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FASTIGHETSBESTÅND
Fastighetsbeståndet ligger i dotterbolaget Terrester AB, förutom fastighe-
ten Amhult 207:1 Stridsflyget som ligger i Terresters dotterbolag Amhult 
Centrumparkering AB bebyggt med ett handelshus.
 Beståndet ligger centralt och sammanhängande beläget i Amhult, 
Torslanda. Fastigheterna består främst av indus trilokaler och lager på 
område som genomgått detaljplaneändring, undantaget Amhult 205:1 
som består av ett nyproducerat undermarksgarage samt tre handels/
kontorslokaler samt Amhult 206:1 Radarflyget som består av ett han-
delshus som färdigställdes i december 2015.

Delar av mark och befintliga lokaler är uthyrda på korta avtal inför 
den kommande byggnationen.

Förvaltningsfastigheter
Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med 
IAS 40. Fastigheternas verkliga värde säkerställs genom en värdering 
av Värderingsinstitutet i Västra Sverige AB. Senaste värderingen är 
utförd per 2016-12-31. Värderingen baseras på avkastningsmetoden 
och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som 
innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas 
ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det 
egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital 
vid värdetidpunkten.
 För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad 
fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkost-
nader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering 
enligt ovan. Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av sub-
jektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först 
när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.
 Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett 
visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som 
fastställts vid värderingen.

Hyresintäkter
Koncernens hyresintäkter uppgick till 16 888 TSEK (2 577).

Administrationsintäkter
Administrationsintäkter avser tjänster som koncernens personal utfört 
för närstående kunder.

Fastighetskostnader
Driftskostnaderna uppgår till -5 373 TSEK (-1 915). I jämförelse med 

föregående period så har drifts-
kostnaderna minskat i förhållande 
till hyresintäkterna. 
 Driftskostnader består bl.a. av 
el och va, försäkring samt repara-
tion och underhåll av befintliga 
byggnader och mark.

Investeringar
De investeringar som gjorts har 
varit projekteringskostnader inför 
byggnationen av detaljplaneom-
rådet samt påbörjande av bygg-
nation.

Finansiering
För att projektering av fastighe-
terna skall kunna ske krävs att 
det finns en fungerande finansiell 
marknad. Projektering kommer 
ej att ske förrän finansiering och 
räntenivå är säkerställd.

Belåningsgrad
Amhult 2:s strategi är att belå-
ningsgraden i projekt skall uppgå 
till maximalt 60%, övrig finan-
siering skall ske genom nyemis-
sioner, nya investorer och försälj-
ningar av en del av bostäderna 
som bostadsrätter. Denna strategi 
ligger fast för Amhult Centrum, 
etapp II.

Finanspolicy
Ambitionen är att den framtida 
belåningsgraden ej skall överstiga 
60%. Bolaget skall ha en tillräck-
ligt stor likviditetsreserv för att 
kunna fullgöra betalningsförplik-
telser. Överlikviditet skall placeras 
i finansiella instrument med hög 
likviditet.

Organisation
All finansiell riskhantering sker i 
moderbolaget. Besluten för place-
ring av de finansiella instrumen-
ten tas av styrelsen.

Finansnetto
Finansnettot uppgår i år till -1 536 
TSEK (-360 ), utav detta är 100% 
(100%) hänförligt till ränteintäk-
ter/räntekostnader. 

   

 

FASTIGHET FASTIGHETSÄGARE MARKAREAL

Amhult 207:1 Stridsflyget   Amhult Centrumparkering AB 2 543 m2

Amhult 206:1 Radarflyget   Terrester AB 6 848 m2

Amhult 206:2 Radarflyget   Terrester AB 4 996 m2

Amhult 208:1 Signalflyget   Terrester AB 1 033 m2

Amhult 208:2 Signalflyget   Terrester AB 3 888 m2

Amhult 205:1 Luftseglaren   Terrester AB 3 245 m2

Amhult 108:3   Terrester AB 2 287 m2

STAMFASTIGHETEN: 
Amhult 108:2 Sjöflygplanet Terrester AB 9 212 m2

Amhult 108:1 Sjöflygplanet  Terrester AB 9 504 m2


