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En kundnära  
fastighetsaktör med 
hållbart byggande i 
fokus

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. Vi förädlar även egna 
fastigheter och bedriver själva utveckling och försäljning av bostäder. I 
våra projekt tar vi antingen hela ansvaret från förvärv till planutveckling 
och byggnation eller genom samarbete 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.

I en av Borås mest attraktiva och snabbast växande stadsdelar, Hestra, 
planerar vi området Berwald – 24 moderna bostadsrätter i form av 
radhus, parradhus och villor. Här bor du nära stan och alla aktiviteter, 
samtidigt som du har natur, frisk luft och skog alldeles inpå knuten.
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Året i korthet

Under 2018 har vi fortsatt att växa och visa ett positivt  
resultat. Ett långsiktigt arbete både i projekt och organisation 
lägger grunden för ytterligare stabil tillväxt.

NETTOOMSÄTTNING (317 347)

RÖRELSERESULTAT (32 335)

RÖRELSEMARGINAL (12,8%)

Fortsatt expansion och  
organisationsutveckling

320 037 TKR

43 122 TKR

13,4 %

n	 Svanen blir Cerneras. I februari 
köpte Cernera fastigheten Svanen 
6 i Villastaden på Sturegatan 52 i 
Borås. Fastigheten är från 1929 och 
består av sex lägenheter om totalt 
700 kvadratmeter.

n	 Anrikt i Knalleland. I mars 
köpte Cernera den anrika, 120 år 
gamla, fastigheten på Armbågavä-
gen 1–3 i Knalleland, en tegelfast-
ighet som byggts till 1909 och 1915 
och de senaste åren fungerat som 
kontors- och industrihotell. Den 
rymmer totalt 7 300 kvadratmeter 
kontor och lager.

n	 Säljstart för Lorensberg 3.  
I mars startade försäljningen av 31 
lägenheter i Lorensberg 3. En fem-
tedel såldes redan första dagen.

n	 Hyresrätter på Druveforsvägen. 
I mars sökte Cernera bygglov för 
att bygga ytterligare tre våningar 
ovanpå ett befintligt fyravånings-
hus på Druveforsvägen. Fastig-
heten, som tidigare varit kontor och 
verkstad, är tänkt att helrenoveras 
för att bli totalt 42 hyreslägenheter 
på 35 kvadratmeter med sovalkov. 
Dessutom planeras för en restau-
rang och flera gemensamma ytor 
för arbete, studier och umgänge.

n	 Inflyttning i Stallbacken. Under 
mars månad flyttade bostads-     
köparna i etapp 1 in i sina lägen- 
heter i Stallbacken på Druvefors. 

n	 Sista etappen inledd. Under 
våren inleddes den fjärde och sista 
etappen i Trädgårdsstaden Hestra 
– 22 av de totalt 164 bostäderna i 
området. Det är ett samarbetspro-
jekt mellan Cernera och Mjöbäcks 
Entreprenad och beräknas vara 
helt klart hösten 2019. Området 

karakteriseras av bykänsla med 
välplanerade grönområden, bland 
annat egna odlingslotter. Närheten 
till såväl centrum som badplats och 
butiker, bra kommunikationer, för-
skolor och skolor, har hittills attra-
herat en bred mix av boende. Fokus 
ligger också på social gemenskap 
genom gym, bastu och badtunna, 
grillplats och lekplats.

n	 Tillgänglighetssatsning. Under 
våren inledde Cernera en större 
tillgänglighetssatsning tillsam-
mans med Boråsföreningen Våga 
satsa vinn. Det innebär att de 
gemensamma ytorna i bolagets alla 
kommersiella fastigheter får en 
översyn utifrån både fysisk och psy-
kisk tillgänglighet. Målet med arbe-
tet är att hitta förbättringsåtgärder 
så att lokalerna kan anpassas och 
på så sätt bli tillgängliga för fler.

n	 Projektering för Lorensberg.  
I slutet av sommaren kom projektet 
Lorensberg i gång på allvar när 
den befintliga fastigheten revs och 
grundläggningsarbetet för de två 
nya husen påbörjades.

n	 Spaden i jorden vid Berwald.  
I september påbörjades markar-
betena inför bygget av Brf Berwald 
med sedvanligt spadtag i jorden av  
Cerneras vd Lars Angwald. Här 
byggs 24 moderna, klimatsmarta 
och funktionella bostadsrätter i 
parhus, radhus och villor. Fokus 
ligger på naturliga material och 
arkitektur i samklang med naturen, 
med målet att vara klara hösten 
2019.

n	 Bra lägen i Kinna och Borås.  
Under november månad blev det 
klart med två nya förvärv i Kinna 
och Borås. I Borås handlar det om 

fastigheten Borås Kilsund 9 om  
1 700 kvadratmeter kontors- och 
butiksyta, granne med bland annat 
Iittala outlet. Mark Ånäs 9, beläget 
i Kinna, innefattar 1 000 kvadrat- 
meter butiksyta i ett industriområde 
inte långt från Kinna centrum. 
Gemensamt för de båda förvärven 
är utvecklingspotential och bra, 
lättillgängliga lägen nära service 
och bostadsområden.

n	 Vyn succéstartar. I november 
blev det äntligen dags för för-
säljning av de efterlängtade 43 
bostadsrätterna i Cerneras två 
hus på Bergdalsgatan 29 i popu-
lära Bergdalen. 30 procent såldes 
redan första dagen – ett bevis på att 
många är intresserade av välplane-
rade och välplacerade lägenheter 
i Borås. Med högt och soligt läge 
kommer de boende att bo i bekvä-
ma och genomtänkta två till fyra 
rum och kök i ett område som har 
nära till allt: natur, aktiviteter och 
stadsliv. Samtliga lägenheter har 
balkong eller uteplats och längst 
ned finns parkeringsgarage. Bygg-
start blir under 2019 och inflyttning 
under den senare delen av 2020.

n	  Cernera förvärvar Brämhults 
produktionsfastighet. I december 
blev det klart att Cernera förvär-
var den fastighet där Brämhults 
Juice tidigare producerat sina 
juicer. Fastigheten har ytor på 5 000 
kvadratmeter för produktion, kontor 
samt lager och ligger välexponerad 
och lättillgänglig längs med riksväg 
40 strax öster om Borås centrum.

n	 Trädgårdsstaden befolkas.  
I slutet av året kunde de som köpt 
radhus eller lägenhet i flerbostads-
hus i Trädgårdsstaden Hestras 
första etapper flytta in.
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VD HAR ORDETVD HAR ORDET

I förra årets årsredovisning såg jag fram emot ett 2018 med 
tillförsikt. Nu kan jag se tillbaka på samma år med en stolthet inte 
bara över ett positivt resultat och en spännande utveckling, utan 
också över de fantastiska insatser som medarbetarna gjort för att 
bygga en långsiktigt hållbar verksamhet.

Hårt och målinriktat arbete 
bakom det positiva resultatet

2018 må ha varit ett år av högkonjunktur, men så här 
i backspegeln kan vi som fastighetsaktör se tillbaka 
på relativt stora yttre utmaningar. Det osäkra politis-
ka läget satte många beslut och processer på paus i 
väntan på besked om budget, satsningar och politikens 
riktning. De ökade amorteringskraven fick hushållen 
att bli mer försiktiga och bostadsmarknaden således 
att bromsa in samtidigt som medias negativa rappor-
teringar bidrog till en allmän osäkerhet. Därtill innebar 
det exceptionella vädret med såväl värme som kyla 
stora kostnader. 

Trots detta har vi nått och överträffat de ekonomiska 
målen och fortsatt vår expansion. Året har bjudit på 
flera förvärv av fastigheter, till exempel 10 600 kvadrat- 
meter mark på Bergsäter och 7 300 kvadratmeter 
kontors- och lagerytor i den anrika Knallelandsfast-
igheten Armbåga 1. Två projekt som vi nu kommer att 
utveckla med hållbarhet i fokus och med våra kunder 
samt framtida boendes behov i första rummet. Vi har 
också haft en bra utveckling på förvaltningssidan med 
en växande efterfrågan på lokaler, vilket lett till många 
nya uthyrningar och minskade vakanser.

Under året har vi färdigställt Pallashuset, Borås 
ledande handelsgalleria, efter en tid av byggstök och 
avstängningar som vi vet har varit påfrestande för 
boråsarna. Men resultatet är värt det. En väsentlig 
försköning av en stadsdel som många invånare har en 
relation till och förstärkning av stråket längs Viskan 
som nu tar form med restauranger och uteserveringar. 

Vi har också en mängd olika pågående och nyligen 
avslutade bostadsrättsprojekt, bland annat Stallbacken 
och Trädgårdsstaden Hestra. Vi inledde lyckade försälj-
ningar av rad- och parhusen och villorna i Brf Berwald 
på Hestra, som också hade byggstart under året. Även 
Vyn på Bergdalen har haft en lyckad säljstart. De två 
tegelhusen i Lorensberg har tagit form – alla är de 
projekt som på olika sätt passar in i vår vision om att 
skapa hållbara och väl genomtänkta bostäder och 
områden i Borås.

Mycket av det som gjorts har varit synliga projekt, men 
samtidigt har mycket också skett inom bolaget Cernera. 
Vi har ägnat mycket tid och kraft åt att bygga vår orga-
nisation för att möta tillväxten och samtidigt vuxit med 
flera medarbetare och nya roller. Projektavdelningen 
är utökad med en egen arkitekt samtidigt som en 
koncerngemensam HR-funktion är tillsatt, vilken ger 
stöd för medarbetarna. Vi har under året funnit oss till 
rätta i nya lokaler som ger oss förutsättningar att växa. 
Dessutom har vi fortsatt utvecklingen av våra arbets-
sätt för att bli ännu mer effektiva med olika stödsystem 
och digitaliseringsprocesser.

Framför allt: vi har konkretiserat det miljö- och håll-
barhetsarbete som alltid varit en del av vår verksamhet 
i en tydlig policy som nu ligger till grund för vårt arbete 
framöver. Trygga och stabila ramverk ger de bästa 
förutsättningarna för medarbetarna att prestera – och 
då presterar också bolaget som helhet. Hållbarhet och 
miljöfokus är i dag en hygienfaktor och ett självklart 

krav från våra kunder och boende. Vi ser inte en 
motsättning mellan god ekonomi och hållbarhet; det 
gör inte projekten dyrare utan lönsammare och mer 
attraktiva i längden. Vi minskar underhåll, ökar värdet, 
sparar energi och minskar vår miljöpåverkan. Med 
insatser som Grön el, goda materialval, smarta ener-
gilösningar, laddstolpar för bilar och cyklar tar vi vårt 
ansvar som fastighetsägare och samhällsbyggare. 

Därför är det nu dags att jag upprepar mig: jag ser 
återigen fram emot nästa år med tillförsikt. Vi har en 
stark, problemlösande och kundorienterad organisa-
tion på plats. Vi har en projektportfölj på 1 700 bostäder 
som vi ska utveckla och en mängd spännande för-
valtningsfastigheter med fin potential. Och inte minst 
har vi intensifierat samarbetet med Borås Stad för att 
bli ännu duktigare på att driva planprocesser. Jag vill 
tacka alla som bidragit till Cerneras framgångsrika 
2018 – och ser nu fram emot fortsättningen.

 
 

Lars Angwald 
Verkställande Direktör 
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Våra värderingar formar oss

Cerneras kärnvärden genomsyrar allt vi gör – från hur vi arbetar, var 
vi utvecklar våra fastigheter, hur vi förvaltar dem och hur vi möter 
våra kunder i deras vardag.

KVALITET  
Vi eftersträvar hög kvalitet 
avseende såväl fastigheter och 
lägen som relationer och samar-
beten. Fastighetsbeståndet samt 
utveckling och renoveringar av 
detsamma präglas av genomtänk-
ta lösningar och kloka materialval. 
I relationerna med våra kunder, 
samarbetspartners och leverantö-
rer är den långsiktiga, personliga 
kontakten av största betydelse. 
Den kvalitet vi levererar får inte 
vara ogenomtänkt eller resultatet 
av en slump. 

NÄRHET  
God lokalkännedom på de mark-
nader vi agerar är mycket viktig 
för trovärdigheten i kontakten 
med våra kunder. Kunderna ska 
uppleva att de har nära till vår 
personal och service. Närheten 
till kunden och behovsförståelsen 
i kombination med vår kunskap 
gör att vi i rätt läge kan erbjuda 
utveckling av befintliga lokaler 
eller hitta bättre lämpade lokaler 
för verksamheten. 

ENGAGEMANG  
Vi särskiljer oss med vårt enga-
gemang i den enskilda kunden. 
Tack vare en slimmad organisation 
med specialistkunskap samt god 
kännedom om den inre och yttre 
miljöns, lägets och arkitekturens 
betydelse för såväl affärsverk-
samheter som boende, är vårt 
engagemang en avgörande faktor 
för att attrahera nya kunder samt 
stärka lojaliteten och utvecklingen 
hos befintliga kunder. 
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HÅLLBARHETHÅLLBARHET

Vi tar ett långsiktigt ansvar för miljön när vi bygger och förvaltar
våra fastigheter. Vi skapar förutsättningar för att de som bor, verkar 
och arbetar i våra miljöer ska kunna göra så hållbara val som 
möjligt. Med tydliga riktlinjer tar vi ett helhetsgrepp som bidrar till 
miljön, ekonomin, samhället och människan.

Vårt hållbara ansvar

Som fastighetsförvaltare och projektutvecklare har 
vi ett stort ansvar för hållbarhet generellt och för 
miljön specifikt. Det innebär också att vi har många 
möjligheter att vara med och påverka utvecklingen i 
rätt riktning. Det gör vi bland annat genom att bygga 
med sunda material och installera modern teknik för 
att minska både vår miljöpåverkan och energianvänd-
ning. Samtliga av våra förvaltningsfastigheter har till 
exempel Grön el från förnyelsebara energikällor och 
merparten har försetts med Ecopilot som trimmar 
samverkan mellan byggnadens olika system för att 
minimera energiåtgång och utsläpp av växthusgaser. Vi 
vill också ge dem som bor och arbetar i våra fastigheter 
bästa möjliga förutsättningar att göra goda miljöval. 
Effektiva styrsystem för belysning och ventilation 
är ett sätt; individuell mätning av vatten, värme och 
elförbrukning är ett annat. I år har vi för första gången 
installerat ett helt nytt sophanteringssystem där de 
boende i Trädgårdsstaden Hestra kan sortera inte 
mindre än tio sorters avfall kvartersnära. Vi ser också 
till att skapa goda förutsättningar för ett bilfritt liv, med 
bra cykelförvaring och närhet till allmänna kommuni-
kationer.

Vårt ansvar sträcker sig också utanför husväggarna. Vi 
vill vara en viktig del av de områden där vi bygger och 
verkar och se hela perspektivet. Det gäller både utemil-
jön – med planteringar, mötesplatser och trivsel – och   
människornas möjligheter och livsvillkor. Vår ambition är 
att skapa levande stadsdelar som uppfattas som attrakti-
va och trygga. Vi integrerar boende, arbete, fritidsaktivite-
ter, närservice och kommunikationer till en helhet. 

I år har Cernera, som en del av Uddetorp Invest, tagit 
fram en hållbarhetspolicy som är ett genomarbetat 
styrdokument för att på lång sikt på ett tydligt sätt 
arbeta och agera för att bli ett bolag med hållbarhet 
högt upp på agendan. Enkelt förklarat består hållbar-
hetspolicyn av sex delar.

Motverkan av korruption 
Bolaget har nolltolerans mot korruption och mutor. 
Detta belyser vi extra med regelbundna utbildningar och 
ett ledarskap som föregår med gott exempel.

Korrekt redovisning och ekonomisk rapportering 
Cernera följer koncernens redovisningsprinciper som 
i sin tur stämmer överens med gällande lagar, regler 
och normer. Det innebär att följa effektiva processer 
och ständigt fundera över eventuell förbättrings-
potential. Målet är också att endast genomföra rele-
vanta transaktioner för att undvika att bli föremål för 
penningtvätt eller annan kriminell verksamhet.

Leverantörsansvar 
Vi väljer att vara kund till leverantörer där vi kan dra 
nytta av aktörernas befintliga miljökrav, arbetsmiljö-        
krav och arbete mot antikorruption. Vi utvärderar också 
vår leverantörsbas årligen och skapar långsiktiga 
relationer med uppdaterade avtal.

Miljöansvar 
Vårt mål är att förbruka energi och hantera avfall på ett 
så effektivt sätt som möjligt, med så liten påverkan på 
miljön som möjligt. Vi strävar också efter att vara del-
aktiga i olika miljöinitiativ och uppmuntra utveckling, 
användning och spridning av miljövänlig teknik.

Arbetsmiljö och säkerhet 
Vi vill skapa trygga och säkra arbetsplatser och har 
en nollvision för arbetsrelaterade olyckor med hjälp 
av rutiner och utbildning. Vi har anställningsavtal som 
reglerar arbetstider, minimilöner och medarbetarnas 
rättigheter och strävar efter en ökad medarbetarnöjd-
het varje år.

Samhälle, socialt ansvar och sponsring 
Vi vill vara en nära och aktiv del av Borås och andra 
orter där vi verkar och bidrar till samhällsutveckling-
en på olika sätt. Det gör vi genom sponsring, bidrag 
och engagemang på olika sätt, allt från att sponsra 
föreningar och organisationer till olika initiativ som gör 
långsiktig skillnad för samhälle, miljö och individ. Vi 
undviker passiv och rutinmässig bidragsverksamhet 
eftersom vi vill att våra insatser ska vara relevanta, 
värdeskapande och genomtänkta. Läs mer om vad vi 
gör på nästa uppslag.
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VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG

Vårt samhällsengagemang

Tiden då engagemang innebar att företag bara gjorde sin logga synlig 
i diverse offentliga sammanhang är förbi. Vi engagerar oss hellre i 
relevanta projekt och initiativ som delar våra värderingar. Vårt mål är 
att på så sätt, steg för steg, vara en aktiv samhällsaktör och bidra till 
ett bättre samhälle för fler. Och att skapa bestående värden.

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 
stadsdelen 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 Boråsinitia-
tivet - en organiserad, 
opolitisk och humanitär insats 
som vi varit med och startat. 
De insamlade medlen går 
oavkortat till UNHCR - FN:s 
flyktingorgan.

GIVING PEOPLE 
Giving People arbetar för att 
motverka ekonomisk utsatthet 
och barnfattigdom. Vi delar 
deras värdegrund och har valt 
att tillsammans med dem 
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 
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 dels ett blickfång som 
höjer stadsmiljön, dels 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!

ALLAS KALAS 
Med visionen att alla barn ska få gå på kalas ordnar 
det nystartade initiativet Allas kalas festligheter an-
passade för barn med funktionsvariationer. En god 
sak som vi på Cernera självklart väljer att stötta.

VÅGA SATSA VINN 
Vi samarbetar med det sociala företaget Våga 
Satsa Vinn för att göra samhället mer tillgäng-
ligt och skapa gemenskap för dem som av olika 
anledningar annars kan hamna utanför.

GLOBALA BORÅS 
Cernera sponsrar Globala Borås, en satsning som initie-
rats 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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Kvarteret Pallas är beläget utmed Viskan mittemot 
Stadsparken som har genomgått omfattande och 
ambitiösa om- och tillbyggnadsarbeten. Fastigheten 
samägs av Cernera och Järngrinden. Under 2018 har 
vägar och miljöer kring fastigheten färdigställts och 
Pallas öppnar nu upp mot Viskans stråk och bidrar med 
liv och rörelse dygnet runt i och med handel, kontor, 
restauranger och nöje samt bostäder. 

Pallas Shopping, Pallashusets galleria, omfattar un-
gefär 10 000 kvadratmeter på två plan. Bland hyres-
gästerna märks Åhléns, H&M, Cervera, Joel Jolina, 
Hjärterum, Rituals, PhoneIX och Karin Nails. Våren 
2018 öppnade Balthazar, en ny restaurang med inter-
nationellt koncept, boulebar, deli samt kafé i markplan 

mot Viskan. I fastighetens kontorsdel sitter bland annat 
Järngrinden, WooCode och TF Bank. Ovanpå finns 
Pallas Roof – ett unikt boendekoncept med 40 attrak-
tiva lägenheter med grön innergård, bastu och utekök. 
Här finns även närmare 400 välbehövliga parkerings-
platser. 

Planer finns att utöka Pallasområdet med Pallas 
Tower, ett intilliggande höghus på 33 våningar. Under 
2018 har vi arbetat med kalkylen kring bygget, som fått 
stor uppmärksamhet i media och fattat beslut om att 
flytta fram bygg- och säljstart för att bättre ta till vara 
på de ekonomiska fördelarna i den fallande byggkon-
junkturen.

Vi förvaltar och förädlar  
attraktiva lägen

Pallas

Cernera förvaltar fastigheter i attraktiva lägen för handel, kontor och 
andra affärsverksamheter i nära samarbete med våra kunder. På så 
sätt kan lokaler anpassas efter hyresgästernas behov. Våra kunder 
finns i flera olika branscher, verkar lokalt och globalt, är småföretagare 
eller världsledande bolag. Oavsett är vi en partner med kreativa 
lösningar som mål. Här är några av de fastigheter som vi erbjuder. 

Kvarteret Pallas är för många boråsare hjärtat av Borås. De 
senaste åren har ett nytt koncept för framtidens handel, boende och 
företagande vuxit fram – och mer är på gång.
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Fastigheten inrymmer ljusa och luftiga kontors- och 
verksamhetsytor på totalt 7 000 kvadratmeter och goda 
parkeringsmöjligheter i närheten. Under året har bland 
andra Atracco och Borås Stads hemtjänstverksamhet 
flyttat in i verksamhetsanpassade och nyrenoverade  
lokaler, liksom städföretaget Fissa & Feja. Andra 

större hyresgäster är Elon, Frösunda och Borås Taxi. 

Forsen kännetecknas inte bara av sitt centrala läge 
utan också av närheten till kommunikationer, service 
och handel samt mäss- och konferenslokaler. 

Fastigheten har ett mycket centralt läge med närhet 
till bland annat kaféer, restauranger, butiker, service-
inrättningar, gym, badhus och kommunikationer. Ett 
stenkast bort erbjuder Stadsparken och Viskan rum för 
återhämtning och kontemplation. Tillsammans med 
tornet på andra sidan Bryggaregatan, som tillhört det 
kända konfektionsföretaget Algots, skapar huset en 

monumental inramning till de kompakta fabrikskvar-
teren. 

Uranus innehåller moderna och ljusa ytor på totalt  
4 000 kvadratmeter som lämpar sig väl för kontor, 
utbildningsverksamhet och handel.

ForsenUranus

De attraktiva och centrala lokalerna för kommersiella verksamheter 
och kontor i Forsen vid Viskan i Druvefors har under året fått flera 
nya hyresgäster.

Uranus 2 är en av Borås mest anrika fastigheter, uppförd 1947 och 
belägen vid hörnet av Fabriksgatan och Bryggaregatan mitt i Borås.
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I det populära området Bergdalen bygger vi 43 lägen-
heter där fokus ligger på att skapa ett bekvämt boende 
på alla sätt. Det märks i hur lägenheterna är planerade 
– rymliga, ljusa och öppna – och vad det finns för tillval 
för att varje boende själv ska kunna sätta sin prägel 
på hemmet. Vyn kommer vara utrustad med härliga 
balkonger och uteplatser, parkeringsgarage i botten-
plan och de två fastigheterna ligger nära det mesta: 

Borås centrala delar liksom fritid och natur i de vackra 
omgivningarna. I slutet av året startade försäljningen 
av lägenheterna som är på mellan två till fyra rum 
och intresset var stort redan från början. Byggstart är 
planerad till 2019 med inflyttning under första kvartalet 
2021.

Vi utvecklar bostäder  
från grunden

Vyn

Cernera utvecklar bostäder med huvudansvar 
hela vägen – från förvärv av mark till försäljning 
av färdiga lägenheter eller byggrätter. Oavsett 
storlek på projektet gäller alltid hållbarhet på 
alla plan samt god arkitektur i harmoni med den 
omgivande miljön. Under 2018 har vi fortsatt vårt 
helhetsåtagande och utvecklat ett stort antal 
bostäder – här är några av dem.

Ett av 2018 års mest spännande projekt är Vyn – ett bekvämt boende 
på bästa adress. 
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Målet med Trädgårdsstaden Hestra är att skapa ett 
område där människor ska kunna leva nära naturen 
men samtidigt ha tillgång till stadens alla möjlighe-
ter och bekvämligheter inklusive skolor, förskolor 
och affärer. Området är beläget i nordvästra Borås 
med kombinationen av natur och badsjö inpå knuten 
och promenadavstånd till Borås centrala delar och 
Knalleland. Trädgårdsstaden Hestra har byggts i fyra 
etapper som alla har sina karakteristiska särdrag och 
olika boendeformer, allt från 1,5:or till 5:or och även 
radhus. Tillsammans skapar de en helt ny stadsdel 
som erbjuder mycket mer än bara moderna bostäder. 
Det blir ett tryggt, trivsamt och öppet område som 
tilltalar alla sorters boende, ung som äldre, familjer 
som ensamboende.

För Cerneras del blir Trädgårdsstaden Hestra ett 
intressant projekt även efter inflyttning eftersom vi har 
installerat ett omfattande och unikt sopsorterings-
system som gör det enkelt för de boende att agera 
miljövänligt på hemmaplan. Vi ser också fram emot 
att se hur de gemensamma ytorna och grönområde-
na nyttjas. Här har vi planerat för ett socialt liv för de 
boende med naturliga mötesplatser och en aktiv fritid 
med gym, bastu, badtunna och grill. Totalt omfattar 
Trädgårdsstaden Hestra fyra etapper med sammanlagt 
164 bostäder som i sin helhet kommer att stå klart 
hösten 2019. Under 2018 såldes de sista bostäderna 
i de avslutande två etapperna medan de första två är 
inflyttade och klara.

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. De två husen 
kännetecknas av balkonger och uteplatser som vetter 

mot en sammanbindande innergård och en spännande 
arkitektur med en blandning av tegel- och betongfasad, 
balkongräcken i aluminium, hållbara energifönster och 
uttrycksfulla entrépartier. De första bostadsköparna 
kunde flytta in i mars 2018 och vid årets slut var samt-
liga inflyttade.

Trädgårdsstaden Hestra

Stallbacken

I Trädgårdsstaden Hestra har vi kombinerat våra egna värderingar med 
det vi vet att de boende efterfrågar: kvalitet, närhet och hållbarhet.

Under året färdigställde vi 118 lägenheter i Stallbacken och de 
boende kunde flytta in i sina nya hem.
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Cernera vidgar  
vyerna

Östersund 
Cernera har kopplingar till Östersund genom projektchef Sebastian Brandt 
som är uppvuxen där. Det har gett oss en god känsla för möjligheterna och 
utvecklingspotentialen i staden, vilket ledde till att Cernera 2017 förvärvade 
72 000 kvadratmeter mark i området Sandviken i Annerstaden. Planerna 
här är att bygga en helt ny stadsdel som har utvecklats och konkretise-
rats under 2018. Vårt förslag innehåller olika boendeformer för att skapa 
mångfald, olika höjd på fastigheterna för att få variation i ut- och intryck 
och blandstad för att skapa en levande stadsdel dygnet runt med närhet 
till såväl service som natur och skolor. Även här vill vi väva in hållbarhet i 
materialval och teknik och erbjuda klimatsmarta val.

Under året har diskussioner förts med kommunen om projektets fortsatta 
planer.

Cernera är såväl fastighetsaktör som 
varumärke starkt förknippat med Borås. På 
senare år har vi dock vidgat våra vyer. När 
strategiskt fördelaktiga affärer dykt upp, affärer 
där vi ser möjlighet för vårt kunnande och vår 
kompetens att komma till sin rätt, har vi valt att 
investera även utanför hemmaplan. Därför kan 
man snart se oss i ibland annat Östersund.
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Förvaltningsberättelse

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Cernera Fastigheter AB är ett helägt dotter-
bolag 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 för-
valtning, 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 166,2 mkr (140,9 mkr).

Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp för 
befintliga fastigheter har gjorts direkt eller 
indirekt via bolag för 106,8 mkr (21,0 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 58,7 mkr (126,0 mkr) i utveck-
ling av kommersiella fastigheter.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Koncernens nettoomsättning har ökat 
med 0,8 % (26 %). Fastighetsförvaltningens 
omsättning har ökat med 20 % (15 %). Ök-
ningen beror till största delen av ytterligare 
förvärv och att handelshuset Pallas är fullt 
uthyrt. Den ekonomiska uthyrningsgra-
den i snitt under året uppgår till 91 % (90 
%). Projektutvecklingen har under året 
minskat sin omsättning med 5 % till följd 
av mindre antal projektstarter.

Utvecklingen av förvaltningsfastigheterna 
sker löpnade för att hålla en hög nivå och 
kostnaderna för både yttre och inre under-
håll för fastigheterna uppgick totalt till 
6,9 mkr (4,1 mkr).

Driftsnettot för förvaltningsfastigheterna 
har ökat till 66 mkr (57 mkr) främst pga 
av nya förvärv och en positiv utveckling av 
uthyrningen.
 
Båda affärsområdena har under året 
förstärkts med ytterligare kompetenser för 
att tillmötesgå den ökade efterfrågan på 
både lokaler och bostäder, vilket har ökat 
personalkostnaderna. 

Rensat från fastighetstransaktioner och 
nedskrivningar uppgår resultatet efter 
finansiella poster till 33,1 Mkr (39,4 Mkr).

FÖRVALTNING
Cernera hade per bokslutsdatum 23 st 
(16 st) förvaltningsobjekt. Samtliga 
förvaltningsfastigheter värderas årligen 
av ett externt värderingsföretag, Forum 
Fastighetsekonomi. Det totala värdet för 
förvaltningsfastigheterna uppgår till 
1 439 Mkr (1 057 Mkr), beaktat kommande 
investeringar, vilket innebär en värdeök-
ning på 36 % (12 %). Fastigheterna ligger 
centralt i Borås Stad i attraktiva områden 
för fastighetens ändamål och utgör en bra 
blandning av kontor och handel.

PROJEKTUTVECKLING
I slutet på 2018 var i princip samtliga 
lägenheter i projektet Trädgårdsstaden 
etapp 3 och 4 sålda. Inflyttning av av etapp 
3 skedde under februari 2019 och etapp 4 i 
juni 2019. Projektet Trädgårdsstaden är nu 
färdigställt med 164 lägenheter.

Inflyttning har skett i projektet Stallback-
en under 2018 med sammanlagt 118 
lägenheter.

Även projektet Berwald Hestra, med sina 
24 lägenheter, är slutsålt och inflyttning 
sker i kvartal 3 2019.

Ett nytt projekt har köpts in för produktion 
av ca 120 lägenheter i både hyresrätt- och 
bostadsrättsform där även en förskola 
kommer byggas. Produktionsstart beräk-
nas ske under 2019.

Under 2018 köptes fastigheten Lorensberg 
3 där 27 lägenheter håller på att uppföras 
med planerad inflyttning kvartal 1 2020.

I november säljstartades projektet Vyn 
Bergdalen med 43 lägenheter och hälften 
av lägenheterna är nu sålda.

I juni 2019 fanns 2 osålda lägenheter i pro-
duktionsstartade projekt varav Cerneras 
andel är 40%. Tillträde sker dock först i 
kvartal 1 2020.

LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE
Koncernens tillgängliga likvida medel vid 
årets slut uppgick till 34 Mkr (55 Mkr) och 
kassaflödet från den löpande verksam-
heten före förändring av rörelsekapital 
uppgick till 53 Mkr (53 Mkr).  

FINANSIERING
Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att 
hålla nere ränterisken och i dagsläget är det 
en bra balans mellan rörlig och bunden ränta 
där även swapavtal används för att behålla 
flexibiliteten. Koncernens räntebärande lån 
uppgick vid årets slut till 964 Mkr (846 Mkr). 
Förvaltningsfastigheternas belåningsgrad 
uppgår, per bokslutsdatum, till 63 % (64 %).               

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 möjlig-
heter att själva styra sin miljöpåverkan och 
så långt som möjligt satsa på att nyprodu-
cerade bostäder 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 klimatföränd-
ringar.

RISKHANTERING
För en beskrivning av Cerneras riskhante-
ring hänvisas till not 33.

MILJÖINFORMATION
Användningen av energi i bostäder och på 
arbetsplatser utgör en stor miljöbelastning. 
Cernera Fastigheter har under många år 
arbetat aktivt för att hålla energiförbruk-
ningen i företagets fastigheter så låg som 
möjligt, bl.a. genom effektiva styrsystem för 
belysning, värme och ventilation. De flesta 
av våra fastigheter har försetts med Ecopilot 
som trimmar samverkan mellan byggna-
dens olika system för att minimera energi-
åtgång 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.

Disposition beträffande bolagets resultat

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL:

Balanserade vinstmedel 40 168 271

Årets resultat 23 810 303

Kr 63 978 574

Disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 7 500 kr per aktie, totalt 15 000 000

I ny räkning överförs  48 978 574

Kr 63 978 574

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 15 000 000 kronor. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av 
årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försälj-
ningar eller avveckling. Hänsyn har även tagits till de krav som koncernverksamhetens art, omfattning och risker ställer på koncernens egna 
kapital samt till koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
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RESULTATRÄKNING   KONCERNENFLERÅRSJÄMFÖRELSE

Flerårsjämförelse

Förändring av eget kapital

 2018 2017 2016 2015 2014

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr 320 037 317 347 250 693 107 717 71 620

Resultat efter finansiella poster, tkr 26 083 27 010 55 611 59 438 17 190

Balansomslutning, tkr 1 590 671 1 416 197 1 308 501 1 145 906 1 084 107

Soliditet, % 29 28 25 28 26

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr 15 545 15 698 7 445 4 315 3 014

Resultat efter finansiella poster, tkr 21 221 30 874 626 35 789 -1 971

Balansomslutning, tkr 652 809 541 490 486 233 398 040 356 437

Soliditet, % 60 66 60 73 73

Aktie- 
kapital

Uppskrivnings -
fond

Balanserat 
resultat m.m.

Summa eget 
kapital

KONCERNEN

Eget kapital 2018-01-01 200 314 774 79 186 394 160

Förändring uppskrivningsfond, se not 22 39 574 8 115 47 689

Effekter vid avyttring av koncernbolag 7 7

Utdelning -14 000 -14 000

Årets resultat 25 967 25 967

Eget kapital 2018-12-31 200 354 348 99 275 453 823

Aktie-
kapital

Uppskrivnings -
fond

Fritt eget
 kapital

Summa eget
 kapital

MODERBOLAGET

Eget kapital 2018-01-01 200 306 154 49 168 355 522

Förändring uppskrivningsfond, se not 22 - 25 000 - 25 000

Upplösning uppskrivningsfond pga 
nedskrivning - -5 000 -5 000 -

Utdelning - - -14 000 -14 000

Årets resultat - - 23 810 23 810

Eget kapital 2018-12-31 200 326 154 63 978 390 332

Aktiekapitalet består av 2 000 aktier.

Resultaträkning koncernen

Not 2018 2017

Rörelseintäkter 1

Nettoomsättning 4, 5 320 037 317 347

Övriga rörelseintäkter 6 3 090 7 075

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 323 127 324 422

RÖRELSEKOSTNADER

Fastighetskostnader -24 801 -19 076

Produktionskostnader -190 252 -201 656

Övriga externa kostnader 7 -26 162 -26 504

Personalkostnader 8 -11 878 -10 375

Avskrivningar av materiella  
anläggningstillgångar -19 912 -14 476

Nedskrivning av materiella  
anläggningstillgångar -7 000 -20 000

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -280 005 -292 087

RÖRELSERESULTAT 43 122 32 335

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i intresseföretag 9 - 7 637-

Ränteintäkter 19 1 608

Räntekostnader -17 058 -14 570

SUMMA FINANSIELLA POSTER -17 039 -5 325

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 26 083 27 010

BOKSLUTSDISPOSITIONER

Bokslutsdispositioner 10 -1 768 -2 243

SUMMA BOKSLUTSDISPOSITIONER -1 768 -2 243

RESULTAT FÖRE SKATT 24 315 24 767

Skatt 11 1 652 4 201

ÅRETS RESULTAT 25 967 29 968

FÖR ÄNDRING AV
EGET K APITAL

+9,8%
jämfört med 2017

Uthyrnings-

verksam-

heten har 

utvecklats framgångsrikt 

vilket innebär att den 

ekonomiska uthyrnings-

graden har ökat.”

UT VECKLING 
NET TOOMSÄT TNING

201
5

201
6

201
7

201
8

300Mkr

150Mkr

”
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BALANSRÄKNING   KONCERNENBALANSRÄKNING   KONCERNEN

Balansräkning koncernen

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR 1

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 12 1 404 197 1 032 794

Projektfastigheter 13 63 818 98 866

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar 14 49 398 184 766

Inventarier, verktyg och installationer 15 474 678

1 517 887 1 317 104

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 1 1

Uppskjutna skattefordringar 17 918 503

Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 7 917 6 243

8 836 6 747

Summa anläggningstillgångar 1 526 723 1 323 851

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m m

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt 11 217 9 971

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 5 783 5 143

Fordringar hos koncernföretag 9 -

Övriga kortfristiga fordringar 19 41 371 61 301

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 5 568 1 607

52 731 68 051

Kassa och Bank 21 - 14 324

Summa omsättningstillgångar 63 948 92 346

SUMMA TILLGÅNGAR 1 590 671 1 416 197

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1

EGET KAPITAL

Aktiekapital 200 200

Annat eget kapital 22 427 656 364 992

Årets resultat moderföretagets aktieägare 25 967 28 968

Summa eget kapital 453 823 394 160

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 17 97 731 94 140

Summa avsättningar 97 731 94 140

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 23 903 132 824 778

Skulder till koncernföretag 36 000 40 000

Övriga långfrstiga skulder 30 212 -

Summa långfristiga skulder 969 344 864 778

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 23 31 032 21 744

Förskott från kunder 7 328 9 671

Leverantörsskulder 15 569 23 100

Skulder till koncernföretag 1 405 3 536

Aktuella skatteskulder 1 829 1 043

Övriga kortfristiga skulder 5 173 920

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 437 3 105

Summa kortfristiga skulder 69 773 63 119

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 590 671 1 416 197

Balansräkning koncernen, forts.
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RESULTATRÄKNING   MODERBOLAGETKASSAFLÖDESANALYS   KONCERNEN

Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderbolaget

2018 2017

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 43 123 39 972

Justering för poster som inte ingår i  
kassaflödet, mm 27 178 28 719

Erhållen ränta 19 1 608

Erlagd ränta -17 058 -14 574

Betald inkomstskatt 84 -2 515

53 346 53 210

Förändring av rörelsekapital

Varulager -1 246 -6 528

Kundfordringar 669 7 312

Övriga kortfristiga fordringar 16 041 21 097

Leverantörsskulder -7 560 -10 735

Övriga kortfristiga rörelseskulder 2 109 -2 661

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 359 61 695

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -126 156 -147 395

Sålda materiella anläggningstillgångar - 861

Investeringar i dotterbolag -41 612 -1 565

Sålda dotterbolag 1 523 7 204

Förändring övriga långfristiga fordringar -2 090 -3 954

Kassaflöde från investeringsverksamheten -168 335 -144 849

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 127 777 99 397

Förändring kortfristiga finansiella skulder 6 300 -

Amortering av skulder -27 657 -26 254

Lämnat koncernbidrag -1 768 -2 243

Utbetald utdelning -14 000 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 90 652 70 900

Årets kassaflöde -14 324 -12 254

Likvida medel vid årets början 14 324 26 578

Likvida medel vid årets slut 14 324

Outnyttjad checkkredit 34 200 40 500

Tillgänglig likviditet vid årets slut 34 200 54 824

K A SSAFLÖDE

 53,346
MKR

Kassaflödet 

från den 

löpande 

verksamheten är fortsatt 

starkt, vilket gör att vi kan 

fortsätta investera.”

Not 2018 2017

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 15 545 15 698

Övriga rörelseintäkter 6 - -

Summa rörelseintäkter 15 545 15 698

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 7 -17 403 -16 502

Personalkostnader 8 -775 -601

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar
-19

Summa rörelsekostnader -18 197 -17 103

Rörelseresultat -2 652 -1 405

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 25 25 173 31 100

Resultat från andelar i intresseföretag 9 4 -1

Ränteintäkter 329 1 873

Räntekostnader -1 633 -693

Summa finansiella poster 23 873 32 279

Resultat efter finansiella poster 21 221 30 874

Bokslutsdispositioner 10 2 589 206

Årets vinst 23 810 31 080
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BALANSRÄKNING   MODERBOLAGETBALANSRÄKNING   MODERBOLAGET

Balansräkning moderbolaget Balansräkning moderbolaget, forts.

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 74 93

74 93

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 26 344 591 324 391

Andelar i intresseföretag 27 82 413 2 040

Fordringar hos intresseföretag 28 32 388 88 766

459 392 415 197

Summa anläggningstillgångar 459 466 415 290 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 739 385

Fordringar hos koncernföretag 160 427 108 114

Fordringar hos intresseföretag 26 167 17 634

Övriga kortfristiga fordringar 19 5 713 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 297 48

193 343 126 200

Summa omsättningstillgångar 193 343 126 200

SUMMA TILLGÅNGAR 652 809 541 490

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 200 200

Uppskrivningsfond 22 326 154 306 154

Balanserad vinst eller förlust 40 168 18 088

Årets vinst 23 810 31 080

Summa eget kapital 390 332 355 522

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 23 15 000 15 000

Skulder till koncernföretag 36 000 40 000

Övriga långfristiga skulder 9 000 -

Summa långfristiga skulder 60 000 55 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 1 100 347

Checkräkningskredit 21 24 216 4 817

Skulder till koncernföretag 176 156 125 549

Övriga kortfristiga skulder 21 54

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 984 201

Summa kortfristiga skulder 202 477 130 968

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 652 809 541 490
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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. Förvärvs-
tidpunkten 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 resul-
tatet i takt med projektets färdigställande. Resultatet redovisas 
successivt från och med den dag bindande avtal ingåtts med 
bostadsrättsföreningen om uppförande av bostadsrätter och 
byggstart har skett.

Resultatet av entreprenadprojektet baserar sig på en kombination 
av färdigställandegrad och försäljningsgrad. 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 balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hän-
för sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernre-
dovisningen 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 åter-
vinningsvärde 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 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekost-
nad 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

2018 2017

Inköp och försäljning mellan  
koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och 
försäljning avseende koncernföretag.

Koncernen

Inköp, (%) 17 5

Försäljning, (%) 12 4

Moderbolaget

Inköp, (%) 85 82

Försäljning, (%) 100 100

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

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

Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
- löner m.m 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

2018 2017

Avtalade framtida hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter år 1 89 027 81 778

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5 239 767 198 853

Avtalade hyresintäkter senare än år 5 67 064 65 428

Summa 395 858 346 059

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

2018 2017

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Förvaltning 90 882 74 468

Projektutveckling 229 155 241 570

Summa 320 037 316 038
 

NOT 6 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Vinst avyttring 
anläggnings-
tillgångar - 84 - -

Vidare-
fakturering 2 379 6 512 - -

Övriga rörelse-
intäkter 711  1 788 - -

Summa 3 090 8 384 0 0
 

NOT 7  
ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Revisionsupp-
draget

BDO  
Göteborg KB 408 400 109 96

Öhrlings  
Pricewaterhouse-
Coopers AB 48 48 - -

Summa 456 448 109 96

Övriga tjänster

BDO Göteborg KB 87 64 83 64

Öhrlings  
Pricewaterhouse-
Coopers AB 15 2 - -

Summa 102 66 83 64
 

NOT 8 
LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Medelantalet anställda

Kvinnor 1 2 - -

Män 14 11 1 1

Totalt 15 13 1 1

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 2 058 2 171 487 480

Löner och ersättningar till övriga anställda 5 303 4 954 - -

7 361 7 125 487 480

Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 314 2 389 99 117

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 175 180 - -

Pensionskostnader för övriga anställda 564 366 - -

Totalt 10 414 10 060 586 597

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 2 2 2

Totalt 2 3 2 3
 

NOT 9 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Resultatandel från kommanditbolag - - 4 -1

Realisationsresultat vid försäljningar - 7 637 - -

Summa 0 7 637 4 -1
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NOT 10 
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Mottagna koncernbidrag - - 8 761 7 104

Lämnade koncernbidrag -1 768 -2 243 -6 172 -6 898

Summa -1 768 -2 243 2 589 206

 
NOT 11 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -700 -847 - -

Uppskjuten skatt 2 351 5 048 - -

Skatt på årets resultat 1 652 4 201 0 0

Redovisat resultat före skatt 23 794 24 775 23 810 31 080

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -5 235 -5 451 -5 238 -6 838

Realisationsresultat försäljning dotterbolag 7 230 9 798 -127 -

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

Obeskattade reserver - 139 - -

katteeffekt av skillnad mellan bokfört och skattemässigt värde 
fastigheter 811 755 - -

Förändring skatt på underskottsavdrag - 489 - -

Skatteeffekt vid nedskrivning av fastigheter - -734 - -

Skatteeffekt vid nedskrivning andelar i dotterbolag - - -1 100 -2 200

Skatteeffekt av utdelningar - - 6 765 9 042

Övriga skattemässiga justeringar -1 155 -711 -300 -4

Redovisad skattekostnad 1 652 -4 201 0 0
 

NOT 12 
FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 691 300 614 040

Inköp 47 248 977

Försäljningar - -5 942

Genom förvärv av dotterföretag 64 107 -

Omföringar från pågående nyan-
läggningar 194 023 59 269

Omklassificeringar 77 875 22 956

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 1 074 517 691 300

Ingående avskrivningar -62 063 -51 451

Försäljningar - 35

Genom förvärv av dotterföretag -24 790 -

Årets avskrivningar -16 228 -10 029

Omklassificeringar -10 275 -618

Utgående ackumulerade av-
skrivningar -113 356 -62 063

Koncernen

2018 2017

Ingående uppskrivningar 403 557 360 657

Försäljningar - -2 986

Årets uppskrivningar 53 217 48 750

Årets nedskrivningar av uppskri-
vet belopp -7 000 -

Årets avskrivningar på uppskrivet 
belopp -3 404 -2 864

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 446 370 403 557

Ingående nedskrivningar - -

Omklassificeringar -3356 -

Årets återföring av nedskrivet 
belopp 22 -

Utgående ackumulerade ned-
skrivningar -3 334 0

Utgående restvärde enligt plan 1 404 197 1 032 794
 

Förvaltningsfastigheterna värderades inför årets bokslut till 1 439 300 tkr (1 057 100 tkr), beaktat framtida investeringar, av Forum Fastighets-
ekonomi AB. Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida betal-
ningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kalkylränta 
mm) ges värden som överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för 
bedömningen om marknadens direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp.
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NOT 13 
PROJEKTFASTIGHETER

Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 112 729 128 942

Inköp 20 254 20 107

Försäljningar -2 483 -15 847

Genom förvärv av dotterföretag 11 500 2 483

Omklassificeringar -77 875 -22 956

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 64 125 112 729

Ingående avskrivningar -10 508 -9 890

Försäljningar och utrangeringar 31 -

Genom förvärv av dotterföretag - -3

Årets avskrivningar -131 -1 233

Omklassificeringar 10 300 618

Utgående ackumulerade  
avskrivningar -308 -10 508

Ingående uppskrivningar - 16 770

Årets förändringar

Årets nedskrivningar av uppskrivet 
belopp - -16 642

Årets avskrivningar på uppskrivet 
belopp - -128

Utgående ackumulerade  
uppskrivningar 0 0

Ingående nedskrivningar -3 355 -

Årets nedskrivningar - -3 358

Årets avskrivningar på nedskrivet 
belopp - 3

Omklassificeringar 3 356

Utgående ackumulerade  
nedskrivningar 1 -3 355

Utgående restvärde enligt plan 63 818 98 866
 

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

NOT 14 
PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen

2018 2017

Ingående nedlagda kostnader 184 766 118 051

Under året nedlagda kostnader 58 655 125 984

Försäljningar -194023 -59 269

Utgående nedlagda kostnader 49 398 184 766
 

NOT 15 
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående  
anskaffningsvärden 4 438 4 111 93 -

Inköp - 327 93

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

Ingående  
avskrivningar -3 760 -3 539 - -

Årets avskrivningar -204 -221 -19 -

Utgående ackumule-
rade avskrivningar -3 964 -3 760 -19 0

Utgående restvärde 
enligt plan 474 678 74 93
 

NOT 16 
ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 1 1

Utgående redovisat värde, totalt 1 1
 

NOT 17 
UPPSKJUTEN SKATT

Koncernen

2018 2017

Uppskjuten skattefordran

Skatt på underskottsavdrag 918 503

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på uppskrivning 
fastighet 92 022 88 783

Uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver 58 59

Uppskjuten skatt på skillnaden mellan 
skattemässigt värde och bokfört värde 
på fastigheten 5 651 5 298

97 731 94 140
 

NOT 18 
ÖVRIGA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernen

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 6 243 2 791

Tillkommande fordringar 1 675 3 452

Utgående restvärde enligt plan 7 918 6 243

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

 

NOT 19 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Fordran på Brf:er 
avseende försäljning 
av projektfastighets-
bolag 17 202 24 967 - -

Övriga fordringar 
avseende pågående 
Brf-projekt 19 295 14 688 5 589 19

Förskott fastighetsköp 1 025 8 570 - -

Övriga kortfristiga 
fordringar 3 849 13 076 124 -

41 371 61 301 5 713 19
 

NOT 20  
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018-
12-31

2017-
12-31

2018-
12-31

2017-
12-31

Förutbetald sponsring 225 40 - -

Upplupna hyres-
intäkter 2 522 793 - -

Upparbetad ej faktu-
rerad projekttid 2500 - - -

Övriga poster 321 774 297 48

Summa 5 568 1 607 297 48
 

NOT 21 
TILLGÄNGLIG LIKVIDITET

Koncernen Moderbolaget

2018-
12-31

2017-
12-31

2018-
12-31

2017-
12-31

Kassa och bank - 14 324 - 3 818

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

Utnyttjad check-
räkningskredit -6 300 - -24 216 -4 817

Tillgängligt rörelse-
kapital 34 200 54 824 15 784 35 183
 

NOT 22 
UPPSKRIVNINGSFOND

Koncernen Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Ingående saldo 314 774 294 392 306 154 274 676

Årets uppskrivningar 41 510 38 025 25 000 31 478

Försäljning fastigheter - -2 340 - -

Förändring föranledd 
av ändrad skattesats 6 179 - - -

Övrig överföring till 
fritt eget kapital -8 115 -15 303 -5000 -

Utgående saldo 354 348 314 774 326 154 306 154
 

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 23 
UPPLÅNING

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

   Skulder till kreditinstitut 903 132 824 778 15 000 15 000

   Övriga skulder 30 213 - 9 000 -

Kortfristiga skulder

   Skulder till kreditinstitut 31 032 21 744 - -

Summa räntebärande skulder 964 377 846 522 24 000 15 000

Förfallotider

Amorteringar inom 2-5 år 129 143 108 722 - -

Amorteringar efter 5 år 804 202 716 056 15 000 15 000

Summa 933 345 824 778 15 000 15 000
 

NOT 24 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 954 139 75 -

Upplupna lönerelaterade kostnader 1 644 812 - -

Övriga poster 4 839 2 154 909 201

Summa 7 437 3 105 984 201
 

NOT 25 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2018 2017

Likvidationsresultat -577 -

Utdelningar 30 750 41 100

Nedskrivningar -5 000 -10 000

Summa 25 173 31 100

NOT 26 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
Kapital-  
andel % Antal aktier

Bokfört värde 
2018-12-31

Bokfört värde 
2017-12-31

Cernera Näckrosen 4 AB/556671-7962/Borås 100 1 000 31 500 29 500 

Cernera Katrinedal 11 AB/556671-7947/Borås 100 1 000 68 900 63 900 

Cernera Landala 2 AB/556716-4941/Borås 100 1 000 62 000 60 500 

Cernera Bryggaregatan AB/556726-7819/Borås 100 1 000 18 000 15 500 

Cernera Eldflugan 1 AB/556041-9441/Borås 100 1 000 24 300 29 300 

Cernera Heimdal AB/556756-1047/Borås 100 1 000 17 300 15 300 

Cernera Maskrosen AB/556683-1607/Borås 100 1 000 37 200 31 200 

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

Cernera K7 AB/556683-2928/Borås 100 1 000 38 500 32 500 

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

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

Cernera Komplementär AB/556819-5233/Borås 100 500 141 141 

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

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

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

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

Cernera Kilsund 9 AB/559171-7177/Borås 100 500 50 -

Cernera Ånäs 9 AB/559171-7755/Borås 100 500 50 -

Cernera Källbäcksryd 1:59 AB/559180-8992/Borås 100 500 50 -

Cernera Resedan AB/559185-1562/Borås 100 500 50 -

Summa 344 591 324 391
 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärden 28 237 18 237

-Inköp av andelar 200 -

-Kapitaltillskott - 10 000

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 28 437 28 237

Ingående uppskrivningar 306 154 274 677

-Uppskrivningar 25 000 31 773

-Nedskrivningar på uppskrivet belopp -5 000 -296

Utgående ackumulerade uppskrivningar 326 154 306 154

Ingående nedskrivningar -10 000 -

-Nedskrivningar - -10 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -10 000 -10 000

Utgående redovisat värde 344 591 324 391
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NOT 27 
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Direkt ägda
Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal  
andelar

Bokfört värde  
2018-12-31

Bokfört värde  
2017-12-31

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

Pallas 1 Fastighets AB 50 50 250 81 726 781

ABCME Kantaten 1 AB 50 50 500 50 50

Projekthus 10 AB 38 33 188 19 19

Cernera Solrosen 6 KB 1 1 1 - 572

Summa 82 413 2 040

Moderbolagets andel av intresseföretagens resultat 2018

ABCWB M 1-10 Fastighets AB 225 736

Pallas 1 Fastighets AB -79 280

ABCME Kantaten 1 AB 8 854 096

Projekthus 10 AB 21  683
 

2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 2 040 2 694

Resultatandel 4 -1

Kapitaltillskott 80 946 -

Återtag kapitaltillskott - -653

Avregistrering kommanditbolag -577 -

Utgående anskaffningsvärde 82 413 2 040
 

NOT 28 
FORDRINGAR INTRESSEFÖRETAG

2018 2017

Vid årets början 88 766 19 227

Tillkommande fordringar 658 69 536

Reglerade fordringar -57 036 -

Summa 32 388 88 766
 

NOT 29 
STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

   Fastighetsinteckningar 1 113 245 857 285 - -

   Aktier i intresseföretag - - 831 831

Summa ställda säkerheter 1 113 245 857 285 831 831
 

NOT 30 
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Borgensförbindelser till förmån för bostadsrättsföreningar  
i pågående projekt 115 937 165 000 115 937 165 000

Borgensförbindelse till förmån för koncernföretag - - 117 279 91 467

Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag - - 35 100 33 800

Summa eventualförpliktelser 115 937 165 000 268 316 290 267
 

NOT 31          
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

I april 2019 har en mindre hyresfastighet anskaffats, Resedan 12, där planen är att bygga bostäder.

NOT 32 
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till disposition av bolagets vinst i kronor

Balanserade vinstmedel 40 168 271

Årets resultat 23 810 303

63 978 574

Disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 7 500 kr per aktie, totalt 15 000 000

I ny räkning överförs 48 978 574

63 978 574
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NOT 33 
RISKHANTERING

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

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 
kortsiktiga 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 ut-
hålligt och stabilt kassaflöde. Cernera kan dock bl.a. genom 
att förädla hyresgästportföljen och etablera en kostnadseffek-
tiv förvaltning påverka det egna fastighetsbeståndets värde. 
Cernera bevakar marknadens utveckling bl.a. genom att 
löpande låta extern värderingsman utföra värdering av 
beståndet.
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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 2018 
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 angelägenhet-
er i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 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 18 juni 2019

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 koncern-
redovisningen för Cernera Fastigheter AB för år 2018. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 28–52        
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 2018 och 
av dessas finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 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 misstag.

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

REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 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 misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•   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 osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera utta-
landet 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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