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Om oss

Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel med fokus på  
prioriterade tillväxtorter. Vi skapar positiva och välanpassade verksamhets- 
och boendemiljöer för våra kunder och hyresgäster genom engagerad 
och framåtsträvande förvaltning och förädling av egna fastigheter samt 
utveckling och försäljning av bostäder. I våra projekt tar vi antingen hela 
ansvaret från förvärv till planutveckling och byggnation eller så samarbe-
tar vi med andra fastighetsföretag.

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

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

Den fjärde och sista etappen i Trädgårdsstaden Hestra 
hade försäljningsstart i november 2017. Totalt kommer 
området att omfatta 164 bostäder av varierande karaktär.  
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Året i korthet

Under 2017 har vi haft en fortsatt positiv utveckling i våra 
verksamheter. Men en stark projektportfölj, ett stabilt 
kassaflöde i förvaltningen och goda samarbeten tar vi 

oss an 2018 med tillförsikt.

Stark projektportfölj  
och stabilt kassaflöde”
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Värdeförändring
Ing. värde inkl. årets inköp/försäljning

2014 2015 2016 2017

2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning, tkr 316 038 250 693 107 717 71 620

Driftsnetto fastighetsförvaltning, tkr 55 392 44 048 52 926 52 742

Resultat bostadsrättsprojekt, tkr 39 914 40 617 9 423 0

Resultat efter finansiella poster, tkr 27 010 55 611 59 438 17 190

Nettoinvesteringar, tkr 140 895 102 364 21 081 35 271

Förvaltningsfastigheternas värde, tkr 1 057 100 946 000 940 900 879 500

Balansomslutning, tkr 1 416 197 1 308 501 1 145 906 1 084 107

Soliditet , % 28 25 28 26

Färdigställda bostadsrätter 88 36 0 0

Bostadsrätter i produktion 198 206 76 0

Ekonomisk uthyrningsgrad, % 90 86 91 90

För en mer utförlig beskrivning av koncernens resultat och ställning hänvisas till förvaltningsberättelsen på sidan 70. 

Kvartal ett
n	 Andra etappen om 48 bostäder 
i Trädgårdsstaden Hestra såldes 
slut. Två veckor senare var det för-
säljningsstart av tredje etappen där 
ett stort antal bostäder såldes bara 
på några timmar. I början av 2018 
finns endast ett fåtal av bostäderna 
i etapp 3 kvar till försäljning. 

n	 Intresseanmälan för projekten 
Berwald på Hestra och Port 17 på 
Byttorp i Borås öppnade. 

n	 Kontorshotellet K7 Communi-
ty på Katrinedal i Borås byggdes 
ut med plats för ytterligare fyra 
företag. I kontorshotellet formas 
en aktivitetsbaserad arbetsmiljö 
som främjar samarbete företagen 
emellan. 

n	 Vår webbplats fick nytt utseende. 
Målet med den nya designen är en 
tydlig och användarvänlig webb-
plats som för bästa möjliga upple-
velse av innehåll och funktionalitet. 

n	 Första steget till nya tillväxt-
marknader utanför Borås togs, 
med förvärvet av 72 000 kvm mark 
i Östersund där cirka 450 bostäder 
planeras i ett nytt bostadsområde. 

Kvartal två
n	 Båda etapperna om totalt 118 
lägenheter i Stallbacken på Druve-
fors, Borås, såldes slut. Under 
våren 2018 flyttade köparna i etapp 
1 in. Inflyttning i etapp 2 planeras 
till hösten 2018. 

n	 Inom koncernen Uddetorp Invest 
gjordes förstärkningar inom flera 
funktioner, bland annat rekryte-
rades en redovisningschef och en 
marknadschef. 

n	 Bland 51 inkomna förslag vann 
Cernera en markanvisningstävling i 
Rosendal, Uppsala. I förslaget ingår 
48 flerrumslägenheter och planer 
på en vinterträdgård med gemen-
samt växthus/orangeri. 

Kvartal tre
n	 Detaljplanen för Pallas Tower, 
kommande landmärke i Borås och 
samarbetsprojekt mellan Cernera 
och Järngrinden, antogs och vann 
laga kraft. 

n	 Utöver flera butiker under kända 
varumärken blev det klart med 
etablering av två restauranger i 
Pallashuset i Borås.

n	 Rekrytering av en entreprenad-
chef gjordes, i syfte att möta bola-
gets ökande volymer och expande-
rande projektportfölj, samt för att 
öka samordningen på entreprenad-
sidan. 

Kvartal fyra
n	  Försäljningen av Berwald på 
Hestra i Borås startade. Området 
består av radhus, parradhus och 
villor i modern arkitektur och med 
en varierande gatubild. Innan årets 
slut var 50 procent av bostäderna 
sålda.

n	 Avyttring av fastigheten Lommen 
till en bostadsrättsförening bildad 
av de boende i fastigheten gjordes.

n	 Den fjärde och sista etappen 
i Trädgårdsstaden Hestra börja-
de säljas. De 22 bostäderna och 
tillkommande gemensamma ytor 
som gym, klubbhus och grillplats 
kommer att göra området komplett, 
med totalt 164 bostäder. 

n	 Pallas Office, Pallashusets 
kontorsdel, blev komplett när bland 
andra TF Bank flyttade in i slutet av 
året. 

n	 Intresseanmälan för projek-
tet Lorensberg 3 på Göta i Borås 
öppnade. Projektet består av 31 
lägenheter i olika storlekar.

n	 Vi bytte adress och flyttade 
tillsammans med huvudkontoret 
för Uddetorp Invest till fastigheten 
Merkurius på Stora Torget i Borås. 
Den anrika fastigheten ingår i det 
egna beståndet och har under den 
senaste tiden genomgått en varsam 
renovering för att passa den nya 
verksamheten.  

38+5+9+0+25+2+16+5+w
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VD HAR ORDETVD HAR ORDET

Det är med stolthet jag ser tillbaka på 2017 och den starka utveckling 
vi haft inom våra verksamheter. Vi har haft framgång i våra bostads-
projekt och i vår uthyrningsverksamhet. Vi har också vidgat vyerna 
geografiskt och kompetensförstärkt inom flera områden. Med ökat 
förvaltningsresultat och fortsatt stigande fastighets värden står vi  

väl rustade för utmaningar i framtiden. 

Positiv utveckling ger god  
utdelning i våra verksamheter

Det låga ränteläget och den fortsatt starka efterfrågan 
på bostäder ger oss bra förutsättningar framöver även 
om marknaden på vissa orter dämpats något under 
senaste tiden. Långsiktigt kvarstår ett starkt behov av 
både bostäder och lokaler i våra tillväxtområden. Prog-
noserna för 2018 totalt sett bedömer vi som stabila. 

Vi har ett starkt varumärke som bygger på gedigen 
erfarenhet, unika kompetenser och ett genuint intresse 
av att forma attraktiva miljöer för framtiden. Det ger 
oss en stabil grund att stå på för att möta utmaningar 
på en marknad som förändras snabbt. Vårt fokus nu 
och framöver är att stärka organisationen, öka total-
avkastningen på våra förvaltningsfastigheter och lägga 
en stabil grund för projektutvecklingen. 

Den höga tillväxten i Sverige bidrar till en stark efter-
frågan på både material och tjänster inom byggsektorn, 
vilket kan ge utmaningar på entreprenadsidan. Under 
året har detta varit bidragande till vissa förseningar av 
byggstarter. 

Under 2017 har vi förstärkt organisationen med nya 
resurser inom såväl finansiering som riskhantering. 
Också förstärkningar inom marknad och ekonomi har 
gjorts inom koncernen. 

Ökat fokus på ekonomisk kontroll innebär att vi från 
2018 upprättar bokslut med kvartalsvisa fastighetsvär-
deringar. 

FRAMGÅNGSRIKA BOSTADSPROJEKT… 
Under 2017 har vi startat produktion av 58 bostäder i 
tredje etappen i Trädgårdsstaden Hestra och försälj-
ning av 22 bostäder i den fjärde etappen med gott 
resultat. Området planeras stå klart hösten 2019. 
Stallbackens första etapp om 59 lägenheter stod klar 
för förväntansfulla köpare våren 2018 och beräknad 
inflyttning i andra etappen om lika många lägenheter 
beräknas till hösten 2018. I oktober startade vi försälj-
ningen av 24 villor och radhus i projektet Berwald på 
Hestra i Borås, ett attraktivt område där vi gjort aktiva 
miljöval i bostäderna. 

Under sommaren antogs detaljplanen för det planera-
de höghuset och flaggskeppet Pallas Tower som gör 
att vi nu tillsammans med Järngrinden kan planera 
för försäljningen av bostäderna. Flera av dem finns i 
Borårsområdet men också på andra expansiva orter. 
Ett exempel är Östersund där vi våren 2017 förvärvade 
72 000 kvadratmeter mark i en intressant ny stadsdel, 
där vi planerar för cirka 450 nya bostäder.

… OCH KOMMERSIELLA PROJEKT 
Vi gläds åt att hyresgäster med expansiva verksamhe-
ter söker sig till oss. 2017 har vi bland andra välkomnat 
Kungälvs Rörläggeri i K elva-huset, Lugnets Kyl & Tvätt 
i Guldbaggen och Borås Stad som utökar sina verk-
samhetsytor i Uranus. På grund av stor efterfrågan har 
vi utökat vi våra lokaler i kontorshotellet K7 Community 
med plats för fler hyresgäster.  

Pallashuset mitt i Borås har under 2017 fortsatt fyllas 
av butiker – däribland H & M, Rituals och en restau-
rang - Stars & Stripes. Under senvåren 2018 planeras 
etablering av en ytterligare restaurang med attraktivt 
läge mot Viskan. Också Pallashusets kontorsdel har 
färdigställts och under hösten 2017 har WooCode, 
Järngrinden och börsnoterade TF Bank etablerat sina 
verksamheter i fastigheten. Ett omfattande arbete med 
produktion och uthyrning i detta stora kommersiella 
projekt har gett resultat och jag konstaterar att vi och 
vår samarbetspartner Järngrinden lyckats få en spän-
nande mix av butiker, restauranger och andra företag i 
projektet. 

Vi har också under året tecknat avtal om tre fastighets-
förvärv med stor potential – Svanen 6, Armbåga 1 och 
Guldbaggen 22-25 och 28. 

NY ADRESS, STÖRRE YTOR FÖR VÅR VERKSAMHET 
OCH FLER KOMPETENSER 
I december 2017 bytte vi adress till vår egen fastighet 
Merkurius vid Stora Torget mitt i Borås. Flytten innebär 
ökade möjligheter för våra verksamheter med större 
ytor för kundmöten, presentationer, utställningar och  
utbildningsverksamhet. Lokalerna ger även bättre 
förutsättningar att samordna och kostnadseffektivisera 
aktiviteter och projekt samtidigt som vi ökar tillgänglig-
heten för många kunder och samarbetspartners. Efter 

att ha varit på plats ett tag konstaterar vi att vi fyller 
våra lokaler väl med tanke på att vi växer och blir fler. 

ETT STABILT ÅR MED FRAMGÅNGSRIKT RESULTAT 
Sammanfattningsvis har vi haft ett starkt år inom våra 
affärsområden. Totalavkastningen på förvaltnings-
fastigheterna har under året varit 10,9 procent och 
uthyrningsverksamheten har utvecklats framgångsrikt. 
Vi har även byggstartat flera etapper i olika projekt. 

Inför 2018 har vi all anledning att tro på ett minst lika 
positivt resultat. Med fortsatt stark konjunktur och 
gynnsamma räntenivåer, dock med beaktande av den 
något dämpade bostadsmarknaden, samt en stark or-
ganisation hos oss ser framtidsutsikterna goda ut. Jag 
ser fram emot att tillsammans med engagerade och 
duktiga medarbetare och samarbetspartners fortsätta 
forma trygga, hållbara områden för framtiden och vill 
tacka alla som bidragit till framgångarna under det 
gångna året.

 
 
Lars Angwald 
Vd
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Våra affärsområden

Under mer än tre decennier har vi utvecklats till vad 
vi är idag – ett marknadsledande och finansiellt starkt 
bolag som möter dagens krav på en modern fastighets-
förvaltning, med styrkan att ta oss an små som stora 
byggprojekt. Vi arbetar inom två affärsområden –  
förvaltning samt projektutveckling. 

När vi utvecklar våra miljöer utgår vi från hela vär-
dekedjan. Förvärv av mark, design och utveckling, 
försäljning och marknadsföring, produktion – och 
slutligen kundservice. Vi har ett stort kundfokus och 
passion för det vi gör, att skapa attraktiva stadsmiljöer 
där människor vill leva, bo och jobba. 

MED HJÄRTA  
I VARJE RUM
Där andra ser fastigheter ser vi 
attraktiva platser där människor 
vill leva, bo och jobba.

 
FÖRVALTNING

Vi erbjuder attraktiva lägen för handel, kontor och 
andra affärsverksamheter. Vi har ett tätt och enga-
gerat samarbete med våra kunder för att optimalt 
kunna anpassa lokalerna 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 varu-
märken. Förändras våra hyresgästers behov finns vi 

alltid nära till hands med kreativa lösningar.

 
PROJEKTUTVECKLING

När vi utvecklar bostäder tar vi huvudansvaret i 
allt från förvärv, idé, planutveckling och bygglov till 
upphandling, genomförande, marknadsföring och 

försäljning av lägenheter eller byggrätter. Projekten 
är av varierande storlek, men gemensamt för dem är 
en genomgående god arkitektur som tryggt harmo-

nierar med sin omgivandemiljö.

CERNERA ÅRSREDOVISNING 201710

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN   



VÅRA KÄRNVÄRDENVÅRT HÅLLBARA ANSVAR   

Cernera bygger och förvaltar fastigheter med hänsyn till miljön på ett 
långsiktigt hållbart sätt för både människor och företag - för alla som 

bor och lever där vi verkar. Vårt mål är att möjliggöra bästa möjliga 
samspel mellan människor och miljö och skapa förutsättningar för 

kommande generationer. 

Vårt hållbara ansvar

För oss är det en självklarhet att bygga med beprövad 
teknik, välja sunda material och installera modern 
teknik för lägsta möjliga energianvändning. Vi lägger 
stor vikt vid att anpassa produkter och arbetssätt till 
projektens olika behov och efterfrågan. I det arbetet 
följer vi noga utvecklingen av nya material och system. 

Vi ser också vikten i att ge de boende möjligheter att 
själva styra sin miljöpåverkan och satsar så långt som 
möjligt på att nyproducerade bostäder ska ha individu-
ell mätning av el, värme och vatten. Det ger möjlighet 
till de boende att själva sänka den egna förbrukningen 
vilket gynnar miljön och den egna ekonomin. 

Sedan många år arbetar vi aktivt för att skapa goda 
förutsättningar för källsortering, minskade utsläpp 
och minskad energiförbrukning. Vi använder effektiva 
styrsystem för belysning, värme och ventilation och 
de flesta av våra fastigheter har försetts med Ecopilot 
som trimmar samverkan mellan byggnadens olika 
system för att minimera energiåtgång och utsläpp av 
växthusgaser. Dessutom har samtliga av våra fastighe-
ter Grön el från förnyelsebara energikällor.

Men det slutar inte med husen vi bygger och lokalerna 
vi förvaltar. Vi ser till ett helhetsperspektiv, miljömäs-
sigt och socialt, och ser till att våra områden utvecklas 
med ansvarstagande för omvärlden och framtiden.

Också när vi planerar våra områden är hållbarheten 
i fokus. Vi utvecklar mötesplatser i utemiljön i form 
av gröna oaser, innergårdar och planteringar i våra 
områden. Det ger inte bara ett trivsamt intryck utan 
bidrar till att utjämna temperaturen i området och att 
motverka effekter av klimatförändringar.

Vi tar en aktiv del i utvecklingen av de områden vi 
verkar i. Det gör vi genom att skapa levande stadsdelar 
som uppfattas som attraktiva och trygga för männis-
korna som lever där. Centralt i det arbetet är att inte-
grera boende, arbete, fritidsaktiviteter, närservice och 
kommunikationer. Ett centralt läge med goda allmänna 
kommuniktioner är och kommer att vara gynnsamt för 
miljön eftersom det uppmuntrar till att använda andra 
färdmedel än bil. 

Kärnvärden

KVALITET  
Vi eftersträvar hög kvalitet avse-
ende såväl fastigheter och lägen 
som relationer och samarbeten. 
Fastighetsbeståndet samt utveck-
ling och renoveringar av detsamma 
präglas av  genomtänkta lösningar 
och kloka materialval. I relationer-
na med våra kunder, samarbets-
partners 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.

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

fördelar och belyser varumärkets bestående värden.
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VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

SPORT

VÄLGÖRENHET OCH VÄLBEFINNANDE

Vårt samhällsengagemang

Cernera är stolt sponsor av lokal idrott. Vi stödjer också visionära  
stadsbyggnadsprojekt, kulturevent och hjälporganisationer.  

För att synas ihop med oss önskar vi seriösa parter som delar samma  
värderingar som vi. Då skapar vi möjligheter för ett gemensamt utbyte  

med utveckling av den goda och attraktiva staden i fokus.

BERGDALENS IK 
Föreningen har mött många 
framgångar, inte minst dam-
laget som nått division 1.  
Genom vår sponsring kan 
man fortsätta sin utveckling 
både som förening och  
individuellt.

BORÅS TENNISKLUBB 
Via Borås Tennisklubb stöttar 
vi den lokala tennisen och 
visionen att tennis är för alla.

KRETSLOPPET 
Cernera sponsrar 
Kretsloppet i Borås 
- ett av landets 
största löparevent 
som år efter år 
lockar tusentals 
löpare i alla åldrar.

IF ELFSBORG 
I visionen ”Vi tillsammans”, 
som bygger på glädje, 
delaktighet och gemenskap, 
engagerar sig IF Elfsborg 
i olika samhälleliga frågor 
med utgångspunkt i klubbens 
ungdomsfotboll. 

NORRBY IF 
Vi samarbetar med Norrby IF, 
som med sin ungdomsverk-
samhet verkar i den socialt 
och ekonomiskt utsatta stads-
delen Norrby i Borås.  
 
Vi sponsrar också föreningens 
A-lag i Superettan.

PARASPORTFÖRBUNDET 
OCH SVERIGES PARA- 
LYMPISKA KOMMITTÉ 
Cernera sponsrar Svenska 
Parasportförbundet och Sve-
riges Paralympiska Kommitté 
(Parasport Sverige) - ett 
idrottsförbund som organi-
serar idrott för personer med 
rörelsehinder, synskada och 
utvecklingsstörning inom 18 
olika idrotter.

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

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

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

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

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

MARBO BASKET 
Vi sponsrar damlaget  
i Marbo Basket.

BORÅS HOCKEY 
Vi sponsrar hockey- 
klubben BHC.

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

KANAL I CENTRALA BORÅS 
Kanalen mitt i Borås, längs 
Västerlånggatan mot Viskan, 
är ett blickfång som höjer 
stadsmiljön och även ett 
komplement till det magnifika 
Pallashuset. 

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

FIS CROSS-COUNTRY WORLD CUP  
Under 2017 var vi stolt eventsponsor i  
världscuptävlingen i skidor, FIS Cross- 
Country World Cup, i Ulricehamn. En  
verklig publiksuccé!

SHAHRZAD KIAVASH 
Shahrzad Kiavash är både framgångsrik elit-
idrottare och Boråsambassadör – och sponsrad 
av Cernera. Shahrzad har deltagit i Parathriathlon 
i Rio de Janeiro som enda svensk på startlinjen.

ADAM PAULSSON 
Cernera sponsrar Adam Paulsson, en av 
Sveriges mest lovande simmare och medlem i 
svenska landslaget. Adams långsiktiga mål är att 
kvalificera sig till OS i Tokyo 2020.

GLOBALA BORÅS 
Cernera sponsrar Globala Borås, en satsning som initi-
erats av Sida i samarbete med Borås Stad, Borås Energi 
och Miljö, Boras Waste Recovery och Högskolan i Borås. 
Med Globala Borås vill Sida lyfta möjligheterna för lokala 
aktörer att agera i globala frågor.
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Vi är inne i en  
stark utvecklingsvåg

HUR SER DU PÅ UTVECKLINGEN AV BORÅS – NU OCH 
FRAMÅT? 
– Vi är inne i en utvecklingsvåg som rullar fram otroligt 
starkt och hittills bara ökat i styrka. Många börjar få 
upp ögonen för Borås och attraktiviteten ökar stadigt. 
Snart är hela stråket längs Viskan klart och Borås 
börjar så sakteliga vända sitt ansikte tillbaka mot 
Viskan. I den kommande översiktsplanen pekar man 
på utveckling av staden kommer att ske främst utefter 
vissa urbana stråk och runt dessa gaturum kommer 
vi se en stark förändring i form av både förtätning och 
att befintliga byggnader ändrar funktion och stadens 
centrala delar sträcker sig ut via dessa stråk.

VAD SER DU SOM DE STORA UTMANINGARNA NÄR 
DET GÄLLER ATT BEVARA OCH ATT UTVECKLA 
STADSMILJÖN? 
– Borås är en kompakt stad och den närhet som man 
upplever idag ska vi värna om, samtidigt har vi stora 
områden som tidigare varit plats för industri som 
kommer att byggas om till blandstad. Här är det viktigt 
att vi bygger nya stadsdelar på ett sätt så de passar 
ihop med vår befintliga stad.

HUR SER DU ETT HÖGHUSPROJEKT SOM PALLAS 
TOWER?  
– Positivt - det får vår stadskärna att bli förtätad 
med mycket folk på liten yta. Viktigt är att arbeta med 
marken runt om så byggnaden möter sin omgivning på 
ett så bra sätt som möjligt. De skisser jag sett på fasa-
der och exteriörer ser väldigt lovande ut rent gestalt-
ningsmässigt. Vidare tror jag att fler byggnader i denna 
del av rutnätet kan bli lite högre då skalan är lite större 
här. 

HUR SER DU PÅ CERNERAS ROLL I STADS-
UTVECKLINGEN? 
– Det är väldigt positivt att vi har lokala fastighetsbolag 
som vuxit sig såpass stora att de kan vara med som 
betydande aktörer i utvecklingen av vår stad. Cernera 
har på ett föredömligt sätt förstått nyttan av att bygga 
i de urbana stråken och ser vikten i att bottenvåningar 
med verksamheter ökar attraktiviteten både för själva 
byggnaden och de boende som att det förädlar hela 
gaturummet och närmiljön.

Stil, mode och människors behov förändras. En stad blir aldrig klar  
och varje generation sätter sitt avtryck. Det är det som är utmaningen och 
också det som driver Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås, i sitt arbete 
att tillsammans med såväl kommunens tjänstemän som fastighetsägare 

och näringslivet utveckla staden.

Borås börjar så sakteliga 
vända sitt ansikte tillbaka 

mot Viskan
Richard Mattsson, stadsarkitekt i Borås
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Från lokalt bolag  
till företag med  

vidgade vyer

Tidigare har vi verkat i prioriterade tillväxtområden i Västsverige, främst 
Borås. Sedan en tid tillbaka har planer funnits på att söka oss till andra 
orter med stark tillväxt. Beslutet är strategiskt beslut och ligger i linje med 
vår önskan om att bygga hållbara boenden för människor i hela landet.

I mars 2017 förvärvade vi 72 000 kvadratmeter mark i Östersund inom 
ett område, i folkmun kallad Knytta, som ska bli en ny stadsdel. Läget är 
mycket attraktivt vid Storsjön och möjligheterna att addera sociala värden 
till platsen är stora. Vid antagande av detaljplanen kommer vi att ges  
möjlighet att bygga cirka 450 bostäder av blandad bebyggelse. 

Förutom bostäder i form av villor, radhus och kedjehus kommer området 
även att innehålla butik, restaurang, förskola, skola och äldreboende. I den 
direkta närheten kommer friluftsområden att finnas. 

Knytta är beläget nära Vallsundsbron strax söder om Östersund. Stads-
delen är en del av Östersund kommuns byggnadsvision om att utvidga 
staden runt vattnet. Totalt planeras här 1 500 nya bostäder. Just nu görs en 
fördjupad översiktsplan över området som förväntas vara antagen 2018. 

MARKANVISNINGSTÄVLINGAR 
Vi medverkar i större markanvisningstävlingar runt om i Sverige.  
I juni 2017 vann vi markanvisningstävlingen i Rosendal etapp 3 centralt i 
Uppsala. 

I området planerar vi ett bostadsområde med 45 lägenheter – ett bekvämt 
boende som uppmuntrar till att unga och äldre kan bo tillsammans. 

Fortsättningsvis kommer detaljplan och bygglov att utvecklas tillsammans 
med Uppsala Kommun för att sedan sätta planerna i verket och utveckla 
det nya Rosendal. 

Strandpromenaden invid Pallashuset i Borås får 
framöver ett trevligt och levande promenadstråk, 
med inslag av handel och serveringar.

I Annerstaden, Östersund,  
planerar Cernera en helt ny  

stadsdel med cirka 450 bostäder. 

I Rosendal centralt i Uppsala  
planerar Cernera ett område  
med klimatsmarta bostäder. 
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Våra fastigheter och projekt  
nu och framöver

I Borås finns Cernera representerade med både för-
valtningsfastigheter och bostäder. Bland pågående 
bostadsprojekt märks Trädgårdsstaden Hestra där  
produktionen av 58 bostäder i etapp 3 startats under 
2017 och etapp 4 om 22 bostäder som började säljas i  
november 2017. Stallbacken etapp 1 stod klart för inflytt-
ning våren 2018 och under hösten beräknas köparna i 
den andra etappen flytta in. I oktober 2017 startade för-
säljningen av 24 bostäder i projektet Berwald på Hestra 
i Borås, ett attraktivt område som byggs i energieffekti-
va material och med klimatsmarta lösningar.

Våren 2018 började projektet Lorensberg 3 om 31 lägen-
heter centralt i Borås att säljas. Bland bostadsprojekt 
i planprocess i Borås med beräknad försäljningsstart 
under 2018 kan nämnas Pallas Tower och Hugin. 

Sedan 1990-talet har vi funnits representerade med för-
valtningsfastigheter i Borås och är idag en de ledande 
fastighetsägarna i staden, med ett 20-tal fastigheter. Vi 
utvecklar också fastigheter. Ett exempel är Pallashuset 
med bostäder, butiker, kontor och parkeringsanläggning 
som nu står klart. 

I övriga Sverige finns idag planer på etablering av  
bostadsprojekt i Östersund och Uppsala.

1. Östersund
Annerstaden 

2. Uppsala
Kv. Tiselius 

3. Borås
Berwald    
Trädgårdsstaden Hestra    
Port 17   
Knalleporten    
Eldflugan    
Guldbaggen    
Heimdal    
Merkurius    
Minerva    
Perseus    
Pallas    
Uranus    
Maskrosen    
K elva 
K7 
Näckrosen 
Solhem 
Forsen 
Stallbacken 
Källbäcksryd 
Svanen (mars 2018) 
Armbåga (mars 2018) 
Pallas Tower  
Lorensberg 3  
Stallbacken Compact Living  
Hugin

1

2

3
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Förvaltar och  
förädlar attraktiva 

lägen

Cernera förvaltar och erbjuder attraktiva lägen för handel, kontor, andra 

affärsverksamheter och till viss del även hyresrätter. För att optimalt kunna 

anpassa lokalerna efter våra kunders behov är det viktigt för oss med ett 

tätt samarbete där vi kan verka snabbt på förändrade förutsättningar. 

Våra hyresgäster återfinns inom en mängd olika områden och utgörs 

av allt ifrån mindre lokala aktörer till världsledande företag och kända 

varumärken. Vi sätter stort värde vid att kunna erbjuda kloka och kreativa 

lösningar för alla typer av branscher. För våra hyresgäster verkar vi på  

olika sätt för en god trivsel. 

FÖRVALTNING
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# Fastighet Kvm Antal p-platser inkl mark

1 Armbåga 1 7 335 64

2 Borås Eldflugan 1 2 519 33

3 Borås Katrinedal 11 10 047 154

4 Borås Katrinehill 7 7 327 85

5 Borås Landala 2 7 901 154

6 Borås Uranus 2 3 970 4

7 Forsen 1 6 895 164

8 Guldbaggen 1,12,31-34 6 006 71

9 Heimdal 9 2 040  

10 Källbäcksryd 1:158 704 40

11 Maskrosen 19 11 112 321

12 Merkurius 1 1 675

13 Minerva 1* 890

14 Näckrosen 4 5 416 32

15 Pallas 1* 21 063 372

16 Perseus 3 1 373

17 Solhem 2 2 716 51

18 Solrosen 17 5 285 70

19 Svanen 6 986 11

Total 105 260 1 626

* Delat ägande där Cerneras andel uppgår till 50 %

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER
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Vår arbetsmodell

Det ska vara kul att komma  
till jobbet

Vår arbetsmodell bygger på nära samverkan mellan dig som kund och  
oss som din lokala partner. Vi analyserar och går igenom ditt lokalbehov, 

tidsplan, geografisk placering, ditt företags image, tekniska krav, 
disposition av ytor. Allt som är av vikt för att hitta den ultimata lokalen  

för dig. Tillsammans skapar vi en modern och trivsam arbetsplats.

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

1
BEHOVSANALYS 
Med god kännedom om vilka 
lägen som är bäst för vilka 
verksamheter samt stor 
erfarenhet av kontorsytors 
utformning, gör vi en behovs-
analys tillsammans med dig.

2
PROJEKTERING 
Vi gör en förstudie med para-
metrar som tidsplan, tekniska 
krav och disposition av ytor 
innan vi går in operativt.

3 

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

4
INFLYTTNING 
Vi är på plats för att snabbt 
kunna bistå med hjälp i 
frågor som kan uppstå vid 
inflyttning. Allt för att din 
verksamhet ska fungera så 
snabbt som möjligt.

5
UPPFÖLJNING 
Självklart sitter vi ner snart 
efter inflyttning för att veta 
att allt fungerar. Sedan håller 
vi kontinuerligt kontakten för 
att uppfylla nya behov som 
eventuellt uppstår.

6 

Under sommaren 2017 har Kungälvs Rörläggeri AB 
flyttat in nya lokaler i K-elvahuset på Katrinedal i 
Borås. Här jobbar cirka 55 personer inom teknik, ser-
vice, entreprenad, inköp och marknad i ljusa, rymliga 
och nyrenoverade lokaler. Inredningen är personlig 
och genomtänkt i detalj. 

För Johan Andersson, inköps- och marknadschef, och 
de andra på Kungälvs Rörläggeri har trivsel varit fokus 
i hela projektet. Det ska, som Johan säger, vara kul att 
komma till jobbet.

– Vi har satsat på kvalitet och känsla i allt från kontor 
och konferenslokaler till kök och personalutrymmen. 
Här finns också ett inspirationsrum där idéer och 
diskussioner föds.

Man har också satsat på ett toppmodernt gym och en relax.

– Att kunna träna på lunchrasten eller efter jobbet vär-
desätts av många. Om träningen finns lättillgänglig blir 
den av. Vi vill sätta guldkant på tillvaron för medarbe-
tarna och har satsat på att verkligen göra något extra 
av de rummen. Det har blivit väldigt uppskattat.

Temat i inredningen är rör och går igen i allt från bord, 
stolar till tavelramar och ljuskronor. Stort fokus har 
lagts på detaljerna och att skapa oväntade blickfång. 
Konceptet har blivit väldigt lyckat.

Att flytten för Kungälvs Rörläggeri gick till just Katrine-
dal och K elva-huset är ingen slump. Det geografiska 
läget var en anledning – att man jobbat med Cernera i 
olika sammanhang tidigare en annan. Johan berättar:

– Det centrala läget på Katrinedal är perfekt för oss.  
Vi har tio servicebilar som ska ut varje morgon och här 
kommer man direkt ut på väg 40, 41 och 27. Det finns 
också gott om parkeringsmöjligheter och vårt lager/
verkstad ligger i direkt anslutning till parkeringen.

– Möjligheten att kunna anpassa lokalerna var en av de 
avgörande bitarna. Vi har kunnat göra lokalerna precis 
som vi vill men också fått mycket stöttning, råd och 
hjälp från Cernera. Vi har verkligen fått våra dröm-
lokaler.

HYRESGÄSTINTERVJU  KUNGÄLVS RÖRLÄGGERI
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Nytt huvudkontor för Cernera och Uddetorp Invest

Merkurius ligger mittemot Rådhuset på en av Borås 
mest attraktiva adresser. Den anrika fastigheten, som 
uppfördes 1915-1916 under det svenska bankbyggan-
dets stora tid, blickar ut över Stora Torget och ger 
närhet till det mesta som staden erbjuder i form av 
restauranger, affärer, sjukvård, frekvent kollektivtrafik 
och parkeringsmöjligheter.

I december 2017 flyttade huvudkontoret för Uddetorp 
Invest, där vi ingår, in i nyrenoverade och verksamhets-
anpassade lokaler fördelade på fyra våningsplan plus 
källarvåning och vind. Här finns plats för den allt mer 
omfattande verksamheten med ytor för kundmöten, 
presentationer, utställningar och utbildningsverksam-
het. Lokalerna ger också bättre förutsättningar att 
samordna och kostnadseffektivisera aktiviteter och 
projekt.

FAKTA MERKURIUS

Fastighetsbeteckning: Merkurius 1
Adress: Stora Torget 1, Borås 
Område: Centrum 
Förvaltad yta: Ca 1 700 kvm
Typ av fastighet: Kontor 
Ägarandel: Cernera 100 %

”Huset har fått nytt liv”
Hur tycker du att renoveringsarbetet gått?  
– Renoveringen har gått över förväntan. Från 
ägarens sida har det funnits en stor förståelse 
för husets betydelse i staden samt även en stor 
medvetenhet om dess kvaliteter. Respekten för både 
helheten och detaljerna har gjort mitt jobb som 
stadsantikvarie ganska lätt i det här fallet. De störs-
ta diskussionerna under projektets gång har rört de 
vackra smidesgallren som sitter på bottenvåningen 
samt det nya skyltprogrammet som ska signalera 
att ett nytt företag har flyttat in i det gamla bankhu-
set. Alla frågor har dock löst sig på ett bra sätt ur 
min synvinkel.

Hur ser du på resultatet?  
– Det finns alltid en stor oro inför ett ägarbyte och 
en förväntat större ombyggnad, särskilt när det 
gäller den här typen av identitetsbärande, närmast 

monumentala, byggnader som Merkurius faktiskt 
är. Borås kan inte visa upp många hus med lika 
stark karaktär och läget på byggnaden är ett av 
stadens mest exponerade. Mot denna bakgrund är 
jag mycket nöjd med slutresultatet. Cernera och 
alla inblandade i renoveringen har lyckats bevara 
byggnadens exteriör i princip 
intakt, vilket var ett av hu-
vudmålen med projek-
tet. Till alla boråsares 
stora glädje kan vi 
nu även i framtiden 
njuta av arkitekt Ivar 
Tengboms skapelse. 
Huset är, och har alltid 
varit, ett smycke i Borås 
innerstad.

Merkurius

Fredrik Hjelm,  
stadsantikvarie Borås Stad
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FÖRVALTNING   PALLAS FÖRVALTNING   PALLAS

Framtidens handel, boende och företagande

Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot 
Stadsparken i hjärtat av Borås. Omfattande och am-
bitiösa om- och tillbyggnadsarbeten har gjorts i hela 
fastigheten som samägs mellan Cernera och Järngrin-
den och byggnaden står idag helt klar.

PALLAS SHOPPING 
Pallas Shopping, Pallashusets galleria, omfattar cirka 
10 000 kvm fördelat på två plan. Bland hyresgästerna 
märks Åhléns, H&M, Cervera, Joel Jolina, Hjärterum, 
Rituals, PhoneIX och Karin Nails. I början av 2018 flyt-
tade sportbaren Stars & Stripes in och till våren 2018 
öppnar en ny restaurang med internationellt koncept, 
boulebar, deli och café i markplan mot Viskan. 

PALLAS OFFICE 
Hyresgäster i byggnadens kontorsdel som stod klar 
hösten 2017 är idag Järngrinden, WooCode och  
TF Bank. 

PALLAS ROOF 
I februari 2017 blev de 40 unika lägenheterna i två plan 
på Pallashusets tak – Pallas Roof – klara för inflytt-
ning.  Alla lägenheter ligger högre än takåsarna på 
de omkringliggande husen, med en unik utsikt över 
staden, Stadsparken och Sandwalls plats. Pallas Roof 
har en unik innergård bara ett par steg från lägen-
heterna. Förutom en grön inramning med växter och 
kryddträdgård finns också en bastu, sittgrupper och 
ett utekök – en oas för umgänge och avkoppling. Utöver 
det planeras för cirka 130 lägenheter det intilliggande 
höghuset om 33 våningar – Pallas Tower. Läs mer om 
bostadsprojektet på sidan 60-61. 

PALLAS PARKING 
Parkeringsanläggningen i byggnaden har renoverats 
och rymmer ett 380-tal parkeringsplatser. 

FAKTA PALLAS

Fastighetsbeteckning: Pallas 1
Adress: Lilla Brogatan 8, Borås    
Område: Centrum    
Förvaltad yta: Ca 21 000 kvm
Typ av fastighet: Bostäder, handel, kontor, 
parkering    
Ägarandel: Cernera 50 %, Järngrinden 50 %

Pallas
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FÖRVALTNING   URANUS

Uranus är en av Borås mest anrika fastigheter, 
uppförd 1947 och belägen vid hörnet av Fabriksgatan 
och Bryggaregatan mitt i Borås. Fastigheten har ett 
mycket centralt läge med närhet till bland annat caféer, 
restauranger, butiker, serviceinrättningar, gym, badhus 
och kommunikationer. Ett stenkast bort erbjuder 
Stadsparken och Viskan rum för återhämtning och 
kontemplation.

Tillsammans med tornet på andra sidan Bryggare-
gatan, som tillhört det kända konfektionsföretaget 
Algots, skapar huset en monumental inramning till de 
kompakta fabrikskvarteren.

Uranus innehåller moderna och ljusa ytor på totalt  
4 000 kvm som lämpar sig väl för kontor, utbildnings-

verksamhet och handel. Stora glaspartier, vackra 
trägolv och goda installationer gör lokalerna till något 
utöver det vanliga. 

Under 2017 har Borås Stad utökat sina befintliga loka-
ler i fastigheten till att omfatta totalt 2 500 kvm.  Bland 
övriga företag i fastigheten kan nämnas Hand, R3 och 
Go by el med verksamhetsanpassade lokaler i strate-
giskt läge i fastighetens markplan. 

Det finns goda parkeringsmöjligheter i närområdet och 
flera kommunala parkeringsplatser ligger i anslutning 
till fastigheten.

FÖRVALTNING   URANUS

FAKTA URANUS

Fastighetsbeteckning: Uranus 2
Adress: Fabriksgatan 10, Borås
Område: Centrum
Förvaltad yta: Ca 4 000 kvm
Typ av fastighet: Utbildning, kontor, handel
Ägarandel: Cernera 100 %

Utökade verksamheter i anrik fastighet

Uranus
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FÖRVALTNING   FORSEN FÖRVALTNING   PERSEUS

FAKTA 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 %

FAKTA FORSEN

Fastighetsbeteckning: Forsen 1
Adress: Druveforsvägen 32, Borås
Område: Druvefors 
Förvaltad yta: Ca 7 000 kvm
Typ av fastighet: Kontor, handel
Ägarandel:  Cernera 100 %  

Full verksamhet i expansivt område Liv och rörelse vid Sandwalls plats

Forsen Perseus

Forsen ligger vackert vid Viskan i Druvefors, bara några 
minuters gångväg från Borås centrum. Fastig heten in-
rymmer ljusa och luftiga kontors- och verksam hetsytor 
på totalt 7 000 kvm och det finns gott om parkeringsmöj-
ligheter, cirka 160 platser, i direkt anslutning. 

Under våren 2018 flyttar flera nya verksamheter in i 
fastigheten. För Atracco har ytor om cirka 1 100 kvm 
helrenoverats och Borås Stads hemtjänstverksamhet 
flyttar in i verksamhetsanpassade lokaler om drygt 
4oo kvm. Städföretaget Fissa & Feja är ytterligare en 
hyresgäst som flyttar in under våren. 

Bland befintliga hyresgäster i huset märks Elon, 
Frösunda, Borås Cars, Viadukt bilvård, Däckgruvan och 
Borås Taxi. 

Busshållplats med bra förbindelser finns precis utan-
för fastigheten och anslutningar till riksväg 40, 41 och 
27 nås med bil på bara någon minut. Intill fastigheten 
ligger ICA Maxi, Burger King, apotek och annan handel. 
I närområdet ligger även Åhaga, som erbjuder attrakti-
va lokaler för mässor och större konferenser.

Fastigheten uppfördes i slutet av 1800-talet och inne-
fattar drygt 1 400 kvm. Här inryms bland annat Café 
Viskan, ett av stans populäraste kaféer, som erbju-
der miljöer med kontinental känsla. Här ligger också 
Viskan Vinbar, en restaurang med internationell prägel 
som under året fått en utmärkelse i White Guide. Båda 
restaurangerna är självklara mötesplatser i Borås 
veckans alla dagar.

Perseus 3 är belägen mitt i Borås med närhet till det 
mesta som exempelvis restauranger, affärer, sjukvård, 
hotell, vandrarhem och frekvent kollektivtrafik.  

I grannfastigheten Pallas finns parkeringshus med 
cirka 380 parkeringsplatser.

Fastigheten är en om- och tillbyggnad av ett stenhus 
samt en enklare träbyggnad. Stilen är jugend eller art 
nouveau som den också kallas. Jugend utvecklades 
kring förra sekelskiftet och är mer ett samlingsbe-
grepp för en rad olika uttryck än vad det är en enhetlig 
stil. Gemensamt är dock att arkitekturen ofta hämtade 
inspiration från naturen. 
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K7
Fastighetsbeteckning: Katrinehill 7
Adress: Katrinedalsgatan 13 A-B, Borås
Område: Katrinedal  
Förvaltad yta: Ca 6 600 kvm
Typ av fastighet: Handel, kontor, restaurang  
Ägarandel: Cernera 100 %

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 %

Guldbaggen
Fastighetsbeteckning: Guldbaggen 1 / Guldbaggen 12
Adress: Bergslenagatan / Skaraborgsvägen, Borås   
Område: Knalleland  
Förvaltad yta: Ca 5 900 kvm
Typ av fastighet: Handel, kontor, utbildning  
Ägarandel: Cernera 100 %

Heimdal
Fastighetsbeteckning: Heimdal 9
Adress: Sandgärdsgatan 25, Borås
Område: Centrum  
Förvaltad yta: Ca 2 000 kvm
Typ av fastighet: Hotell
Ägarandel: Cernera 100 %

K elva
Fastighetsbeteckning: Katrinedal 11
Adress: Åsboholmsgatan 6, Borås
Område: Katrinedal  
Förvaltad yta: Ca 10 000 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Knalleporten
Fastighetsbeteckning: Knalleporten / Landala 2
Adress: Bäckeskogsgatan 1-3, Borås
Område: Knalleportens köpcenter  
Förvaltad yta: Ca 7 900 kvm
Typ av fastighet: Handel, friskvård  
Ägarandel: Cernera 100%
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Maskrosen
Fastighetsbeteckning: Maskrosen 19
Adress:  Humlegatan 15, Borås
Område:  Katrinedal  
Förvaltad yta: Ca 14 500 kvm 
Typ av fastighet: Kontor, parkeringsanläggning och 
förråd 
Ägarandel: Cernera 100 %

Minerva
Fastighetsbeteckning: Minerva 1
Adress: Stora Brogatan 8 / Lilla Brogatan 7, Borås
Område: Centrum   
Förvaltad yta: Ca 900 kvm
Typ av fastighet: Handel, kontor, restaurang
Ägarandel: Cernera 50 % / Järngrinden 50 %

Näckrosen
Fastighetsbeteckning: Näckrosen 4
Adress: Åsboholmsgatan 21 / Katrinedalsgatan 7, Borås
Område: Katrinedal   
Förvaltad yta: Ca 5 700 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Solhem
Fastighetsbeteckning: Solhem 2
Adress: Vendelbergsgatan 42, Borås
Område: Östermalm
Förvaltad yta: Ca 2 700 kvm
Typ av fastighet: Hotell
Ägarandel: Cernera 100 %

Källbäcksryd
Fastighetsbeteckning: Källbäcksryd 1:158
Adress: Källbäcksrydsgatan 23, Borås
Område: Brämhult
Förvaltad yta: Ca 700 kvm
Typ av fastighet: Kontor
Ägarandel: Cernera 100 %

Armbåga
Fastighetsbeteckning: Armbåga 1
Adress: Armbågavägen 1-3, Borås
Område: Knalleland
Förvaltad yta: Ca 7 300 kvm
Typ av fastighet: Kontor, lager
Ägarandel: Cernera 100 %
Fastigheten förvärvades i mars 2018

Svanen
Fastighetsbeteckning: Svanen 6
Adress: Sturegatan 52, Borås
Område: Villastaden
Förvaltad yta: Ca 700 kvm
Typ av fastighet: Bostäder
Ägarandel: Cernera 100 %
Fastigheten förvärvades i mars 2018
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Bygger bostäder 
för en levande och 

trygg stadsbild

Staden växer, invånarna blir fler och därför behöver marken i centrala 

områden exploateras för bostäder i allt högre grad. Om många bor centralt 

betyder det att fler rör sig utomhus alla tider på dygnet – vilket ökar både 

trivsel och trygghet samt ger ett ökat underlag för näringsliv i form av 

butiker, restauranger och kaféer. 

Cernera utvecklar bostadsprojekt genom nybyggnad, ombyggnad och till-

byggnad. När vi utvecklar bostäder tar vi huvudansvaret i allt från förvärv, 

idé, planutveckling och bygglov till upphandling, genomförande, mark-

nadsföring och försäljning av lägenheter och byggrätter. Cerneras  

bostadsutveckling går på alla sätt i linje med uppsatta mål.

Vi utvecklar unika bostäder tillsammans med några av Sveriges bästa arki-

tekter. Valet av arkitekt görs respektive projekts specifika förutsättningar 

– för att maximera fastighetens värde och möta efterfrågan från slutkund.

PROJEKTUTVECKLING
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Samarbete i alla led på  
entreprenadsidan

VAD ÄR FOKUS I DIN ROLL SOM ENTREPRENADCHEF? 
– Hela projektgruppen samarbetar nära men vi har 
olika huvudansvar. Man kan säga att jag tar över efter 
projektchefen efter att detaljplan finns framme. Min 
roll är att skapa kontinuitet och en helhet i det fortsatta 
projektarbetet, driva det vidare och se till att vi håller 
fast vid planen på ett genomtänkt och kostnadseffektivt 
sätt. 

VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ I ETT  
BOSTADSPROJEKT? 
– Våra kunder är vår marknad och därför är förarbetet 
oerhört viktigt. Gör vi rätt från början och analyse-
rar produkten i varje del har vi allt att vinna, blir mer 
kostnadseffektiva och får bättre förutsättningar. Det 
ger oss större möjligheter att sedan lägga energi på 
detaljerna. Vi ska vara snabbfotade samtidigt som vi 
ser till att ha med oss marknaden hela tiden. 

– Vi är engagerade i vad människor vill bo och vad de 
vill ha i sin närhet. Förskolor och skolor, matbutiker, 
restauranger, aktiviteter, parkeringsmöjligheter och 
service är alla viktiga faktorer. Vi behöver skapa förut-
sättningar för en hållbar framtid både vad gäller miljö 
och med tanke på att skapa gemensamma ytor som 
inbjuder till ett socialt och tryggt liv. 

– Vi har en annan boendesituation än för 10–15 år 
sedan. För att maximera våra byggen behöver vi nyttja 

varje kvadratmeter på smartast möjliga sätt och vara 
yteffektiva. Materialval blir allt viktigare, också där 
kommer miljöaspekten in. Det gäller att nyttja tekniken 
och bygga energieffektivt. Dels för att bidra till en 
bättre värld miljömässigt men också för att människor 
blir allt mer medvetna när det gäller att spara energi.  

HUR SER SAMARBETET UT?  
– Att alla arbetar mot samma mål gynnar projekten. 
Det är viktigt att ta tillvara kompetenser, både internt 
och internt. Vi behöver få med oss alla resurser i 
projektet, i allt från marknad, ekonomi, och riskbedöm-
ning till mäklare, arkitekter och entreprenörer. Kunder 
lägger ett stort förtroende i våra händer och vårt jobb 
är att leva upp till det förtroendet och skapa de bästa 
lösningarna. All kunskap på vägen dit är viktig. 

VILKEN KUNSKAP OCH VILKA ERFARENHETER  
BIDRAR DU MED?  
– Jag har en lång bakgrund från entreprenad- och 
fastighetsbranschen och har samarbetat med Cernera 
i olika sammanhang tidigare, till exempel i Pallaspro-
jektet där jag haft – och fortfarande har - en nyckelroll. 
En av mina styrkor är att vara lyhörd för marknadens 
förändringar och tänka några år framåt redan från 
början. Där är Cernera sedan tidigare långt framme.

Sedan hösten 2017 har Cernera förstärkning i projektgruppen med 
en entreprenadchef. I sin nya roll ansvarar Mats Segerdahl för att 

öka samordningen på entreprenadsidan i takt med att  
projekten växer och blir fler. 

Vi är engagerade i var 
människor vill bo och vad 

de vill ha i sin närhet.
Mats Segerdahl, entreprenadchef
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Samarbete med  
Sveriges bästa arkitekter

Vi utvecklar bostäder tillsammans med Sveriges 
bästa arkitekter. Vi väljer arkitekt utifrån varje projekts 
speciella förutsättningar för att maximera fastighetens 
värde och möta efterfrågan hos våra kunder. 

I Trädgårdsstaden Hestra om totalt 164 bostäder för-
delat på fyra etapper har vi tillsammans med Mjöbäcks 
Entreprenad samarbetat med QPG Arkitekter. Målet 
har varit att skapa en miljö rik på upplevelser som är 
bra att leva i och som ger utrymmen för möten. De 
olika storlekarna på lägenheter och radhus skapar för-
utsättningar för ett tryggt och trivsamt boende. Fokus 
har lagts på att skapa ett kvarter med tydlig stadska-
raktär samtidigt som man knyter an till naturen. För 
den yttre miljön i området har en trädgårdsarkitekt, 
02Landskap, ansvarat. 

QPG Arkitekter står även bakom projektet Stallbacken 
om 118 lägenheter. Här har ambitionen varit att tillföra 
en bebyggelse som bidrar till det historiska samman-
hanget i stadsdelen Druvefors. Den första etappen stod 
klar för inflyttning våren 2018 och till hösten står etapp 
2 klar. 

Trähusprojektet Berwald med 24 bostäder på Hestra 
i Borås byggs med energieffektiva material och kli-
matsmarta lösningar. Ett modernt designat boende i 

samklang med naturen i allt från material- och färgval 
till planlösningar och ljusinsläpp har varit målet för oss 
och White Arkitekter. Man har arbetat med att bevara 
naturen i största möjliga utsträckning och skapa ge-
mensamma lokalgator på skogens villkor. 

I projektet Port 17 med 48 planerade bostäder har ar-
kitektbyrån Krook & Tjäder tagit vara på en spännande 
tomt med ett majestätiskt läge och skapat en byggnad 
som speglar sin form och stadsmässighet. Man har 
också arbetat med vackra ljusinsläpp, takhöjd och 
öppna planlösningar. 

I projektet Pallas som omfattar Pallasfastigheten i 
Borås och det planerade intilliggande höghuset om 33 
våningar, Pallas Tower, har vi och vår samarbetspart-
ner Järngrinden ett nära samarbete med Tengbom 
Arkitekter.

Vi deltar i olika markanvisningstävlingar i samarbete 
med framstående arkitekter, exempelvis Kv. Tiselius 
i Rosendal, Uppsala, där vi vann en markanvisning i 
samarbete med Dreem. I förslaget har man prioriterat 
ekologiska och sociala lösningar. Här finns bland annat 
vinterträdgård med gemensamt växthus och möjlighet 
till kompostering på gården. Glasade och upplysta 
gemensamma ytor ger trygghet till de boende.

Agnes Orstadius och David  
Saand, White Arkitekter.

Dominic Wansbury,  
Krook & Tjäder
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FAKTA STALLBACKEN

Antal planerade bostäder: 118
Total bostadsarea: Ca 8 000 kvm
Byggstart: 2016
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel: Cernera 100 %

Ljusa, öppna bostäder i historisk miljö vid Viskan

Stallbacken

”Vi längtar till vår nya bostad”
Hur kom det sig att valet föll på  
Stallbacken? 
– Vi valde Stallbacken eftersom vi 
gillar Druvefors och för att vi gillade 
planlösningen och utformningen av 
lägenheterna. Vi ser fram emot att få en 
stor inglasad balkong och möjligheten 
att kunna gå ut och sitta på en uteplats 
- vår lägenhet ligger på bottenplan. 
Innergården med odlingar och grillplats 
tror vi också blir väldigt fin. 

Vilka är de största fördelarna med 
Druvefors? 
– Det är nära till allt. Mataffär ligger 
alldeles intill och till stan kan man gå 
på fem minuter. Ett plus är även att det 
ligger i samma nivå som Borås centrum 
vilket innebär att man slipper backar 
när man cyklar till och från jobbet. Vi 
bor i dagsläget redan på Druvefors och 
vi trivs jättebra i området.

Emma Johansson, 
bostadsköpare i etapp 1, 

Stallbacken

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 modern utformning. 

Bostadshusen uppförs som två likadana elvavånings-
hus innehållande 59 bostadslägenheter i varje hus-
kropp. 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 balkonger – inglasade för den som vill – 
eller stora uteplatser mot en vacker innergård. Husen 

har inbyggt garage för de boende med direkt förbindel-
se via hiss till varje våningsplan.

Husen byggs genom välbeprövade byggmetoder, sunda 
tåliga material, låg energiförbrukning och genom-
tänkta detaljer. Exteriört har husen ett spännande 
arkitektoniskt uttryck med en blandning av tegel- och 
betongfasad, balkongräcken i aluminium, hållbara 
energifönster och uttrycksfulla entrépartier. 

Inflyttning för bostadsköparna i etapp 1 skedde i mars 
2018 och till hösten 2018 beräknas de boende i den 
andra etappen vara inflyttade.
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FAKTA TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA

Antal planerade bostäder: 164
Total bostadsarea: Ca 13 000 kvm
Projektstart: Projektet pågår
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 % / Mjöbäcks Entreprenad 50 %

Borås egen trädgårdsstad blir komplett

Trädgårdsstaden Hestra

Målet med Trädgårdsstaden Hestra är att skapa ett 
område 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 
knuten och promenadavstånd till Borås city och Knalle-
land. Här byggs det boende i flera olika valmöjligheter 
från 1,5:or till 5:or och även radhus.

Den nya stadsdelen kommer att erbjuda mycket mer än 
moderna bostäder.

– 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.

– Vi ser fram emot att området blir komplett i och med 
att etapp tre och fyra färdigställs. Försäljningen har 
gått bra hittills och det blir en bra blandning på de som 
bor i området med både äldre och unga barnfamiljer. 
Det blir ett jättefint område med närhet till både skog 
och sjö, säger Felix Smith, försäljningschef för bostä-
der på Cernera.

Totalt omfattar Trädgårdsstaden Hestra, som är ett 
samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad, fyra etapper 
med sammanlagt 164 bostäder. Under våren 2017 star-
tade försäljningen av etapp 3 och under hösten 2017 
började bostäderna i den fjärde och sista etappen att 
säljas. De två sista etapperna byggs parallellt och hela 
området beräknas stå klart sommaren 2019.

I samband med att fjärde etappen byggs skapas förut-
sättningar för en aktiv fritid för de boende med bland 
annat gym, bastu, badtunna och grillplats i området. 
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FAKTA BERWALD

Antal planerade bostäder: 24
Total bostadsarea: Ca 2 300 kvm
Projektstart: 2017
Arkitekt: White Arkitekter
Ägarandel: 100 %

Ett modernt och klimatsmart boende nära naturen

Berwald

”Stort intresse för radhus”

I en av Borås mest mest attraktiva och snabbast växan-
de stadsdelar, Hestra, planerar vi området Berwald – 24 
moderna bostadsrätter i form av radhus, parradhus och 
villor nära stan, förskola, skola och alla aktiviteter med 
natur, frisk luft och skog alldeles inpå knuten. 

Berwald blir ett nytt, grönt och omfamnande område 
för ett aktivt liv. Arkitekturen präglas av rena linjer och 
robusta material. Husen byggs av träregelstommar och 
kläs i cederspån - ett miljövänligt material som håller i 
generationer. Det exponerade träet ger ett gott innekli-
mat och ett varmt, modernt intryck.

Stor vikt läggs vid att skapa en levande och varierad 
gatubild. Husens entréer vetter mot gårdsgatorna. 
Orienterat mot skogspartierna och omgivningen ligger 

de privata trädgårdarna och de franska balkongerna. 
Husens form skapar förutsättningar för spännande 
gaturum och skyddade, rymliga uteplatser i soligt läge. 
I området planeras lekplats och grillplats. 

Alla bostäder har öppen planlösning med mycket rymd 
och stort ljusinsläpp. Inredningen är genuin med hög 
kvalitet i material, detaljer och funktion och möjlighet 
att själv påverka val av material och utrustning finns. 
Du kan även göra klimatsmarta tillval som till exempel 
laddningsstolpe för elcyklar utanför huset.

I oktober 2017 var det dags för säljstart för projektet 
Berwald. Intresset är stort från start och vid årsskiftet 
2017/18 var 50 procent av bostäderna sålda. Inflyttning 
planeras till tredje kvartalet 2019. 

Felix Smith 
försäljningschef Bostad  

på Cernera

– Bostäderna blir rymliga och härliga 
med allt man önskar sig i ett eget hus. 
Stora ljusinsläpp, takfönster, och både 
balkong och terrass tilltalar många 
intressenter. Parradhusen med parke-
ring direkt utanför bostaden, generös 
uteplats och fönster åt tre väderstreck 

är väldigt populära. Det är väl nyttjad 
bostadsyta. 

– Vi är noga med att informera om 
kostnader och det gör att människor 
känner en trygghet med oss. 
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FAKTA PORT 17

Antal planerade bostäder: 48
Total bostadsarea: Ca 3 200 kvm
Planerad projektstart: 2018
Arkitekt: Krook & Tjäder DTH
Ägarandel: 100 %

Avspänt stadsliv, nära till allt

Port 17

På nedre Byttorp planeras 48 moderna lägenheter på 
en av Borås mest attraktiva tomter. Här präglas bostä-
derna av ljus och rymd, stora, möblerbara balkonger 
i lugnt och soligt läge – med hela stadens utbud på 
bekvämt promenad- och cykelavstånd.

Boendet är anpassat både för unga som flyttar till 
första egna lyan, par som flyttat från villan och familjer 
med behov av plats för alla. Här finns lägenheter i alla 
storlekar, från smarta ettor till rymliga fyror och en 
stor femma. Alla lägenheter har genomtänkt plan-
lösning, generöst med ljusinsläpp och inglasningsbar 
balkong eller uteplats i soligt läge.

Med inspiration från den unika tomten och omgiv-
ningens möjligheter reser sig Port 17 som består av 
två huskroppar sammanbundna med en gemensam 
loftgång och gård. Arkitekturen är öppen och alla 
lägenheter har stora glaspartier med vardagsrum mot 
sydväst som leder ut till generösa, inglasningsbara 
balkonger eller uterum. I soligt läge mot Byttorps 
villakvarter och med utsikt över staden öppnas inbju-
dande balkonger där du dricker ditt morgonkaffe eller 
umgås med vänner.

Den öppna, grönskande gården nedanför inbjuder till 
aktivitet och avkoppling. I Port 17 har du alltid tillgång 

till ljus, oavsett om du sitter på den stora balkong-
en eller umgås i köket. Höga våningshöjder ger en 
studiokänsla eller gammaldags charm med mycket 
luft och ljusinsläpp. Kvaliteten i material, detaljer och 
funktion är hög.

En satsning på ett rymligt cykelrum med cykelverkstad 
planeras och för bilar finns ett garage beläget under 
fastigheten, i direkt anslutning till bostäderna från 
hissen och med smidig infart från Ribbingsgatan.

På Byttorp finns mesta på bekvämt cykelavstånd. 
Borås centrum och Knalleland ligger bara några mi-
nuter bort och sjön Kolbränningen med egen badplats, 
fiskebryggor och motionsspår finns inom nära räckhåll. 
Runt hörnet finns pizzeria och bageri och matbutik 
ligger på ett par minuters promenadavstånd. En bit 
bort finns Rya Åsar med vandringsleder, naturstigar 
och flera fina utsiktsplatser och Ramnasjön med park, 
friluftsmuseum och picknickmöjligheter.

Förskolor, skolor, fritidsaktiviteter och annan kom-
munal service finns inom bekvämt räckhåll. Här finns 
även busshållplats och bra förbindelse till utbyggda 
cykelvägar.

Säljstart för Port 17 beräknas till våren 2019. 
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FAKTA PALLAS TOWER

Antal planerade bostäder: Ca 130
Total bostadsarea: Ca 9 600 kvm
Planerad projektstart: 2018
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter  
& Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 %, Järngriden 50 %

Hänförande vyer och cityliv inpå knuten

Pallas Tower

I Pallashuset mitt i Borås står ett modernt köpcentrum 
klart, kompletterat med 40 spännande takbostäder – 
Pallas Roof. Samtidigt pågår arbetet med den intillig-
gande tornbyggnaden – Pallas Tower – som med 33 
våningar och cirka 130 bostäder blir en imponerande 
profilbyggnad för hela Borås. Pallas Tower ritas av en 
välkänd svensk arkitektbyrå, Tengbom Arkitekter, och 
lägenheterna anpassas till ett modernt helhetstänkan-
de där funktion, material och utsikt är självklara och 
viktiga delar.

Lägenheterna planeras för att maximera utsikten över 
Borås centrala delar, Viskan och Stadsparken, som 
ligger alldeles intill. De fina vyerna och närheten till 

vatten, grönska och himmel är tillsammans med det 
unikt centrala läget och bra parkeringsmöjligheter i 
Pallas eget parkeringshus är några av de starkaste 
skälen till att flytta till Pallas Tower.

Pallas Tower kommer att bli mest unika och påkostade 
bostadsprojektet i Borås någonsin. Ett landmärke mitt i 
stan där de boende får oslagbart läge, hänförande vyer 
i fyra väderstreck och cityliv inpå knuten. Lägenheter-
na i olika storlekar och utföranden blir toppmoderna 
med stort ljusinsläpp, smarta planlösningar och alla 
bekvämligheter.

Försäljningsstart beräknas till hösten 2018.

Från det planerade 33 våningar höga Pallas Tower blir 
utsikten över Borås magnifik. Byggnaden kommer med 

sina drygt 100 meter att bli den högsta i Borås.
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FAKTA LORENSBERG 3

Antal planerade bostäder: 31
Total bostadsarea: Ca 2 000 kvm
Planerad projektstart: 2018 
Arkitekt: Sandareds  
Arkitektkontor AB
Ägarandel:  Cernera 40 %  

FAKTA STALLBACKEN COMPACT LIVING

Antal planerade bostäder: 45
Total bostadsarea: Ca 1 470 kvm
Planerad projektstart: 2018
Arkitekt: Krook & Tjäder
Ägarandel: Cernera 100 %

Lorensberg 3
I området Lorensberg, med ett centralt läge nära till 
det mesta planerar vi projektet Lorensberg 3. Här 
kommer två tegelhus med totalt 31 välplanerade lägen-
heter att växa fram – tvåor, treor och fyror i olika va-
rianter. Det blir ett boende som passar både unga och 
äldre. Varje lägenhet har rymlig balkong i soligt läge. 
Mot insidan har huset entrébalkonger och utsikt mot 
en grönskande innergård med blommande träd och 

buskar. I Lorensberg 3 bor du lugnt men ändå centralt, 
nära till allt du kan önska i vardagen med shopping, 
restauranger, nöjen och sköna promenader. Området 
ligger också nära skola, förskola och lekplats. 

Lorensberg 3 är ett samarbetsprojekt mellan Cernera 
(40 %), MPB Invest (40 %) och Byggrådet Invest (20 %).

På centrumnära Druvefors, intill parken Druvkilen,  
planerar vi 45 smålägenheter om 35 kvm vardera. Det 
blir ett smart och flexibelt boende där varje kvadrat-
meter nyttjas maxi malt och som passar både studen-
ter och par i alla åldrar, liksom företag med behov av 
övernattnings lägenheter till personalen. I markplan 
planeras kvarterskrog/café.

Stallbacken Compact Living

FAKTA HUGIN

Antal planerade bostäder: 54
Total bostadsarea: Ca 4 000 kvm
Planerad projektstart: 2018
Arkitekt: Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 37,5 %

I kvarteret Hugin på Stengärdsgatan mitt i Borås 
planeras för drygt 50 bostäder med hög kvalitet, i olika 
storlekar. Området, med närhet till livsmedel, restau-
ranger och detaljhandel, bedöms vara mycket attraktivt 
för alla åldersgrupper. Hugin är ett samarbetsprojekt 
mellan Cernera (37,5 %), Järngrinden (37,5 %) och 
Jofast (25 %). 

Hugin

FAKTA KV. TISELIUS

Antal planerade bostäder: 48
Total bostadsarea: Ca 2 800 kvm
Planerad projektstart: 2022
Arkitekt: Dreem Arkitekter
Ägarandel: Cernera 100 %

I Rosendal i centrala Uppsala planerar vi ett nytt 
bostadsområde med 48 lägenheter – ett bekvämt 
boende får både äldre och yngre. I Kv. Tiselius finns 
en vinterträdgård med gemensamt växthus/orangeri 
med möjlighet till skafferi och kompostering på gården. 
Bottenvåningarna är aktiva och transparenta, här 
finns uppglasade cykelrum och tvättstugor med övriga 
gemensamma ytor som uppmuntrar till social samvaro 
bland de boende.

Kv. Tiselius
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FAKTA MASKROSEN

Antal planerade bostäder: 80
Total bostadsarea: Ca 4 600 kvm
Planerad projektstart: Ansökan om ny detaljplan 
inlämnad
Arkitekt: White Arkitekter
Ägarandel: Cernera 100 %

På Katrinedal i Borås, nära centrum och Annelunds-
parken, planerar vi Maskrosen med 80 smart pla-
nerade lägenheter i olika utföranden. De generösa 
balkongerna skyddas med skjutbara träraster som 
skyddar mot insyn. Mot insidan har huset loftgångar 
och en insynsskyddad trädgård. Längst upp i huset 
finns både samlingslokal och bastu – dessutom två 
generösa takterrasser i soligt läge.

Maskrosen

FAKTA FORSEN

Antal planerade bostäder: 280
Total bostadsarea: Ca 18 400 kvm
Planerad projektstart: 2020
Arkitekt: Semrén & Månsson
Ägarandel: Cernera 100 %

Fastigheten Forsen utmed Viskan lyfts fram som 
prioriterad för framtida bostäder. Den totala tomtare-
an uppgår till cirka 10 500 kvm och det finns ett antal 
spännande skisser på hur området kan utvecklas. I 
dagsläget utgörs fastigheten av handels- och verk-
stadslokaler och ligger vackert placerad utmed med 
Viskan i den expansiva stadsdelen Druvefors, direkt 
söder om stadskärnan.

Forsen
FAKTA ANNERSTADEN

Antal planerade bostäder: 450
Total bostadsarea: Ca 46 000 kvm
Projektstart: Planarbete pågår
Arkitekt: Krook & Tjäder
Ägarandel: Cernera 100 %

I Annerstaden, strax söder om Östersund vid Storsjön, 
planeras ett bostadsområde med cirka 450 bostäder av 
blandad bebyggelse. Förutom bostäder i form av villor, 
radhus och kedjehus kommer området även att inne-
hålla butik, restaurang, förskola, skola och äldreboen-
de. I den direkta närheten kommer friluftsområden att 
finnas. 

Annerstaden
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FAKTA PALLAS ROOF

Antal bostäder: 40
Total bostadsarea: Ca 3 900 kvm
Projektet är färdigt och inflyttat. 
Arkitekt: Alessandro Ripellino & 
Tengbom Arkitekter
Ägarandel: Cernera 50 % /  
Järngrinden 50 %

Ett av de största projekten i Borås genom tiderna

Pallas Roof (inflyttad)

Högst upp i Pallashuset färdigställdes under 

vintern 2016/2017 två våningsplan med 40 nya bo-

stadsrättslägenheter – Pallas Roof. Alla lägenheter 

ligger högre än takåsarna på de omkringliggande 

husen, med en unik utsikt över staden, Stadspar-

ken och Sandwalls plats.

Pallas Roof har en unik innergård bara ett par steg 

från lägenheterna. Förutom en grön inramning 

med växter och kryddträdgård finns också bastu, 

sittgrupper och ett utekök – en oas för umgänge 

och avkoppling. I februari 2017 var det dags för 

inflyttning.
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Med hjärta i varje rum

Ett av våra viktigaste mål är att bidra till att skapa och 
forma en trygg, attraktiv och levande stad. En del av vår 
strävan mot att utveckla platserna där vi verkar är att 
stödja lokal idrott och stadsbyggnadsprojekt, kulture-
vent och hjälporganisationer. Under 2017 har vi bland 
annat varit med och stöttat världscuptävlingen i skidor, 
lag som Elfsborgs IF, Norrby IFs ungdomsverksamhet 
samt SM-veckan i Borås med flera. 

– Sponsorstrategin handlar inte om att utbyta expone-
ring mot pengar utan om att vi vill ta vårt ansvar som 
en stor aktör i samhällsbyggandet. Vi arbetar dagligen 
med att forma staden och vill vara med och bygga en 
trygg och levande stad för framtiden, så det är viktigt 
för oss att delta och stötta där vi kan, säger Emelie 
Lindell, marknadschef.

Några exempel från året som gått är att vi gick in som 
diamantsponsor till Borås Näringslivsdag som i år 
hade temat ”Framtid” och som partner till projektet 
”Globala Borås” under kretsloppsveckan. 

– Under 2018 kommer vi att fortsätta våra samarbeten 
men också påbörja ett eget projekt tillsammans med 
organisationen ”Våga, Satsa, Vinn” i syfte att identifiera 
förbättringsområden för fysisk och psykisk tillgänglig-
het i våra kommersiella fastigheter. Vi hoppas kunna 
inspirera fler stora aktörer att göra detsamma. Till-
sammans gör vi skillnad för många människor. 

I februari 2017 var vi eventsponsor i världscup-
tävlingen i skidor, FIS Cross-Country World 
Cup, där 60 000 besökare samlades på Lassa-
lyckan i Ulricehamn för att heja fram världs-
eliten på längdskidor. 

Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag bygger  
vi morgondagens bostäder i utvalda tillväxtregioner. Dessutom äger, 
förvaltar och utvecklar vi kommersiella fastigheter. Sedan tre decen-
nier jobbar vi varje dag med vår passion - att skapa attraktiva platser 

och områden där människor vill leva, bo och jobba.
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Vår personalstyrka är en av  
de viktigaste byggstenarna  

i vår verksamhet

Förstärkningar inom riskkontroll, entreprenad och marknad

Inom vår organisation arbetar vi med ett stort 
engagemang för att bidra till bolagets utveckling. All 
kontorsadministration utförs av Uddetorp Invest AB - 
moderbolaget i den koncern vari vi ingår.

Som medarbetare hos oss ska man tycka om att arbeta 
med både hus och människor. Vi lägger stor vikt vid 
att bygga en stark företagskultur som uppmuntrar 
engagemang, utveckling och som främjar en positiv 
arbetsmiljö. 

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi värnar om ett 
arbetsklimat som präglas av omtanke om medarbe-
tarna och utmaningar som ger varje individ möjlighet 
att växa i sin yrkesroll. Hos oss föds engagemang ur 
delaktighet i verksamheten och ett personligt ansvar.

Rätt personer och rätt kompetens är av största vikt för 
oss. Därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper 
som skapar effektivitet och balans i arbetsgruppen. Vi 
vill ständigt tillföra ny kunskap och erfarenheter som 
kan göra oss långsiktigt ännu bättre. 

Välbefinnande och hälsofrämjande aktiviteter hos 
våra anställda bidrar till bättre arbetsprestationer. Vi 
subventionerar friskvårdsaktiviteter och ger goda möj-
ligheter till både gruppträning och individuell träning. 
Sjukfrånvaron är låg.

Medarbetarsamtal genomförs årligen för att stödja den 
personliga utvecklingen, följa upp gemensamt satta 
mål, stämma av arbetssituationen och planera kompe-
tensutveckling.

FLERA NYREKRYTERINGAR 2017 OCH FLER VÄNTAR 
2018 
Under 2017 har vi gjort personalförstärkningar inom 
flera områden – riskkontroll, entreprenad, projekt och 
marknad för att möta och satsningar på fastighets-
marknaden.

”Variation och utmaningar är det 
bästa med jobbet”
Vad är det bästa med ditt jobb och vad 
gör att du trivs? 
– Variation och utmaningar är det bästa 
med mitt jobb, att ständigt utmanas och 
utvecklas. Det är roligt och varieran-
de. Ingen dag är den andra lik och det 
gäller att vara snabb och effektivisera 
sitt arbete för att få allt att flyta på – det 
passar mig som person.

Cernera är en trevlig arbetsplats 
med många härliga kollegor och 
våra nya fina lokaler är ju ett stort 
plus i kanten. Det är alltid kul att gå 
till en arbetsplats med trevlig interiör. 

Alexandra Eckard,  
tillvals-/inredningsansvarig  

på Cernera
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ROBERT 
SMITH

FÖDD 1964 
Styrelseledamot sedan 2004

UTBILDNING
Ekonomi- och juridikstudier 
vid Högskolan i Borås

Styrelseledamot i Uddetorp Invest 
AB och verksam i SEB:s lokala 
kontorsstyrelse i Borås

Delägare

PEDER 
WILAND

FÖDD 1965 
Styrelseledamot sedan 2015

UTBILDNING
Civilekonom vid Högskolan Borås, 
samt styrelseansvar inom försäk-
ringsbolag

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)

Från vänster: Robert Smith, 
Peder Wiland, Martin Smith, 

Hans-Åke Henriksson,  
Tomas Rossing.

TOMAS 
ROSSING

FÖDD 1952 
Styrelseledamot sedan 2016

UTBILDNING
Arkitektexamen vid Chalmers  
Tekniska Högskola

Studier i byggnadskonst vid  
Konsthögskolan i Stockholm

Flerårig erfarenhet som ritande  
arkitekt samt som stadsbygg-
nadschef i Borås

Egen verksamhet inom utform-
ning och projektutveckling av 
bostäder

MARTIN 
SMITH

FÖDD 1970 
Styrelseledamot sedan 2004

UTBILDNING
Ekonomi- och juridikstudier 
vid Högskolan i Borås

Styrelseledamot i Uddetorp Invest 
AB och verksam i SEB:s lokala 
kontorsstyrelse i Borås

Delägare
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Förvaltningsberättelse

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

MODERBOLAGET
Moderbolaget bedriver fastighetsförvalt-
ning och förvaltning av dotterbolagens aktier.

KONCERNEN
Cernera är ett lokalt förankrat fastighets-
bolag i Borås som drivs tillsammans med 
dotterbolag och intressebolag. Bolagets 
huvudsakliga verksamhet består av utveck-
ling, förädling och förvaltning av kommer-
siella fastigheter samt projektutveckling av 
bostäder. Verksamheten är strukturerad i 
två affärsområden - Förvaltning och Pro-
jektutveckling - där enskilda projekt och 
fastigheter under en process kan drivas 
under mer än ett affärsområde.

Förvaltning
Affärsområdet arbetar med en aktiv 
förvaltning och utveckling av kommersiella 
fastigheter och bostadsfastigheter med 
geografisk marknad i Borås och dess 
närområde. Kunderna verkar inom en 
mängd olika branscher och utgörs av allt 
ifrån mindre aktörer med lokal förank-
ring till världsledande företag och kända 
varumärken.

Projektutveckling
Avyttringsinriktad utveckling av bostäder 
sker i egen regi eller genom samarbe-
ten. Huvudsaklig marknad är expansiva 
och prioriterade orter i Sverige. Bolaget 
tar huvudansvaret i allt från förvärv, idé, 
planutveckling och bygglov till upphand-
ling, genomförande, marknadsföring 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 omgivandemiljö.

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

KÄRNVÄRDEN
Cerneras kärnvärden är de särskiljande 
värden som utgör en samlande gemen-
skap för varumärket samt en grund för 
företagets strategiska konkurrensfördelar. 
De markerar varumärkets position och tyd-
liggör vilka som är varumärkets bestående 
värden. Kärnvärdena genomsyrar allt som 
görs och utgörs av:

Kvalitet
Vi eftersträvar hög kvalitet avseende såväl 
fastigheter och lägen som relationer och 
samarbeten. Fastighetsbeståndet samt 
utveckling och renoveringar av detsamma 

präglas av genomtänkta lösningar och 
kloka materialval. I relationerna med 
hyresgäster, samarbetspartners och 
leverantörer är den långsiktiga, personliga 
kontakten av största betydelse. Den kvalitet 
vi levererar får inte vara ogenomtänkt eller 
resultatet av slump.

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

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

INVESTERINGAR
Koncernens totala nettoinvesteringar i ma-
teriella anläggningstillgångar direkt eller 
indirekt via köp eller försäljningar av bolag 
uppgår till 140,9 mkr (102,4 mkr).

Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp 
för befintliga fastigheter har gjorts direkt 
eller indirekt via bolag för 21,0 mkr (10,0 mkr).

Försäljningar av fastigheter direkt eller in-
direkt via bolag uppgår till 6,4 mkr (30,6 mkr)

Koncernen har genom flera års utveckling 
av ett antal kommersiella fastigheter 
skapat ett attraktivt fastighetsbestånd, 
där merparten utgör ytor för kontor och 
handel. Totalt har under räkenskapsåret 
investerats 126,0 mkr (123,0 mkr) i utveck-
ling av kommersiella fastigheter.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning har ökat med 
26 % (133 %). Fastighetsförvaltningens 
omsättning har ökat med 15 % (-11 %). 
Ökningen beror till största delen av att 
inflyttning har skett succesivt i Pallas- 
projektet. Fastigheten Merkurius 1 har  
totalrenoverats under 2017 där inflyttning 
har skett i december och fastigheten 
kommer generera fulla hyresintäkter från 
2018. Den ekonomiska uthyrningsgraden 
i snitt under året uppgår till 90 % (86 %). 
Projektutvecklingen har under året ökat sin 
omsättning med 30% (431 %) där ett flertal 
projekt både har startats och avslutats.

Under 2016 genomgick ett flertal fastighe-
ter större underhållsåtgärder för att höja 
standarden, detta har till viss del fortsatt 
under 2017 men i mindre utsträckning då 
inget behov föreligger. Dessa åtgärder av-
ser både yttre och inre underhåll och totalt 
uppgår nedlagt underhåll för fastigheterna 
till 4,1 mkr (7,2 mkr).

Driftsnettot för förvaltningsfastigheterna 
har ökat till 55 mkr (44 mkr) främst pga 
av inflyttning har börjat ske i Pallas-pro-
jektet samt underhållet i fastigheterna har 
normaliserats.

En extra nedskrivning i fastigheten Pallas 
1 har belastat resultatet med 20 mkr då 
kostnadsökningar på grund av markför-
hållanden och stomförstärkningar inte 
bedömts ha motsvarande inverkan på 
marknadsvärdet.

Båda affärsområdena har under året 
förstärkts med ytterligare kompetenser för 
att tillmötesgå den ökade efterfrågan på 
både lokaler och bostäder, vilket har ökat 
personalkostnaderna. 

I november såldes en mindre fastighet 
vilket genererade en vinst på 7,6 mkr. Före-
gående år uppgick vinsten på motsvarande 
fastighetstransaktioner till 1,1 mkr.

Rensat från fastighetstransaktioner och 
nedskrivningar uppgår resultatet efter 
finansiella poster till 39,4 Mkr (41,6 Mkr) 
vilket är en minskning med 5 %.

FÖRVALTNING
Cernera Fastigheter AB hade per bok-
slutsdatum 16 st (16 st) förvaltningsobjekt. 
Samtliga förvaltningsfastigheter värderas 
årligen av ett externt värderingsföretag, Fo-
rum Fastighetsekonomi. Det totala värdet 
för förvaltningsfastigheterna uppgår till 
1 057 Mkr (946 Mkr), beaktat kommande 
investeringar, vilket innebär en värdeök-
ning på 12 % (6 %). Fastigheterna ligger 
centralt i Borås Stad i attraktiva områden 
för fastighetens ändamål och utgör en bra 
blandning av kontor och handel.

I november såldes bostadsfastigheten 
Lommen 8. Fastigheten har haft en margi-
nell effekt på omsättning och driftsnetto.

Fastigheten Pallas 1 har under de senaste 
två åren totalrenoverats till ett modernt 
köpcentrum och de första butikerna 
flyttade in i december 2016 och löpande 
inflyttningar har skett under 2017 och i 
dagsläget är ca 99% av de kommersiella 
ytorna uthyrda och av dessa är ca 93% 
inflyttade. Köpcentrumet beräknas vara 
helt färdigställt under våren 2018.

Totalrenoveringen av fastigheten Merkurius 
1 har färdigställts i slutet av året och 
inflyttning har skett i december 2017.

PROJEKTUTVECKLING
I projektet Trädgårdsstaden, som är uppde-
lat i fyra etapper om totalt 164 lägenheter, 
har etapp 2 slutförts och inflyttning av 48 
lägenheter har skett i juli 2017. Produktio-
nen av etapp 3, som består av 58 lägenhe-
ter, påbörjades i augusti och är idag nästan 
slutsålt. Inflyttning beräknas till mars 2019. 
Försäljningen av etapp 4, som består av 22 
lägenheter, startades i november 2017 och 
i dagsläget är ca hälften av lägenheterna 
sålda. Produktionsstart för etapp 4 skedde 
i november 2017.

Produktionen av projektet Pallas Roof, som 
såldes slut på rekordfart, är färdigställt och 
inflyttning har skett i februari 2017.

Produktionen av projektet Stallbacken, 
med sina 118 lägenheter, påbörjades i 
början på 2017 och i etapp 1 sker inflyttning 
under mars 2018 och etapp 2 under hösten  
2018.

I mars köptes fastigheten Mjälle 1:49 i 
Östersund där planen är att uppföra ca 450 
lägenheter. I juni köptes fastigheten Minan 
6 i Borås där planen är att uppföra ca 20 
lägenheter.

I maj köptes fastigheten Lorensberg 3 där 
planen är att uppföra ca 30 lägenheter. 
Fastigheten har köpts ihop med Viareds-
strands Fastigheter AB och Byggrådet 
Invest AB. Cerneras andel är 40%. Säljstart 
har skett i mars 2018.

Säljstart har även skett i projektet Berwald 
Hestra och av totalt 24 lägenheter är mer 
än hälften sålda. Inflyttning är planerad till 
hösten 2019.

En mindre markfastighet i Brämhult har 
sålts då den bedömdes vara för liten för att 
genomföra ett bostadsprojekt.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens tillgängliga likvida medel vid 
årets slut uppgick till 55 Mkr (67 Mkr) och 
kassaflödet från den löpande verksam-

heten före förändring av rörelsekapital 
uppgick till 53 Mkr (45 Mkr).

FINANSIERING
Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att 
hålla nere ränterisken och i dagsläget är det 
en bra balans mellan rörlig och bunden ränta 
där även swapavtal används för att behålla 
flexibiliteten. Koncernens räntebärande lån 
uppgick vid årets slut till 846 Mkr (779 Mkr). 
Förvaltningsfastigheternas belåningsgrad 
uppgår, per bokslutsdatum, till 64 % (65 %).

HÅLLBARHETSARBETE
Cernera bygger och förvaltar fastigheter 
med hänsyn till miljön på ett långsiktigt 
hållbart sätt för både människor och före-
tag. Det långsiktiga målet är att möjliggöra 
bästa möjliga samspel mellan människor 
och miljö och skapa förutsättningar för 
kommande generationer.

För Cernera är det en självklarhet att 
bygga med beprövad teknik, välja sunda 
material och installera modern teknik för 
lägsta möjliga energianvändning. Stor 
vikt läggs vid att anpassa produkter och 
arbetssätt till projektens olika behov och 
efterfrågan. I det arbetet följs utvecklingen 
av nya material och system noggrant.

Centralt i arbetet är att ge boende möjligheter 
att själva styra sin miljöpåverkan och så långt 
som möjligt satsa på att nyproducerade bo-
städer ska ha individuell mätning av el, värme 
och vatten. Det ger möjlighet till de boende 
att själva sänka den egna förbrukningen vilket 
gynnar miljön och den egna ekonomin.

Sedan många år arbetar Cernera aktivt för 
att skapa goda förutsättningar för källsor-
tering, minskade utsläpp och minskad 
energiförbrukning. Effektiva styrsystem för 
belysning, värme och ventilation används 
och de flesta fastigheter har försetts med 
Ecopilot som trimmar samverkan mellan 
byggnadens olika system för att minimera 
energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. 
Samtliga fastigheter har dessutom Grön el 
från förnyelsebara energikällor.

Cernera ser till ett helhetsperspektiv, mil-
jömässigt och socialt, och arbetar för att 
områden utvecklas med ansvarstagande 
för omvärlden och framtiden.

Cernera tar en aktiv del i utvecklingen 
av områden genom att skapa levande 
stadsdelar som uppfattas som attraktiva 
och trygga för människorna som lever där. 
Centralt i det arbetet är att integrera bo-
ende, arbete, fritidsaktiviteter, närservice 
och kommunikationer. Också mötesplatser 
i utemiljön i form av gröna oaser, innergår-
dar och planteringar är av stor vikt. Det ger 
inte bara ett trivsamt intryck utan bidrar till 
att utjämna temperaturen i området och att 
motverka effekter av klimatförändringar.

RISKHANTERING
För en beskrivning av Cerneras riskhante-
ring hänvisas till not 35.

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

FÖRSKÖNING AV STADSMILJÖ
Cernera deltar i olika projekt och samver-
kansgrupper för att uppnå en förskönad 
och tryggare stadsmiljö.

Under 2017 har Cernera varit med och 
finansierat en vattenkanal som sträcker sig 
genom Borås innerstad utmed Västerlång-
gatan.

Disposition beträffande bolagets resultat

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL:

Balanserade vinstmedel 18 087 960

Årets resultat 31 080 311

Kr 49 168 271

Disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 7 000 kr per aktie, totalt 14 000 000

I ny räkning överförs  35 168 271

Kr 49 168 271

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 14 000 000 kronor. Som framgår av balansräkningen finns full täckning för det bundna 
egna kapitlet 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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RESULTATRÄKNING   KONCERNENFLERÅRSJÄMFÖRELSE

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

 2017 2016 2015 2014 2013

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr 316 038 250 693 107 717 71 620 67 425

Resultat efter finansiella poster, tkr 27 010 55 611 59 438 17 190 13 164

Balansomslutning, tkr 1 416 197 1 308 501 1 145 906 1 084 107 969 222

Soliditet, % 28 25 28 26 21

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr 15 698 7 445 4 315 3 014 2 995

Resultat efter finansiella poster, tkr 30 874 626 35 789 -1 971 -1 421

Balansomslutning, tkr 541 490 486 233 398 040 356 437 309 496

Soliditet, % 66 60 73 73 66

Aktie- 
kapital

Uppskrivnings -
fond

Balanserat 
resultat m.m.

Summa eget 
kapital

KONCERNEN

Eget kapital 2017-01-01 200 294 392 34 195 328 787

Förändring uppskrivningsfond, se not 25 20 382 15 303 35 685

Effekter vid köp av koncernbolag 4 4

Effekter vid försäljning av koncernbolag 716 716

Årets resultat 28 968 28 968

Eget kapital 2017-12-31 200 314 774 79 186 394 160

MODERBOLAGET

Eget kapital 2017-01-01 200 274 676 18 088 292 964

Förändring uppskrivningsfond, se not 25 31 478 31 478

Årets resultat 31 080 31 080

Eget kapital 2017-12-31 200 306 154 49 168 355 522

Aktiekapitalet består av 2 000 aktier.

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2017 2016

Rörelseintäkter 1

Nettoomsättning 4, 5 316 038 250 693

Övriga rörelseintäkter 6 8 384 25 993

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 324 422 276 686

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader -19 076 -20 477

Produktionskostnader -201 656 -145 551

Övriga externa kostnader 7 -26 504 -11 815

Personalkostnader 8 -10 375 -7 716

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -14 476 -13 326

Nedskrivning av materiella  
anläggningstillgångar -20 000

Övriga rörelsekostnader 9 - -330

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -292 087 -199 215

RÖRELSERESULTAT 32 335 77 471

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag 10 - 1 106

Resultat från andelar i intresseföretag 11 7 637 -

Ränteintäkter 1 608 743

Räntekostnader 12 -14 570 -23 709

SUMMA FINANSIELLA POSTER -5 325 -21 860

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 27 010 55 611

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Bokslutsdispositioner 13 -2 243 -29 084

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER -2 243 -29 084

RESULTAT FÖRE SKATT 24 767 26 527

Skatt på årets resultat 14 -847 -732

Uppskjuten skatt 14 5 048 -3 966

ÅRETS RESULTAT 28 968 21 829

NET TOOMSÄT TNING

+26%
jämfört med 2016

Uthyrnings-

verksam-

heten har 

utvecklats framgångsrikt 

vilket innebär att den 

ekonomiska uthyrnings-

graden har ökat.”

UT VECKLING 
NET TOOMSÄT TNING

22+34+78+99
201

4
201

5
201

6
201

7

300Mkr

150Mkr

”
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BALANSRÄKNING   KONCERNENBALANSRÄKNING   KONCERNEN

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 15 1 032 794 923 246

Projektfastigheter 16 98 866 135 822

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggnings-
tillgångar 17 184 766 118 051

Inventarier, verktyg och installationer 18 678 572

1 317 104 1 177 691

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 1 1

Uppskjutna skattefordringar 20 503 -

Övriga finansiella anläggningstillgångar 21 6 243 2 791

6 747 2 792

Summa anläggningstillgångar 1 323 851 1 180 483

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt 9 971 3 443

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 143 12 463

Fordringar hos koncernföretag - 6 896

Övriga kortfristiga fordringar 22 61 301 76 612

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 1 607 2 026

68 051 97 997

Kassa och Bank 24 14 324 26 578

Summa omsättningstillgångar 92 346 128 018

SUMMA TILLGÅNGAR 1 416 197 1 308 501

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

EGET KAPITAL

Aktiekapital 200 200

Balanserat resultat 25 364 992 306 758

Årets resultat moderföretagets aktieägare 28 968 21 829

Summa eget kapital 394 160 328 787

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 20 94 140 89 172

Summa avsättningar 94 140 89 172

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 26 824 778 743 753

Skulder till koncernföretag 40 000 -

Summa långfristiga skulder 864 778 743 753

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 26 21 744 35 675

Förskott från kunder 9 671 9 412

Leverantörsskulder 23 100 33 869

Skulder till koncernföretag 3 536 61 840

Aktuella skatteskulder 1 043 2 764

Övriga kortfristiga skulder 920 1 110

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 3 105 2 119

Summa kortfristiga skulder 63 119 146 789

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 416 197 1 308 501

BALANSRÄKNING KONCERNEN, forts.
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RESULTATRÄKNING   MODERBOLAGETKASSAFLÖDESANALYS   KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

2017 2016

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 39 972 77 471

Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet, mm 28 719 -9 392

Erhållen ränta 1 608 742

Erlagd ränta -14 574 -13 968

Lösen av långfristiga derivatinstrument - -9 802

Betald inkomstskatt -2 515 -66

53 210 44 985

Förändring av rörelsekapital

Varulager -6 528 -2 585

Kundfordringar 7 312 -8 875

Övriga kortfristiga fordringar 21 097 10 721

Leverantörsskulder -10 735 20 144

Övriga kortfristiga rörelseskulder -2 661 -65 042

Kassaflöde från den löpande verksamheten 61 695 -652

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -147 395 -127 686

Sålda materiella anläggningstillgångar 861 30 611

Investeringar i dotterbolag -1 565 -6 150

Sålda dotterbolag 7 204 862

Förändring övriga långfristiga fordringar -3 954 -2 766

Kassaflöde från investeringsverksamheten -144 849 -105 129

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 99 397 147 551

Förändring kortfristiga finansiella skulder - 22 551

Amortering av skulder -26 254 -10 987

Lämnat koncernbidrag -2 243 -29 084

Utbetald utdelning - -20 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 900 110 031

Årets kassaflöde -12 254 4 250

Likvida medel vid årets början 26 578 22 328

Likvida medel vid årets slut 14 324 26 578

Outnyttjad checkkredit 40 500 40 500

Tillgänglig likviditet vid årets slut 54 824 67 078

K A SSAFLÖDE

 53,210
MKR

Kassaflödet 

från den 

löpande 

verksamheten är fortsatt 

starkt, vilket gör att vi kan 

genomföra investeringar 

utan att behöva sälja  

befintliga fastigheter.

”

Not 2017 2016

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 15 698 7 445

Övriga rörelseintäkter 6 - 2

Summa rörelseintäkter 15 698 7 447

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 7 -16 502 -8 453

Personalkostnader 8 -601 -493

Summa rörelsekostnader -17 103 -8 946

Rörelseresultat -1 405 -1 499

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 10 31 100 1 106

Resultat från andelar i intresseföretag 11 -1 286

Ränteintäkter 1 873 1 094

Räntekostnader -693 -362

Summa finansiella poster 32 279 2 124

Resultat efter finansiella poster 30 874 625

Bokslutsdispositioner 13 206 553

Årets vinst 31 080 1 178
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BALANSRÄKNING   MODERBOLAGETBALANSRÄKNING   MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET BALANSRÄKNING MODERBOLAGET, forts.

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 18 93 -

93 -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 28 324 391 292 914

Fordringar hos koncernföretag 29 - 15 261

Andelar i intresseföretag 30 2 040 2 694

Fordringar hos intresseföretag 31 88 766 19 227

415 197 330 096

Summa anläggningstillgångar 415 290 330 096

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 385 -

Fordringar hos koncernföretag 108 114 93 718

Fordringar hos intresseföretag 17 634 56 400

Övriga kortfristiga fordringar 22 19 1 851

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 48 350

126 200 152 319

Kassa och bank 24 - 3 818

Summa omsättningstillgångar 126 200 156 137

SUMMA TILLGÅNGAR 541 490 486 233

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 200 200

Uppskrivningsfond 25 306 154 274 676

Balanserad vinst eller förlust 18 088 16 910

Årets vinst 31 080 1 178

Summa eget kapital 355 522 292 964

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 26 15 000 15 000

Skulder till koncernföretag 40 000 -

Summa långfristiga skulder 55 000 15 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 347 371

Checkräkningskredit 24 4 817 -

Skulder till koncernföretag 125 549 177 789

Övriga kortfristiga skulder 54 64

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 201 45

Summa kortfristiga skulder 130 968 178 269

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 541 490 486 233
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NOTER FÖR MODERBOLAGET  
OCH KONCERNEN

NOT 1  
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och 
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år förutom nedanstående ändring.

KONCERNREDOVISNING
Cernera Fastigheter AB upprättar koncernredovisning. Företag där 
Cernera Fastigheter AB innehar majoriteten av rösterna på bolags-
stämman och företag där Cernera Fastigheter AB genom avtal har 
ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och 
konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag 
finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 
koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärv-
stidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet er-
hålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis 
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de 
förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill 
utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara 
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet 
inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till an-
skaffningsvärdet. Samtliga intressebolag är att betrakta som Joint 
ventures och redovisas i koncernen enligt klyvningsmetoden.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 

INTÄKTER
Intäkterna redovisas i den period de avser. Intäkterna redovisas 
efter avdrag för moms och rabatter.

Intäktsredovisning - Successiv vinstavräkning
Koncernen tillämpar successiv vinstavräkning vid aktieförsäljning-
en av sina bostadsprojekt.

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet 
i takt med projektets färdigställande. Resultatet redovisas succes-
sivt från och med den dag bindande avtal ingåtts med bostads-
rättsföreningen om uppförande av bostadsrätter och byggstart har 
skett.

Resultatet av entreprenadprojektet baserar sig på en kombination 
av färdigställandegrad och försäljningsgrad. Färdigställandegra-
den fastställs utifrån nedlagda kostnader i förhållande till totalt 
beräknade projektkostnader. Försäljningsgraden utgörs av antalet 
sålda lägenheter i förhållande till totalt antal lägenheter som ska 
produceras. Med sålda lägenheter avses att det ska finnas ett bin-
dande avtal med bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening. 
Som grundläggande villkor för tillämpning av successiv vinstavräk-
ning gäller att projektintäkt och -kostnad ska kunna kvantifieras 
på ett tillförlitligt sätt. Successiv vinstavräkning innehåller en 
komponent av osäkerhet. Omvärderingar av entreprenadprojek-
tens förväntade slutresultat kan medföra korrigering av tidigare 
upparbetat resultat i berörda projekt. Denna prognosändring ingår 
i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet direkt periodens resultat. Produktionskostnaderna i entre-
prenadprojekten belastas med räntekostnader från byggstart.

I koncernens resultaträkning redovisas intäkterna från projekten 
brutto d.v.s. till nedlagda kostnader plus den successiva vinstav-
räkningen. 

INKOMSTSKATTER
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balans-
dagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det 
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det 
finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i 
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 
hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt 
i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot 
eget kapital, redovisas mot eget kapital. På grund av sambandet 
mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den upp-
skjutna 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 kvarvaran-
de del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser 
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaff-
ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska 
fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande 
reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband 
med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov 
till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I 
sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med 
samma belopp. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid 
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelsein-
täkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgång-
ens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar.
 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvaltningsfastigheter och Projektfastigheter

Stommar 50-117 år

Fasader, yttertak, fönster 40-50 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 återvin-
ningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner 
till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov 
grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata 
identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För till-
gångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje 
balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträk-
ningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivning-
ar 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 inklude-
rar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga 
placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten 
redovisas i balansräkningen när Cernera Fastigheter AB blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från 
instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med 
äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktel-
serna har reglerats eller på annat sätt upphört.

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

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten 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 upp-
står vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner 
tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, 
dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten, liksom även företagets mål för riskhanteringen 
och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Dokumentation 
sker också av företagets bedömning, både när säkringen ingås 
och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i 
säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller 
att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de 
säkrade posterna.

 
Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindning (säkrings-
redovisning).
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränte-
förändringar. 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 säkrings-

redovisning
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 kvittnings-
rätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske 
eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden 
avses ske.

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

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

KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, vilket innebär att 
koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas som boksluts-
dispositioner. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos 
mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren. Erhåll-
na aktieägartillskott redovisas som en ökning av fritt eget kapital.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. 
Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld 
då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning. Bolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner 
och betalar fastställda avgifter till ett annat företag och har inte 
någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare 
även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bo-
lagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas 
pensionsberättigade tjänster utförts.
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NOT 2 
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

2017 2016

UPPGIFTER OM MODERFÖRETAGET

Inköp och försäljning mellan  
koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och 
försäljning avseende koncernföretag.

Koncernen

Inköp, (%) 5 4

Försäljning, (%) 4 4

Moderbolaget

Inköp, (%) 82 74

Försäljning, (%) 100 100

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

Moderföretag i den största koncern där Cernera Fastigheter AB är 
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Uddetorp Invest 
AB, 556062-2176, Borås.

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
- löner mm till styrelse och VD
- andelar i koncernföretag, intresseföretag resp joint ventures
- ställda säkerheter för koncernföretag
- ansvarsförbindelser för koncernföretag

NOT 3 
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna enligt 
tillämpade redovisningsprinciper måste styrelsen och företagsled-
ningen göra vissa bedömningar och uppskattningar som påverkar 
redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader samt 
lämnad information i övrigt. Bedömningarna och uppskattningarna 
baseras på erfarenheter och antaganden som styrelsen och före-
tagsledningen bedömer vara rimliga under rådande omständighet-
er. Faktiskt utfall kan sedan skilja sig från dessa bedömningar och 
uppskattningar om andra förutsättningar uppkommer. 

NOT 4 
HYRESINTÄKTER

2017 2016

Avtalade framtida hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter år 1 81 778 65 796

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5 198 853 135 114

Avtalade hyresintäkter senare än år 5 65 428 60 413

Summa 346 059 261 323

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

NOT 5  
INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen

2017 2016

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Förvaltning 74 468 64 525

Projektutveckling 241 570 186 168

Summa 316 038 250 693
 

NOT 6 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Vinst avyttring 
anläggnings-
tillgångar 84 22 719 - -

Vidare-
fakturering 6 512 1 042 - -

Övriga rörelse-
intäkter 1 788 2 232 - 2

Summa 8 384 25 993 0 2
 

NOT 7  
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Revisionsupp-
draget

BDO  
Göteborg KB 400 225 96 69

Öhrlings  
Pricewaterhouse-
Coopers AB 48 31 - -

Summa 448 256 96 69

Övriga tjänster

BDO Göteborg KB 64 28 64 27

Öhrlings  
Pricewaterhouse-
Coopers AB 2 4 - -

Summa 66 32 64 27
 

NOT 8 
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Medelantalet anställda

Kvinnor 2 1 - -

Män 11 11 1 1

Totalt 13 12 1 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 2 171 1 849 480 374

Löner och ersättningar till övriga anställda 4 954 3 398 - -

7 125 5 247 480 374

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 389 1 793 117 118

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 180 146 - -

Pensionskostnader för övriga anställda 366 192 - -

Totalt 10 060 7 378 597 492

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Män 6 6 5 5

Totalt 6 6 5 5

Antal verkställande direktörer och andra ledande  
befattningshavare

Män 2 3 2 3

Totalt 2 3 2 3
 

NOT 9 
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER

Koncernen

2017 2016

Förlust vid avyttring av mark - -330

0 -330
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NOT 10 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Realisationsresultat vid försäljningar - 1 106 - 1 106

Utdelningar - - 41 100 -

Nedskrivningar - - -10 000 -

Summa 0 1 106 31 100 1 106

NOT 11 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Resultatandel från kommanditbolag - - -1 286

Realisationsresultat vid försäljningar 7 637 - - -

Summa 7 637 0 -1 286
 

NOT 12 
RÄNTEKOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Lösen av långfristiga derivatinstrument - -9 802 - -

Övriga räntekostnader -14 570 -13 907 -693 -362

Summa -14 570 -23 709 -693 -362
 

NOT 13 
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Mottagna koncernbidrag - - 7 104 37 750

Lämnade koncernbidrag -2 243 -29 084 -6 898 -37 197

Summa -2 243 -29 084 206 553
 

NOT 14 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Aktuell skatt -847 -732 - -

Uppskjuten skatt 5 048 -3 966 - -

Skatt på årets resultat 4 201 -4 698 0 0

Redovisat resultat före skatt 24 775 26 527 31 080 1 178

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -5 451 -5 836 -6 838 -259

Ej skattepliktig realisationsvinst försäljning dotterbolag 9 798 8 196 - 261

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat -84 - - -

Obeskattade reserver 139 226 - -

Skatteeffekt av skillnad mellan bokfört och skattemässigt värde 
fastigheter 755 -4 192 - -

Förändring skatt på underskottsavdrag 489 - - -

Skatteeffekt av återföring koncernmässiga övervärden i sålda 
anläggningstillgångar - -2 117 - -

Skatteeffekt vid nedskrivning av fastigheter -734 - - -

Skatteeffekt vid nedskrivning andelar i dotterbolag - - -2 200 -

Skatteeffekt av utdelningar - - 9 042 -

Övriga skattemässiga justeringar -711 -973 -4 -2

Redovisad skattekostnad 4 201 -4 698 0 0
 

NOT 15 
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 614 040 596 838

Inköp 977 1 571

Försäljningar -5 942 -40 472

Genom förvärv av dotterföretag - 38 681

Omföringar från pågående nyan-
läggningar 59 269 17 422

Omklassificeringar 22 956 -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 691 300 614 040

Ingående avskrivningar -51 451 -45 491

Försäljningar 35 3 441

Genom förvärv av dotterföretag - -60

Årets avskrivningar -10 029 -9 341

Omklassificeringar -618 -

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -62 063 -51 451

Koncernen

2017 2016

Ingående uppskrivningar 360 657 351 710

Försäljningar -2 986 -17 901

Årets uppskrivningar 48 750 38 500

Årets nedskrivningar av uppskri-
vet belopp - -9 000

Årets avskrivningar på uppskrivet 
belopp -2 864 -2 652

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 403 557 360 657

Utgående restvärde enligt plan 1 032 794 923 246
 

Förvaltningsfastigheterna värderades inför årets bokslut till 1 057 100 
tkr (946 000 tkr), beaktat framtida investeringar, av Forum Fastig-
hetsekonomi AB. Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpas-
sad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida 
betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- 
och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, 
kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer med de bedöm-
ningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. 
Som grund för bedömningen om marknadens direktavkastningskrav 
mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.
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NOT 16 
PROJEKTFASTIGHETER

Koncernen

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 128 942 96 151

Inköp 20 107 62 867

Försäljningar -15 847 -30 720

Genom förvärv av dotterföretag 2 483 -

Omklassificeringar -22 956 -

Omföringar från pågående nyanlägg-
ningar - 644

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 112 729 128 942

Ingående avskrivningar -9 890 -8 866

Genom förvärv av dotterföretag -3 -

Årets avskrivningar -1 233 -1 024

Omklassificeringar 618 -

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -10 508 -9 890

Ingående uppskrivningar 16 770 16 910

Årets förändringar

Årets nedskrivningar av uppskrivet 
belopp -16 642 -

Årets avskrivningar på uppskrivet 
belopp -128 -140

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 0 16 770

Årets nedskrivningar -3 358 -

Årets avskrivningar på nedskrivet 
belopp 3 -

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar -3 355 0

Utgående restvärde enligt plan 98 866 135 822
 

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

NOT 17 
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen

2017 2016

Ingående nedlagda kostnader 118 051 15 179

Under året nedlagda kostnader 125 984 123 034

Försäljningar - -2 097

Under året genomförda omfördelningar -59 269 -18 065

Utgående nedlagda kostnader 184 766 118 051
 

NOT 18 
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående  
anskaffningsvärden 4 111 4 385 - -

Inköp 327 270 93 -

Försäljningar och 
utrangeringar - -544 - -

Utgående ackumu-
lerade anskaffnings-
värden 4 438 4 111 93 0

Ingående  
avskrivningar -3 539 -3 914 - -

Försäljningar och 
utrangeringar - 544 - -

Årets avskrivningar -221 -169 - -

Utgående ackumule-
rade avskrivningar -3 760 -3 539 0 0

Utgående restvärde 
enligt plan 678 572 93 0
 

NOT 19 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 1 1

Utgående redovisat värde, totalt 1 1
 

NOT 20 
UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen

2017 2016

Uppskjuten skattefordran

Skatt på underskottsavdrag 503 -

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på uppskrivning 
fastighet 88 783 83 431

Uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver 59 198

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan 
skattemässigt värde och bokfört värde 
på fastigheten 5 298 5 543

94 140 89 172
 

NOT 21 
ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 2 791 25

Tillkommande fordringar 3 452 2 791

Avgående fordringar - -25

Utgående restvärde enligt plan 6 243 2 791

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

 

NOT 22 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Fordran på Brf:er 
avseende försäljning 
av projektfastighets-
bolag 24 967 31 517 - -

Övriga fordringar 
avseende pågående 
Brf-projekt 14 688 37 384 19 1 734

Förskott fastighetsköp 8 570 - - -

Övriga kortfristiga 
fordringar 13 076 7 711 - 117

61 301 76 612 19 1 851
 

NOT 23  
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017-
12-31

2016-
12-31

2017-
12-31

2016-
12-31

Förutbetald sponsring 40 200 - 200

Upplupna hyresin-
täkter 793 1 251 - -

Övriga poster 774 575 48 150

Summa 1 607 2 026 48 350
 

NOT 24 
TILLGÄNGLIG LIKVIDITET

Koncernen Moderbolaget

2017-
12-31

2016-
12-31

2017-
12-31

2016-
12-31

Kassa och bank 14 324 26 578 - 3 818

Beviljad check-
räkningskredit 40 500 40 500 40 000 40 000

Utnyttjad check-
räkningskredit - - -4 817 -

Tillgängligt rörelse-
kapital 54 824 67 078 35 183 43 818
 

NOT 25 
UPPSKRIVNINGSFOND

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Ingående saldo 294 392 287 523 274 676 253 547

Årets uppskrivningar 38 025 30 030 31 478 27 720

Nedskrivning av 
uppskrivet belopp - -7 020 - -6 591

Försäljning fastigheter -2 340 -13 963 - -

Övrig överföring till 
fritt eget kapital -15 303 -2 178 - -

Utgående saldo 314 774 294 392 306 154 274 676
 

I moderbolaget avser uppskrivningsfonden uppskrivning av andelar 
i koncernföretag och i koncernen avser uppskrivningsfonden upp-
skrivningar av fastigheter.

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggning-
arnas skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav 
återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej 
avdragsgilla kostnader i deklarationen.
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NOT 26 
UPPLÅNING

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

   Skulder till kreditinstitut 824 778 743 753 15 000 15 000

Kortfristiga skulder

   Skulder till kreditinstitut 21 744 35 675 - -

Summa räntebärande skulder 846 522 779 428 15 000 15 000

Förfallotider

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

Skulder till kreditinstitut 716 056 691 258 15 000 15 000

Summa 716 056 691 258 15 000 15 000
 

NOT 27 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Upplupna räntekostnader 139 183 - -

Upplupna lönerelaterade kostnader 812 420 - -

Övriga poster 2 154 1 516 201 45

Summa 3 105 2 119 201 45
 

NOT 28 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
Kapital-  
andel % Antal aktier

Bokfört värde 
2017-12-31

Bokfört värde 
2016-12-31

Cernera Näckrosen 4 AB/556671-7962/Borås 100 1 000 29 500 28 925

Cernera Katrinedal 11 AB/556671-7947/Borås 100 1 000 63 900 60 884

Cernera Landala 2 AB/556716-4941/Borås 100 1 000 60 500 54 185

Cernera Bryggaregatan AB/556726-7819/Borås 100 1 000 15 500 14 020

Cernera Eldflugan 1 AB/556041-9441/Borås 100 1 000 29 300 29 596

Cernera Heimdal AB/556756-1047/Borås 100 1 000 15 300 6 957

Cernera Maskrosen AB/556683-1607/Borås 100 1 000 31 200 29 958

Cernera Östermalm AB/556738-3533/Borås 100 1 000 4 900 2 832

Cernera K7 AB/556683-2928/Borås 100 1 000 32 500 31 127

Cernera Perseus 3 AB/556825-9484/Borås 100 500 10 200 8 565

Cernera Merkurius 1 AB/556819-5084/Borås 100 500 10 100 9 518

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

Cernera K 1:158/556866-2737/Borås 100 500 3 300 3 106

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

Cernera Holding 1 AB/559005-9357/Borås 100 500 17 900 12 950

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

Summa 324 391 292 914
 

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 18 237 18 460

-Kapitaltillskott 10 000 -

-Försäljningar av andelar - -223

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 28 237 18 237

Ingående uppskrivningar 274 677 253 548

-Uppskrivningar 31 773 27 720

-Nedskrivningar på uppskrivet belopp -296 -6 591

Utgående ackumulerade uppskrivningar 306 154 274 677

Ingående nedskrivningar - -123

-Försäljning dotterföretag - 123

-Nedskrivningar -10 000 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 000 0

Utgående redovisat värde 324 391 292 914
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NOT 29 
FORDRINGAR KONCERNFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2017 2016 2017 2016

Vid årets början - 71 000 15 261 20 220

Reglerade fordringar - -71 000 -15 261 -4 959

Vid årets utgång 0 0 0 15 261
 

NOT 30 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Direkt ägda
Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal  
andelar

Bokfört värde  
2017-12-31

Bokfört värde  
2016-12-31

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

Pallas 1 Fastighets AB 50 50 250 781 781

ABCME Kantaten 1 AB 50 50 500 50 703

Projekthus 10 AB 38 33 188 19 19

Cernera Solrosen 6 KB 1 1 1 572 573

Summa 2 040 2 694

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat 2017

ABCWB M 1-10 Fastighets AB 284

Pallas 1 Fastighets AB -13 115

ABCME Kantaten 1 AB 10 732

Projekthus 10 AB 44

Cernera Solrosen 6 KB -1
 

2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 2 694 2 414

Resultatandel -1 286

Återtag kapitaltillskott -653 -

Försäljning av andelar - -6

Utgående anskaffningsvärde 2 040 2 694
 

NOT 31 
FORDRINGAR INTRESSEFÖRETAG

2017 2016

Vid årets början 19 227 19 166

Tillkommande fordringar 69 539 61

88 766 19 227
 

NOT 32 
STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

   Fastighetsinteckningar 857 285 747 500 - -

   Aktier i intresseföretag - - 831 1 483

Summa ställda säkerheter 857 285 747 500 831 1 483
 

NOT 33 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Borgensförbindelser till förmån för bostadsrättsföreningar  
i pågående projekt 165 000 44 500 165 000 44 500

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag - - 91 467 46 698

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag - - 33 800 17 500

Summa eventualförpliktelser 165 000 44 500 290 267 108 698
 

NOT 34 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

I mars 2018 har vårt bestånd utökats med ytterligare tre fastigheter, Svanen 6 som är en bostadsfastighet på 746 kvm med 6 lägenheter och 
en lokal, Armbåga 1 som är en kommersiell fastighet på 7 335 kvm samt Guldbaggen 22-25 samt 28 som arrenderar ut marken till en bensin-
station. Alla tre fastigheterna är belägna i Borås.
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NOT 35 
RISKHANTERING

Cernera definierar risk som en framtida osäker händelse som kan påverka Cerneras möjligheter att nå de uppsatta affärsmålen. En risk kan 
realiseras på grund av brister i riskhanteringen. Hanteringen av risker är således central i möjligheterna att nå affärsmålen. 
Cerneras verksamhet består främst av fastighetsförvaltning och bostadsutveckling. Cernera ser för närvarande och vill belysa främst fyra 
riskområden vilka väsentligt bedöms kunna påverka möjligheterna att nå affärsmålen. 

Dessa riskområden är:
• Intäkterna i fastighetsförvaltningen
• Projektrisker i bostadsutvecklingen
• Finansiella risker i låneportföljen
• Marknadsvärden i fastighetsbeståndet 

Här beskrivs de risker som Cernera identifierat inom resp riskområde samt de viktigaste riskmitigerande åtgärderna för de identifierade 
riskerna. De riskmitigerande åtgärderna syftar till att öka möjligheterna att nå de affärsmässiga målen. 

Intäkterna i fastighetsförvaltningen
Basen i Cerneras verksamhet är förvaltning av fastigheter. En viktig parameter för att uppnå koncernens affärsmål är hyresintäkterna.

RISK BESKRIVNING AV RISK HANTERING

Hyresintäkter  
– kundförluster

Förändrad betalningsförmåga hos kunder 
kan påverka intäktsnivån 

Vid kontraktstecknande görs analys av kundens betalnings-
förmåga. I förekommande fall begärs kompletterande säker-
het för kontraktet. Kundernas betalningsförmåga bevakas 
löpande genom kreditbevakning och bokslutsanalys. Det finns 
en process hur Cernera ska agera när försvagad betalnings-
förmåga identifieras hos kunderna.

Hyresintäkter  
– vakansgrad

Förändringar i vakansgrad kan påverka 
intäktsnivån  

Cernera arbetar aktivt med marknads bearbetning. Poten-
tiella kunder ska ha en hög medvetandegrad om Cerneras 
marknads närvaro. Vid uppsägningar och nyetablering av ytor 
för uthyrning bearbetas marknaden och prospectkunder 
strukturerat.

Hyresintäkter  
– hyresnivå

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

Cernera verkar i affärsområden där det råder marknadsvill-
kor avseende hyressättning. I grunden styr utbud och efterfrå-
gan hyresnivån. Cernera arbetar aktivt med kundanpassade 
villkor vad det gäller bl.a. lokalutformning, service och övriga 
hyresvillkor i syfte att nå en marknadsmässig hyresnivå i varje 
enskilt kontrakt.

Geografisk  
etablering

Förändrade ekonomiska förutsättningar på 
lokal marknad kan påverka intäktsnivån

Cernera är etablerade i Borås när det gäller kommersiella 
lokaler eftersom Cernera anser att det behövs betydande 
lokalkännedom för att kunna bedriva uthyrningsverksamhet 
med medvetet risktagande. Borås har präglats av positiv ut-
veckling av invånarantal och sysselsättningsgrad och framtida 
utveckling bedöms vara gynnsam.

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

RISK BESKRIVNING AV RISK HANTERING

Produktionskostnaders 
utveckling

Förändrade produktionskostnader kan 
påverka lönsamheten i  
bostadsprojekt 

Cernera tecknar normalt sett kontrakt med takpris. Vid lämp-
liga fall tecknas även avtal där entrepenören har incitament 
att sänka produktionskostnaden under takpriset.

Slutproduktens  
utformning i förhållande 
till marknadsefterfrågan

Förändrade marknadsförutsättningar  
eller felaktiga beslut om slut produktens 
utformning kan påverka projektets lön-
samhet

Cernera beslutar inför varje försäljnings- och produktions-
start vilken typ av boende som ska erbjudas. Inför val av bygg-
nadskonstruktion och slutproduktens utformning analyseras 
efterfrågan, betalningsvilja samt effektivitet och osäkerhet i 
produktionsförhållanden. Cernera strävar efter att kunna änd-
ra inriktning på projektet om det visar sig att förutsättningar 
vid beslut var felaktiga eller om de förändrats efter beslutet.

Kunder fullföljer inte 
ingångna avtal

Kunders förändrade betalnings förmåga 
eller vilja att fullfölja avtal kan påverka 
projektets lönsamhet 

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

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

RISK BESKRIVNING AV RISK HANTERING

Räntenivå Förändringar i räntemarknaden kan påver-
ka finansieringskostnaden 

Cernera arbetar aktivt med ränterisken i låneportföljen. Det 
innebär bl.a. att Cernera kontinuerligt bevakar utvecklingen 
på räntemarknaden och följer upp låneportföljens räntebind-
ning. Cernera arbetar med olika räntesäkringsmetoder. 

Kapitalbindning Kapitalbindningen i låneportföljen kan 
påverka finansieringskostnaden

Cernera strävar efter att skapa en balans mellan flexibilitet 
och stabilitet i låneportföljens kapitalbindning. Det inne-
bär även att kapitalbindningen kontinuerligt följs upp och 
analyseras.  

Likviditet Likviditetsställningen påverkar den kortsik-
tiga betalningsförmågan och de finansiella 
kostnaderna

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

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

RISK BESKRIVNING AV RISK HANTERING

Fastighetsmarknadens 
avkastningskrav

Förändrade avkastningskrav i fastighets-
marknaden kan påverka fastighetsvärden 
och därmed koncernens egna kapital

Cernera verkar på en marknad där aktörernas avkastnings-
krav påverkar såväl möjligheter att avyttra och förvärva 
fastigheter som på vilken nivå aktörer kan mötas och 
affärer genomföras. Cernera kan inte påverka marknadens 
avkastningskrav men kan hantera konsekvenserna av dess 
utveckling genom att skaffa sig möjligheten att välja om, när 
och vilka fastigheter som ska säljas och köpas. Detta uppnås 
främst genom en anpassad finansiell ställning och ett uthål-
ligt och stabilt kassaflöde. Cernera kan dock bl.a. genom att 
förädla hyresgästportföljen och etablera en kostnadseffektiv 
förvaltning påverka det egna fastighetsbeståndets värde. Cer-
nera bevakar marknadens utveckling bl.a. genom att löpande 
låta extern värderingsman utföra värdering av beståndet.

NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Cernera Fastigheter AB för år 2017 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bo-
lagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlö-
pande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och 
att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstäm-
melse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, 
eller

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett 
urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 30 maj 2018

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Cernera Fastigheter AB
Org.nr. 556671-8127

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen*

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Cernera Fastigheter AB för år 2017. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 70-94 i 
detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag 
är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll 
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•   identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättan-
de av intern kontroll.

•   skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

•   utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•   drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•   inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis av-
seende den finansiella informationen i enheterna eller affärsak-
tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för 
mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

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

Antal planerade bostäder: 118
Total bostadsarea: Ca 8 000 kvm
Byggstart: 2016
Arkitekt: QPG Arkitekter
Ägarandel: Cernera 100 %

Inspirerade av det ljusa söderläget och 
den omgivande 50-talsbebyggelsen har 
QPG Arkitekter arbetat fram projekt 
Stallbacken – två moderna kvalitetshus 
med genomtänkta planlösningar, håll-
bara material samt kök och bad med 
modern utformning. 

www.cernera.se


