts samt 60 % av entreprenad- och 
byggherrekostnaderna upparbetats blir avräkningen: (35/36) X (0,6) X 
(projektvinst)
Med ovanstående modell uppnås en rättvisande resultatutveckling. 
Stora krav ställs emellertid på att bolagets vinstprognos för varje projekt 
hela tiden justeras för inträffade och förväntade resultatpåverkande 
händelser.

I resultaträkningen 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 skattesat-
ser 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 san-
nolikt 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 resultat- 
uträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transak-
tion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som 
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund 
av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den 
uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde 
aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp 
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget 
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets 
mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskriv-
ningsmetod 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 återvinnings-
värdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidi-
gare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring 
bör göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av ned-
skrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

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

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga place-
ringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i 
balansräkningen när Cernera Fastigheter AB blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkning-
en när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten.

NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
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Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för 
poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klas-
sificeras 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 anskaffnings-
värde 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 riskhanterings-
strategin avseende säkringen. Dokumentation sker också av företagets 
bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de 
derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträck-
ning 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 ränteföränd-
ringar. 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 säkringsredovis-
ning
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 
avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår kö-
peskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de 
uppkommer. Utdelning 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 bokslutsdispositio-
ner 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 
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. 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 10% (15%) 
av inköpen och 13% (13%) av försäljningen andra företag inom hela den 
företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 58% 
(32%) av inköpen och 100% (100%) 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 4. HYRESINTÄKTER

Koncernen

2015 2014

Avtalade framtida hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter år 1 61 199 65 300

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5 135 209 121 081

Avtalade hyresintäkter senare än år 5 48 025 55 940

Summa 244 433 242 321

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 bo-
städer och parkeringshus. Den vanligaste löptiden är 3-5 år med 
en uppsägningstid på 9-12 månader.

NOT 5. INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen

2015 2014

I nettoomsättningen ingår intäkter från 

Hyror 76 600 71 620

Bostadsutveckling 31 117 -

Summa 107 717 71 620
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NOT 6. ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdraget

BDO Göteborg KB 238 170 49 53

Öhrlings PricewaterhourseCoopers AB 33 15 - -

Summa 271 185 49 53

Övriga tjänster

BDO Göteborg KB 69 33 55 12

Öhrlings PricewaterhourseCoopers AB 14 69 - 58

Summa 83 102 55 70

NOT 7. LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Medelantalet anställda

Män 2 2 1 1

Totalt 2 2 1 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pen-
sionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verk-
ställande direktören 753 716 67 716

Löner och ersättningar till övriga anställda 478 128 20 128

1 231 844 87 844

Sociala avgifter enligt lag och avtal 349 267 25 267

Pensionskostnader för styrelsen och verkstäl-
lande direktören 65 90 15 90

Pensionskostnader för övriga anställda 4 13 3 13

Totalt 1 649 1 214 130 1 214

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 4 3 4 3

Totalt 4 3 4 3

Antal verkställande direktörer och andra ledande 
befattningshavare

Män 6 5 6 5

Totalt 6 5 6 5

NOT 8. ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
Koncernen

2015 2014

Förlust vid avyttring av mark - 3 377 -

Förlust vid avyttring inventarier - -10

Summa - 3 377 -10
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NOT 9. RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Realisationsresultat vid försäljningar 36 260 - 35 953 -

Likvidationsresultat - - 255 -

Summa 36 260 0 36 208 0

NOT 10. BOKSLUTSDISPOSITIONER
2015 2014 2015 2014

Mottagna koncernbidrag - - 15 590 1 934

Lämnade koncernbidrag -18 361 - 17 801 -15 286 -

Summa - 18 361 - 17 801 304 1 934

NOT 11. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
2015 2014 2015 2014

Aktuell skatt -1 572 -99 - -

Uppskjuten skatt - 758 181 - -

Skatt på årets resultat -2 330 82 0 0

Redovisat resultat före skatt 41 076 - 611 35 837 -37

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) - 9 037 134 -7 884 8

Skatteeffekt av ej skattepliktig realisationsvinst 7 907 - 7 910 -

Övriga skattemässiga justeringar - 1 200 - 52 -26 -8

Redovisad skattekostnad - 2 330 82 0 0

NOT 12. BYGGNADER OCH MARK Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 98 146 91 368

Inköp 1 704 6 778

Försäljningar -12 279 -

Omföringar från pågående nyanläggningar 8 580 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 96 151 98 146

Ingående avskrivningar - 8 166 - 7 467

Årets avskrivningar -700 -699

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 866 -8 166

Ingående uppskrivningar 17 050 17 190

Årets förändringar

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -140 -140

Utgående ackumulerade uppskrivningar 16 910 17 050

Utgående restvärde enligt plan 104 195 107 030

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

Moderbolaget

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen
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NOT 13. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 578 479 546 161

Inköp 41 880 32 318

Försäljningar -38 579 -

Omföringar från pågående nyanläggningar 15 246 -

Omklassificeringar -188 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 596 838 578 479

Ingående avskrivningar - 38 066 -28 907

Försäljningar 2 100 -

Årets avskrivningar - 9 525 -9 159

Utgående ackumulerade avskrivningar -45 491 -38 066

Ingående uppskrivningar 318 479 230 825

Försäljningar och utrangeringar -20 348 -

Årets uppskrivningar 61 000 89 500

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp -5 000 -

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - 2 421 -1 846

Utgående ackumulerade uppskrivningar 351 710 318 479

Utgående restvärde enligt plan 903 057 858 892

Förvaltningsfastigheterna värderades inför årets bokslut till 940 900 tkr (879 500 tkr), av Forum Fastighetsekonomi AB. Marknadsvärdet 
bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, d v s en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata 
(hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som 
överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för bedömningen om 
marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.

NOT 14. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 4 385 6 164

Inköp - 66

Försäljningar och utrangeringar - -1 845

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 385 4 385

Ingående avskrivningar -3 759 -5 389

Försäljningar och utrangeringar - 1 795

Årets avskrivningar -155 -165

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 914 -3 759

Utgående restvärde enligt plan 471 626
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NOT 15. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR
Koncernen

2015 2014

Ingående nedlagda kostnader 12 020 15 861

Under året nedlagda kostnader 28 882 15 992

Försäljningar -655 -

Under året genomförda omfördelningar -25 068 -19 833

Utgående nedlagda kostnader 15 179 12 020

NOT 16. FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Vid årets början 71 000 71 000 20 220 20 220

Vid årets utgång 71 000 71 000 20 220 20 220

NOT 17. ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 1 1

Utgående redovisat värde, totalt 1 1

NOT 18. UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen

2015 2014

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt på kvarvarande underskottsavdrag - 72

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på uppskrivning fastighet 81 015 73 735

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 424 74

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan skattemässigt värde och bokfört värde på fastigheten 1 132 220

Summa 82 571 74 029

NOT 19. ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Fordran på Brf:er avseende försäljning andelar i 
koncernbolag 24 977 - - -

Fodran avseende pågående Brf-projekt 8 859 - - -

Övriga kortfristiga fordringar 4 224 2 535 26 56

Summa 38 060 2 535 26 56

NOT 13. FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 578 479 546 161

Inköp 41 880 32 318

Försäljningar -38 579 -

Omföringar från pågående nyanläggningar 15 246 -

Omklassificeringar -188 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 596 838 578 479

Ingående avskrivningar - 38 066 -28 907

Försäljningar 2 100 -

Årets avskrivningar - 9 525 -9 159

Utgående ackumulerade avskrivningar -45 491 -38 066

Ingående uppskrivningar 318 479 230 825

Försäljningar och utrangeringar -20 348 -

Årets uppskrivningar 61 000 89 500

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp -5 000 -

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp - 2 421 -1 846

Utgående ackumulerade uppskrivningar 351 710 318 479

Utgående restvärde enligt plan 903 057 858 892

Förvaltningsfastigheterna värderades inför årets bokslut till 940 900 tkr (879 500 tkr), av Forum Fastighetsekonomi AB. Marknadsvärdet 
bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, d v s en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata 
(hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som 
överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för bedömningen om 
marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.

NOT 14. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 4 385 6 164

Inköp - 66

Försäljningar och utrangeringar - -1 845

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 385 4 385

Ingående avskrivningar -3 759 -5 389

Försäljningar och utrangeringar - 1 795

Årets avskrivningar -155 -165

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 914 -3 759

Utgående restvärde enligt plan 471 626
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NOT 20. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31   2014-12-31

Förutbetalda hyror 15 38 - -

Övriga poster 1 143 654 100 116

Summa 1 158 692 100 116

NOT 21. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Koncernen
Aktie-

kapital
Uppskrivnings-

fond
Balanserat 

resultat
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2015-01-01 200 261 713 15 418 277 331

Förändring uppskrivningsfond, se not 31 - 25 810 1 998 27 808

Utdelning - - -26 000 - 26 000

Fusionsvinst - - 50 50

Årets resultat - - 38 746 38 746

Eget kapital 2015-12-31 200 287 523 30 212 317 935

Moderbolaget
Aktie-

kapital
Uppskrivnings-

fond Fritt eget kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2015-01-01 200 234 916 26 817 261 933

Förändring uppskrivningsfond, se not 31 - 18 632 - 18 632

Utdelning - - -26 000 -26 000

Årets resultat - - 36 093 36 093

Eget kapital 2015-12-31 200 253 548 36 910 290 658

Aktiekapitalet består av 2 000 aktier

NOT 22. UPPLÅNING

Koncernen Moderbolaget

 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

    Skulder till kreditinstitut 602 819 611 345 - -

Kortfristiga skulder

    Checkräkningskredit 265 8 647 - 8 647

Skulder till kreditinstitut 9 559 10 589 - -

Summa räntebärande skulder 612 643 630 581 0 8 647

Förfallotider

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

    Skulder till kreditinstitut 564 545 569 241 - -

Summa 564 545 569 241 0 0
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NOT 23. CHECKRÄKNINGSKREDIT

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 500 10 000 10 000 10 000

NOT 24. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2013-12-31

Upplupna räntekostnader 1 449 1 941 - -

Ej resultatavräknad försäljning dotterbolag 18 351 - - -

Upplupna lönerelaterade kostnader 247 135 4 135

Övriga poster 1 384 1 116 27 27

Summa 21 431 3 192 31 162

NOT 25. STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 639 106 640 911 - -

Summa ställda säkerheter 639 106 640 911 0 0

NOT 26. ANSVARSFÖRBINDELSER

Koncernen Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser till förmån för bostads-
rättsföreningar i pågående projekt 37 000 - 37 000 -

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag - - 8 000 11 180

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag - - 17 500 20 000

Summa ansvarsförbindelser 37 000 0 62 500 31 180

NOT 27. RESULTAT FRÅN ANDERLAR I INTRESSEFÖRETAG

Moderbolaget

2015 2014

Resultatandel från kommanditbolag 6 5

Summa 6 5
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NOT 28. ANDELAR I KONCERNBOLAG

Moderbolaget Kapital- andel % Antal aktier
Bokfört värde 

2015-12-31
Bokfört värde 

2014-12-31

Cernera Näckrosen 4 AB / 556671-7962 / Borås 100 1 000 25 805 21 900

Cernera Katrinedal 11 AB / 556671-7947 / Borås 100 1 000 58 544 52 300

Cernera Landala 2 AB / 556716-4941 / Borås 100 1 000 51 845 47 150

Cernera Bryggaregatan AB / 556726-7819 / Borås 100 1 000 20 610 20 170

Cernera Byttorpshörn 1 AB / 556121-9006 / Borås - - - 8 800

Cernera Eldflugan 1 AB / 556041-9441 / Borås 100 1 000 29 597 33 490

Cernera Heimdal AB / 556756-1047 / Borås 100 1 000 6 177 4 430

Cernera Maskrosen AB / 556683-1607 / Borås 100 1 000 28 298 23 700

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

Cernera Östermalm AB / 556738-3533 / Borås 100 1 000 1 662 100

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

Cernera K7 AB / 556683-2928 / Borås 100 1 000 29 957 26 050

Cernera Perseus 3 AB / 556825-9484 / Borås 100 500 7 005 700

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

Cernera Merkurius 1 AB / 556819-5084 / Borås 100 500 9 518 6 395

Cernera Solrosen 6 AB / 556819-5233 / Borås 100 500 141 50

Cernera K 1:158 / 556866-2737 / Borås 100 500 2 326 1 150

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

Cernera Holding 1 AB / 559005-9357 / Borås 100 500 50 -

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

Summa 271 885 255 135

2015 2014

Ingående anskaffningsvärden 27 143 26 993

Inköp av andelar 50 150

Försäljning av andelar -1 305 -

Likvidation dotterföretag -100 -

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 25 788 27 143

Ingående uppskrivningar 234 897 176 412

Årets förändringar

- Försäljningar -15 895 -

- Uppskrivningar 37 893 58 835

- Nedskrivningar på uppskrivet belopp -3 893 -350

Utgående ackumulerade uppskrivningar 253 002 234 897

Ingående nedskrivningar -6 905 -6 905

- Årets förändringar - -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -6 905 -6 905

Utgående redovisat värde 271 885 255 135
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NOT 29. ANDELAR I INTRESSEBOLAG

Direkt ägda
Kapital-
 andel %

Rösträtts-  
andel %

Antal 
andelar

Bokfört värde 
2015-12-31

Bokfört värde 
2014-12-31

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 50 500 704 704

Projekthus 10 AB 50 50 250 25 25

Cernera Solrosen 6 KB 50 50 1 287 281

Summa 2 414 2 408

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat 2015

ABCWB M 1-10 Fastighets AB 218

Pallas 1 Fastighets AB 201

ABCME Kantaten 1 AB 1 480

Projekthus 10 AB 25

Cernera Solrosen 6 KB 6

2015 2014

Ingående anskaffningsvärde 2 408 2 359

Resultatandel 6 5

Kapitaltillskott - 44

Utgående anskaffningsvärde 2 414 2 408

NOT 30. FORDRINGAR INTRESSEBOLAG

2015 2014

Vid årets början 19 061 18 956

Tillkommande fordringar 105 105

19 166 19 061

NOT 31. UPPSKRIVNINGSFOND

Koncernen Moderbolaget

2015 2014 2015 2014

Ingående saldo 261 713 193 452 234 916 176 431

Årets uppskrivningar 47 580 69 810 37 893 58 835

Nedskrivning av uppskrivet belopp - 3 900 - -3 893 -350

Försäljning dotterföretag - 15 872 - -15 368 -

Övrig överföring till fritt eget kapital - 1 998 -1 549 - -

Utgående saldo 287 523 261 713 253 548 234 916

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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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 2015. Bolagets årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 47-66.

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 2015 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 2015.

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 be-
träffande 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.

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 25 maj 2016  

           
Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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MÖT STYRELSEN

Under året har bolaget fått en betydande kompetensförstärkning genom de nya styrelse- 
ledamöterna Hans-Åke Henriksson och Peder Wiland som har mångårig erfarenhet av 
fastigheter och finansfrågor. Från vänster: Peder Wiland, Robert Smith, Martin Smith

Sittande: Hans-Åke Henriksson, ordförande
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ROBERT SMITH
FÖDD 1964 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier 
vid Högskolan i Borås 
 
Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB 
Verksam i SEB:s lokala  kontorsstyrelse i Borås

 
Delägare

PEDER WILAND
FÖDD 1965 

Styrelseledamot sedan 2015 

UTBILDNING:
Civilekonom vid Högskolan Borås
Styrelseansvar inom försäkringsbolag 

Verksam inom bankväsende sedan 1986

HANS-ÅKE HENRIKSSON
FÖDD 1951 

Ordförande sedan 2015 

UTBILDNING:
Ingenjörsutbildning på 
Sven Erikssonskolan i Borås 
 
Ekonomi-, beskattning- och juridikkurser 
på Högskolan i Borås 

Styrelseordförande i Ulricehamns Sparbank 
sedan 2005 (ledamot sedan 1995)

MARTIN SMITH
FÖDD 1970 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
UTBILDNING:
Ekonomi- och juridikstudier 
vid Högskolan i Borås 
 
Styrelseledamot i Uddetorp Invest AB 
Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås

 
Delägare
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GODA UTSIK TER 
FÖR FR AMTIDEN
- UNDER 2016 SER DE ÅTR ÅVÄRDA BOSTÄDERNA 
PÅ PALL A S ROOF DAGENS L JUS.
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