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ÅRET I KORTHET
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NETTO- 
OMSÄTTNING

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

Uddetorp Invest - koncernen
Cernera Fastigheter AB 
Viskans Mat & Dryck AB
Onyx Sportcenter AB
Syskonen Anderssons Restaurant AB
Barbershop i Borås AB 
Hotell Sköna Nätter HB 
Uddetorp Säteri AB
Nõberu Distribution AB

348 759 tkr
250 693 tkr
37 373 tkr
19 299 tkr
8 140 tkr
1 808 tkr

10 722 tkr
2 163 tkr
1 677 tkr

45 753 tkr
55 611 tkr

395 tkr
-625 tkr
452 tkr
-48 tkr
360 tkr

-3 089 tkr
-1 512 tkr

NYCKELTAL

Väsentliga händelser 
under året: 
 
Cernera: Försäljningsstart för 
etapp 1 och 2 i Brf Stallbacken 
och i november togs första spad-
taget. Etapp 2 i Trädgårdsstaden 
Hestra såldes slut.
 
Syskonen Andersson: Nådde 
rekordnivå i antalet lunchgäster 
och ökade cateringverksamheten 
jämfört med föregående år. 
 
Hotell Sköna Nätter: Reno-
veringar har gjorts för att öka 
trivseln hos gästerna. Medvetna 
satsningar i alla led har resulte-
rat i ett omsättningsrekord för 
verksamheten. 
 
Viskans Mat & Dryck: Flera  
mycket erfarna nyckelpersoner 
har rekryterats - både platschef 
och kökschefer.
 
 

Onyx: En positiv utveckling 
med drygt 200 nya medlemmar 
vilket betyder ny rekordnivå i 
både medlemsantal och tränings- 
intäkter. 
 
Barbershop: Fokus på förädling 
av totalerbjudandet med fler  
behandlingar och ta tillvara allas 
personligheter och kompetenser. 
Ny vd i bolaget har utsetts.
 
Uddetorp Säteri: Förra årets  
omfattande renovering har gett 
större kapacitet att ta emot gäster  
– uppemot 150 på på var och ett 
av våningsplanen. Sommaren 
2017 blev tidigt fullbokad.
 
Nõberu of Sweden: Sedan  
starten i början av året har  
bolaget etablerats i 14 länder 
med mer än 130 återförsäljare 
runtom i Europa. 

Verksamhetsåret 2016 har präglats av stora investeringar 
i både fastighetsförvaltningen och organisationen samtidigt 

som bostadsutvecklingen har tagit fart på allvar.
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STARK UTVECKLING 
OCH FRAMTIDSTRO I 

VÅRA VERKSAMHETER

VD HAR ORDET

Det gångna året kännetecknades 
av en osäkerhet i världsekonomin 
och politiken och inför 2017 står vi 
inför väl kända utmaningar på det 
globala planet. Det är av yttersta 
vikt för oss att fortsätta göra bra  
affärer med våra kunder och göra 
kloka investeringar på våra mark-
nader. Den uppgiften tycker jag vi 
lyckats väl med under 2016 och 
vi står väl rustade inför framtida 
utmaningar.

Jag blickar tillbaka på ett expansivt 
år där vi fortsatt utvecklingsarbetet  
i bolagsportföljen och i den centrala 
organisationen med ett gott resultat. 
Mycket glädjande är också uppstarten 
av ytterligare ett spännande tillväxt- 
bolag med stor utvecklingspotential, 
Nõberu of Sweden, som vi med stolt- 
het välkomnar i Uddetorp Invest. 

Under 2016 och början av 2017  
har vi ökat kompetensen i den  
centrala organisationen genom flera 
nyanställningar inom adminis-
tration, ekonomi, redovisning, 
riskhantering och marknad. För 
framtiden är vi också öppna för 
samarbeten i expansiva verksam-
heter för att ytterligare effektivisera 
våra arbetssätt och integrera den 
nya tekniken i våra affärer. 

Som vd gläds jag åt att kompetent 
och engagerad arbetskraft söker 
sig till oss. Vi är en koncern som 
många vill vara en del av. Genom 
att vara lyhörda inför våra med- 
arbetare, samarbetspartners, kunder 
och människorna i vår omvärld 
har vi alla förutsättningar att vara 
en attraktiv arbetsgivare också i 
framtiden.  

Vidare är vårt arbete med kvalitets-
säkring och effektivisering av våra 
affärssystem värt att nämna. Under 
2016 har vi påbörjat implementering 
av ett flertal system som satts i drift 
i början av 2017. 

Cernera  
– stark expansion och  
vidgade vyer 
Cernera gynnas av en fastighets-
marknad som ser relativt stark ut 
med ett lågt ränteläge, en positiv 
befolkningsutveckling och fastighets- 
priser som fortsatt att stiga. Dess-
utom har Cernera ett gynnsamt 
utgångsläge vad gäller soliditet och 
belåningsgrad. Bolaget har också 
en stark efterfrågan på sin produkt, 
både bostäder och lokaler, vilket ger  
goda förutsättningar att ta ytterligare  
utrymme på marknaden.

2016 har varit ett framgångsrikt år för Uddetorp Invest, 
med en stabil avkastning generellt i våra bolag. Våra 

verksamheter har en positiv tillväxt och som koncern har 
vi fortsatt lyckats skapa hållbara och lönsamma affärer 

för våra kunder och samarbetspartners genom stark  
kompetens och ett stort personligt engagemang.
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Verksamheten påverkas givetvis 
av vad som händer i vår omvärld, 
till exempel försämrad ekonomisk 
utveckling, minskad bostadsefter-
frågan och prisfall på bostadsmark-
naden. Detta motverkas genom 
försäljning av en betydande andel 
bostäder före projektstart. Cernera 
verkar på attraktiva orter med 
hög befolkningstillväxt och stor 
inflyttning. En annan styrka är goda 
relationer och väl utvecklade sam-
arbeten med duktiga konsulter och 
övriga samarbetspartners. 

Cerneras projektportfölj består av 
många intressanta områden och 
spännande projekt i olika skeden. 
Under året har bolaget startat mer 
än 200 bostäder i produktion, i 
lyckosamma satsningar som Träd-
gårdsstaden Hestra, Stallbacken 
och Pallas Roof. För 2017 räknar 
man med produktion av minst lika 
många och målet framåt är att höja 
produktionsnivån till i snitt 300 
bostäder per år. Cernera har också 
en omfattande portfölj av projekt i 

planprocess, med en stark mark-
nadspotential. Under 2017 räknar 
man med försäljningsstart för ett 
flertal av dessa objekt, vilka ses som 
stora värdeskapare.

Under en tid har Cernera haft 
planer på etablering i expansiva 
orter utanför Boråsmarknaden. 
Första steget i den riktningen togs 
under våren 2017 då cirka 72 000 
kvadratmeter mark förvärvades i 
Östersund, där ett område om cirka 
450 nya bostäder planeras. Under 
2016 och under början av 2017 har 
bolaget även deltagit i flera mark- 
anvisningstävlingar. I juni 2017 
vann Cernera en tävling i Rosendal, 
Uppsala där det nu planeras för ett 
nytt bostadsområde.
 
Totalavkastningen på förvaltnings-
fastigheterna har under året varit 
11 procent och uthyrningsverksam-
heten har utvecklats starkt.  

Som en följd av expansionen 
har Cernera gjort en betydande 

kompetensförstärkning inom olika 
områden – bland annat projekt, 
förvaltning och marknad. Fler 
rekryteringar planeras i projekt- 
organisationen under 2017.

Sammantaget har 2016 varit ännu 
ett starkt år för Cernera, med fram-
gångsrika projekt och förvärv som 
ger alla möjligheter att driva vidare 
satsningar och inta nya utmaningar 
framöver. 

Café Viskan  
– expansion och planer  
på ny restaurang
Viskan har gjort flera satsningar 
under 2016 för att fortsätta vara det 
självklara alternativet för boråsare 
som vill äta och umgås. Man har 
gjort renoveringar av två caféer och 
Vinbaren för att optimera miljön, få 
bättre planlösningar och utrymme 
för fler gäster. Man har också an-
ställt nya köks- och platschefer för 
att effektivisera flöden och rutiner 
samt ytterligare höja kvaliteten på 
maten. Dessa satsningar har påver-
kat resultatet under 2016 men är 
långsiktiga investeringar som redan 
under 2016 genererat i en ökning av 
antalet gäster. 

Under hösten 2017 görs en stor- 
satsning då öppning av ytterligare 
en restaurang planeras i det nyreno-
verade Pallashuset, i anslutning till 
gallerian och och med utsikt mot 
Viskan och Stadsparken. Lokalen 
kommer att delas upp i en cafédel 
och en restaurangdel med plats för 
150 gäster. Med tanke på läget och 
den direkta närheten till Pallas- 
gallerian tror man på stort gensvar 
och en väl fungerande verksamhet. 

Syskonen Andersson  
– fler lunchgäster och  
ökning inom catering

Syskonen Anderssons vinnande 
koncept – att leverera husmanskost 
av hög kvalitet och ett utbud av väl 
valda, klassiska rätter – har fortsatt 
fallit väl ut 2016. Tillsammans med 
det ökade frukostutbudet och den 
fortsatta satsningen på catering-
verksamhet har den bidragit till en 
fortsatt positiv resultatutveckling. 

Förra årets nyrekryteringar har 
medfört en ytterligare kvalitets-
höjning vad gäller maten och ett 
smidigare arbetssätt. Utbudet an-
passas till efterfrågan på marknaden 
med fler valmöjligheter för gästerna. 
Möjligheten att ge en bra lönsam-
het i verksamheten ökar i takt med 
expansionen.

Under året har en rekordnivå nåtts 
när det gäller antalet lunchgäster i  
restaurangen och även antalet frukost- 
gäster har ökat. Också cateringverk-
samheten växer stadigt.

Uddetorp Säteri  
– investeringar börjar  
ge resultat

De senaste åren har långsiktiga 
investeringar gjorts på Uddetorp 
Säteri för att skapa förutsättningar 
för att bli ett självklart alternativ i 
Boråstrakten för bröllop, större  
kalas, företagsarrangemang och 
större fester. Vi har hela tiden räknat 
med att det tar några år att nå stabi-
litet i verksamheten och ser att man 
nu är på god väg att nå dit. 

Ombyggnationen som gjordes 2015 
av två våningar i ladugården samt 
installation av nytt restaurangkök 
och nya barer har gett ökade möjlig-
heter och större kapacitet för att ta 
emot gäster. Många lyckade arrange- 
mang har hållits på säteriet och 
stora delar av året, inte minst under 
sommarperioden, har helgerna 
varit fullbelagda. Framöver görs en 
satsning på fler konferenser för att 
nyttja lokalerna på bästa sätt också 

på vardagar. Ett annat fokusområde  
är att renovera för fler övernattnings- 
möjligheter. 

Sedan i somras finns nya köks- och 
restaurangchefer på säteriet. Det ger 
ökade möjligheter att skräddarsy 
arrangemang och utveckla verksam-
heten.
 
Sköna Nätter – renoveringar 
och omsättningsrekord

För Hotell Sköna Nätter konstateras 
en bra beläggning 2016, fler gäster 
jämfört med föregående år och 
ökade intäkter. Resultatet påverkas 
visserligen av renoveringskostnader 
som dock rymts inom ramen för 
budget. Andra halvåret förbättrades 
resultatet betydligt och det är med  
glädje vi kan konstatera att om-
sättningen för helåret har nått en 
rekordnivå.

Den rekordhöga omsättningen är 
resultatet av medvetna satsningar. 
Hotellet gynnas också av att Borås 
är en växande stad med ett rikt  
näringsliv. En annan del i fram-
gången är utökade öppettider i 
restaurangen och förbättring av 
matutbudet. 

Förutom fortsatt renovering av 
rummen 2017 finns planer på att 
renovera restauranglokalen och 
modernisera receptionsdelen.

Nõberu of Sweden  
– start som gått över alla 
förväntningar

Sedan starten i januari 2016 har 
verksamheten för det nystartade 
bolaget Nõberu of Sweden gått rakt 
uppåt. Försäljningen kom igång 
under mars och sedan dess har man 
etablerat sig i 14 länder med mer än 
130 återförsäljare runtom i Europa. 
Förutom försäljning via återförsäl-
jare bedrivs försäljning även via 
den egna webbshopen. Nõberu of 
Swedens produkter, som lanserats i 
fyra steg, har fått ett mycket positivt 
mottagande bland både kunder och 
återförsäljare.  

Bolaget satsar stort på marknads-
föring via sociala medier liksom 
medverkan på branschmässor och 
event. Under hösten medverkade 
Nõberu of Sweden i sin första riks-
täckande marknadsföringskampanj. 
I slutet av året anställdes ytterligare 
en medarbetare.

2017 år räknar Nõberu of Sweden 
med en omsättning på fem miljoner 
och att vara etablerade i totalt 25 
länder. 2021 ska bolaget vara det 
största heltäckande varumärket för 
manlig skönhetsvård i Europa.
 
Onyx  
– ökat träningsutbud och 
rekord i antal medlemmar

Intresset för träning och hälsa som 
livsstil ökar stadigt. Det bäddar för 
en bra grund för Onyx som med 
sina tre anläggningar är marknads-
ledande inom friskvård i Borås. 
Under det senaste året har man 
fortsatt gjort satsningar för att ligga i 
framkant vad gäller träningsformer 
för att attrahera olika målgrupper. 
Man har också renoverat lokaler. 
Dessa investeringar har påverkat 
resultatet – samtidigt har man 2016 
nått rekordnivåer både i medlems-
antal och träningsintäkter.

Fokus för Onyx är gruppträning 
och man erbjuder mer än 150 pass 
i veckan. En ny satsning för året, 
som fått stort gensvar, är pass som 
vänder sig till nybörjare. Också  
familjeträning är också på fram-
marsch och intresset för personlig 
träning kvarstår. 

Med hjälp av duktiga säljare har 
Onyx gjort en ökad satsning på 
friskvård hos företag under 2016.
  
Barbershop  
– fokus på förädling av 
inarbetat koncept

Barbershop har ett väl inarbetat 
koncept och en unik position i 
premiumsegmentet. Detta har man 
under 2016 konsekvent arbetat 
för att bevara och utveckla vidare. 

Salongen har också fokuserat på att 
höja totalerbjudandet och än mer 
ta tillvara olika personligheter och 
kompetenser. Inom Barbershop till-
trädde i slutet av 2016 en ny vd.

Fokus framöver är att fortsatt ligga i 
framkant med aktuell kunskap och 
Borås mest utbildade personal inom 
branschen för att hålla en hög kom-
petens inom behandlingar och en 
medvetenhet om bra, miljövänliga 
produkter. Man ska också fortsätta  
synas och interagera i sociala 
medier. 

Under 2017 planeras att skapa extra 
yta i lokalerna för att ytterligare till-
godose kunders behov. I takt med  
den ökade satsningen på personalens  
trivsel arbetar Barbershop för att få 
in en större andel heltidshyror än 
under det gångna året.

Framåt mot 2017
Det är glädjande att se den positiva 
utvecklingen i våra verksamheter 
och hur våra varumärken växer  
i sina respektive branscher. Vår starka  
position på marknaden är beviset på 
vår förmåga, vilja och kompetens att 
hela tiden skapa nytt och utvecklas 
i takt med en alltmer föränderlig 
omvärld. Det borgar också för ett 
mycket bra 2017.

Tack till alla engagerade medarbe-
tare och samarbetspartners för ett 
väl utfört arbete 2016. Jag ser fram 
emot att bygga vidare på Uddetorp 
Invests styrkor tillsammans med er 
också i framtiden.

 
Robert Smith
Verkställande direktör
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Uddetorp Invest AB:s verksamhet startades 1984 av familjen Smith 
som alltjämt äger och driver koncernen. Bolagets huvudsakliga verk-
samhet är aktivt hel- eller delägande i bolag inom tre affärsområden; 

Fastigheter, Hotell & Restaurang samt Skönhet & Hälsa.  
Bolaget bedriver även handel med värdepapper. 

UDDETORP INVEST

HISTORIA
Bolaget bildades 1955 som ett 
rörelsedrivande bolag med namnet 
AB Hydraul-Verken. När familjen 
Smith förvärvade bolaget i början 
1980-talet ändrades bolagets namn 
till AB Cernera. Sedan förvärvet har 
huvudverksamheten i koncernen 
varit fastighetsförvaltning.

2013 förvärvade ägarfamiljen 
skogsegendomen Uddetorp Säteri 
strax norr om Borås. I samband 
med detta beslöts ändring av 
moderbolagets firmanamn från  
AB Cernera till Uddetorp Invest AB.
 
VISION
Långsiktigt värdeskapande 
Uddetorp Invest ägande och 
engagemang i koncernens olika 
verksamheter grundar sig i ett  

genuint intresse i bolagens långsik-
tiga utveckling. Därför går vi in  
aktivt på strategisk nivå i koncernens  
hel- eller delägda bolag. Kompe-
tensen vi tillför är i huvudsak av 
organisatorisk, strukturell och/eller 
taktisk och strategisk karaktär. 

Vidare speglar visionen koncernens 
syn på affärsetik även för andra 
former av samarbeten och åtagande 
än de i våra egna verksamheter. Vår 
övertygelse är att långsiktigt värde-
skapande bäst främjar såväl

lönsamt affärsmannaskap som ett 
hållbart samhälle.

AFFÄRSIDÉ
Uddetorp Invest ska genom engage-
mang, affärsmässighet och möjliga 
synergier för koncernens verksam-
heter investera i och aktivt utveckla 
bolag med expansionsmöjligheter. 

Verksamheterna återfinns företrä-
desvis inom områdena Fastigheter, 
Hotell & Restaurang samt  
Skönhet & Hälsa.
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Långsiktighet 

De som arbetar i våra verksamheter 
gör affärer eller samarbetar med 
Uddetorp Invest ska känna sig säkra 
i vetskapen att vårt engagemang är 
på lång sikt.

Trygghet 

Vårt långsiktiga förhållningssätt 
skapar trygghet i alla led. Tryggheten 
uppstår även genom Uddetorp 
Invests affärsmässighet, fokus och 
strukturella ordning. 

Engagemang

Oavsett om det gäller del- eller 
helägande i företag, sponsring eller 
relationen till medarbetare är vårt 
agerande engagerat. Finns inte enga-
gemanget ger vi oss inte in i affären.

KÄRNVÄRDEN
Våra kärnvärden sammanfattar vad Uddetorp Invest står för och vad vi strävar efter att uppnå. De stödjer 

arbetet att förverkliga vision och affärsidé, varför de genomsyrar allt som görs i varumärkets namn. Kärnvärdena  
utgör en samlande gemenskap för varumärket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden.

10

Långsiktigt värdeskapande främjar affärs-
mannaskap och ett hållbart samhälle.



VÅRT SAMHÄLLSENGAGEMANG
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Via vårt dotterföretag Cernera är vi är stolt sponsor av den lokala idrotten 
i Borås. Vi stödjer också visionära stadsbyggnadsprojekt, kulturevent och 

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

utbyte med utveckling av den goda och attraktiva staden i fokus.

IF ELFSBORG 
I visionen ”Vi tillsammans”, 
som bygger på glädje, delaktig-
het och gemenskap, engagerar 
sig IF Elfsborg i olika samhäl-
leliga frågor med utgångspunkt 
i klubbens ungdomsfotboll. 
Det budskapet är viktigt att 
stötta, tycker vi. 

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.

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

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

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

AKTIV SKOLA
Vi stödjer Aktiv Skola, en för-
ening 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.

Under 2017 är vi via vårt bolag 
Cernera stolt eventsponsor i 
världscuptävlingen i skidor, 
FIS Cross-Country World 
Cup, i Ulricehamn. En verklig 
publiksuccé!

BORÅS HOCKEY
Vi sponsrar hockey- 
klubben BHC.

KANAL I CENTRALA 
BORÅS
Mitt i Borås, längs Västerlång-
gatan mot Viskan, står en ny 
kanal klar. Kanalen, som vi är 
med och sponsrar, är ett blick-
fång som höjer stadsmiljön och 
även ett komplement till det 
magnifika Pallashuset. 

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.

TEAM RYNKEBY
Vi stöttar Team Rynkeby - ett 
välgörenhetsprojekt som 
samlar in pengar till Barn-
cancerfonden.

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 som 
2016 blev klara för Superettan.

PARASPORTFÖRBUN-
DET OCH SVERIGES 
PARALYMPISKA  
KOMMITTÉ
Vi sponsrar Svenska Paras-
portförbundet och Sveriges 
Paralympiska Kommitté (Para-
sport Sverige) - ett idrottsför-
bund som organiserar idrott för 
personer med rörelsehinder, 
synskada och utvecklingsstör-
ning inom 18 olika idrotter.

RSK
Vi stöttar Riksföreningen 
Stoppa mäns våld mot 
kvinnor - en ideell, poli-
tisk och religiöst obunden 
förening, som jobbar i 
förebyggande syfte.

SHAHRZAD KIAVASH
Efter att Shahrzad Kiavash 2012 
blivit akut svårt sjuk och tvingas 
amputera båda underbenen, har 
hon beslutsamt kämpat sig tillbaka 
till ett nytt liv. Idag är Shahrzad 
både framgångsrik elitidrottare och 
Boråsambassadör – och sponsrad av 
Cernera. 2016 blev hon uttagen till 
svenska truppen i Parathriathlon i 
Rio de Janeiro som enda svensk på 
startlinjen. BORÅS BASKET

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



Med såväl familje- som företagsmässiga rötter i Borås 
ligger den anrika textil- och entreprenörsstaden oss varmt 

om hjärtat. Genom vårt bolag Cernera äger vi också ett 
stort fastighetsbestånd staden och det har därför fallit sig 

naturligt att Uddetorp Invest främst engagerat sig i 
verksamheter i Borås med omnejd.

Uddetorp Invest driver huvudsakligen verksamheter inom områdena Fastigheter, Hotell & Restaurang samt  
Skönhet & Hälsa – men är alltid öppna för intressanta affärer även inom andra branscher. Vår arbetsmodell är att  

gå in med ett stabilt långsiktigt perspektiv samt att vara en aktiv ägare eller delägare. Verksamheterna som vi  
engagerar oss i ska ha en historia av ekonomisk hållbarhet och en tydlig affärsidé.  För att diskutera nya  

verksamheter gör vi anspråk på en tydlig presentation med dokumenterad behovsanalys och förslag  
till samarbete samt vilja och  engagemang till utveckling.
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VÅRA 
VERKSAMHETER

14

FASTIGHETER 

Via vårt bolag Cernera skapar vi 
välanpassade verksamhets- och 
boendemiljöer för våra kunder. Det 
gör vi genom engagerad och framåt-
strävande förvaltning och förädling 
av egna fastigheter samt utveckling 
och försäljning av bostäder. I våra 
projekt tar vi antingen hela ansvaret 
från förvärv till planutveckling och 
byggnation eller så samarbetar vi 
med andra fastighetsföretag. Målet 
är alltid att erbjuda bra lägen med 
attraktiv yttre och inre miljö samt 
god arkitektur.

 

HOTELL & RESTAURANG 

God, kvalitativ mat och dryck och 
miljöer som inspirerar till att umgås 
genomsyrar våra verksamheter 
inom affärsområdet. Viskan, med 
tre caféer och en vinbar har blivit 
viktiga mötesplatser bland boråsare 
och lunchrestaurangen Syskonen 
Andersson står stadigt som en av 
stadens populäraste lunchalterna-
tiv. Uddetorp Säteri, som erbjuder 
unika fest- och mötesmöjligheter för 
såväl konferenser som bröllop, och 
Hotell Sköna Nätter med attraktivt 
läge i Borås tar allt fler marknads-
andelar. 

 

SKÖNHET & HÄLSA

På en marknad som växer och 
förändras snabbt gäller det att ligga 
i framkant, andas professionalism 
och utstråla självförtroende. Våra 
bolag Barbershop med sin spets-
kompetens och unika miljö, Nõberu 
of Sweden som tar marknadsandelar  
inom ett nytt segment med skön-
hetsprodukter för män och Onyx 
som marknadsledare i Borås inom 
träning är tydliga exempel på det.  



Ägarandel 100%

CERNERA FASTIGHETER AB
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FASTIGHETER

Under mer än tre decennier har Cernera utvecklats till 
ett marknadsledande och finansiellt starkt bolag som 
möter dagens krav på en modern fastighetsförvaltning, 
med styrkan att ta sig an små som stora byggprojekt.  
 
Framgången bygger på en gedigen erfarenhet, unika 
spetskompetenser och en stark lokal kännedom om 
aktuella marknader. Man har också goda relationer  
och väl utvecklade samarbeten med erkänt duktiga 
konsulter, allt från arkitekter till teknikkonsulter.  

2016 har för Cernera varit ännu ett starkt år med flera 
framgångsrika projekt och förvärv. Bolaget expanderar  
inom respektive affärsområde och har under året 
förstärkt organisationen med flera medarbetare. Det ger 
Cernera alla möjligheter att forma hållbara projekt och 
boenden med hög attraktionskraft också i framtiden. 
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Cernera utvecklar ytor för bostäder, kontor och handel med fokus på prioriterade tillväxtorter. 
Som ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag skapar man positiva och välanpassade 
verksamhets- och boendemiljöer genom engagerad och framåtsträvande förvaltning och förädling 

av egna fastigheter samt utveckling och försäljning av bostäder. 



ETT URVAL AV FASTIGHETER 
CERNERA HAR UTVECKLAT 

UNDER 2016

PALLAS
Pallashuset mitt i Borås, som samägs av Cernera och 
Järngrinden, har tidigare bestått av äldre handelsytor 
och ett parkeringsgarage. Efter omfattande och ambi- 
tiösa om- och tillbyggnadsarbeten i fastigheten, till  
både bostäder, kontor, parkeringshus och shopping- 
galleria, står nu byggnaden i det närmaste färdig. 

Samtliga handelsytor har uppgraderats och utvecklats 
för att motsvara Borås samtids och framtids kommersi-
ella realitet. De nya affärsytorna anläggs över två

KNALLEPORTEN
Med cirka 20 000 passerande fordon 
varje dag har Knalleportens köpcenter ett 
välexponerat och strategiskt mycket bra 
läge vid en av Borås mest trafikerade  
rondeller. Det är enkelt att nå Knalleporten  
med såväl bil som cykel och köpcentret 
ligger på bekvämt gångavstånd från både 
Borås och Knalleland.

I den ena byggnaden är Onyx, Café 
Viskan, Staples Express, Kvik, Interkakel, 
och Iittala Outlet hyresgäster. Den andra 
byggnaden har under 2016 fått ett nytt 
liv och helrenoverats. I november 2016 
var det dags för Blomsterlandet att slå 
upp portarna till sina nya, moderna och 
rymliga lokaler om cirka 1 400 kvadrat-
meter, plus en angränsande utegård och 
bra parkeringsmöjligheter.

K7
Företagshuset K7 erbjuder dels traditionella kontor och dels kontor i K7 Community – vårt nya kontorshotell som 
öppnade i november. Här har vi format en aktivitetsbaserad arbetsmiljö som ger stor flexibilitet och en personlig 
känsla. Lokalerna omfattar cirka 1 000 kvadratmeter och satsningen har visat sig vara en omedelbar succé. 

K7 är ett attraktivt företagshus, välexponerat och strategiskt beläget i Katrinedal, Borås. Kommunikationsläget är 
idealiskt, med cirka 10 minuters gångavstånd till centrum och direkt anslutning till riksväg 40, 41 och 27. Här finns 
även busshållplats med bra förbindelser samt väl utbyggda cykelvägar. Annelundsparken, som bjuder in till sköna 
lunchpromenader, är en härlig grön granne. I huset finns konferensmöjligheter och tillgång till takterrass.
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Cernera förvaltar och erbjuder attraktiva lägen för handel, kontor, andra 
affärsverksamheter och till viss del även hyresrätter. Totalavkastningen på  
förvaltningsfastigheterna har under året varit 11 procent och uthyrnings-

verksamheten har utvecklats starkt. Under 2016 har flera av Cerneras 
fastigheter utvecklats för att anpassas till marknadens behov och och 

utöver det har vi gjort nyförvärv av fastigheterna Guldbaggen och Lommen 
i Borås – den sistnämnda tillsammans med MPB Invest.

plan i fastigheten, omfattar 10 000 kvadratmeter och är 
idag hemvist åt Åhléns, Cervera, Joel Jolina, Hjärterum, 
Glitter och Rituals. Under september 2017 flyttar H&M in.
 
Också fastighetens parkeringsanläggning som ligger 
ovanpå shoppinggallerian har renoverats och erbjuder 
nu närmare 400 p-platser. Högst upp i fastigheten blev 
bostäder i två våningsplan med 40 lägenheter, Pallas 
Roof, klara för inflyttning i februari 2017.



STALLBACKEN
Inspirerade av det ljusa söderläget och den omgivande 
1950-talsbebyggelsen har QPG Arkitekter arbetat fram 
projekt Stallbacken – två moderna kvalitetshus med 
genomtänkta planlösningar, hållbara material samt kök 
och bad med modern utformning.

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

Både etapp 1 och 2 har haft säljstart under 2016, med 
ett stort gensvar och de sista lägenheterna i projektet 
såldes under våren 2017. I november togs det första 
spadtaget på Stallbacken. Under sommaren 2018  
beräknas inflyttning för boende i etapp 1 och under 
hösten samma år beräknas andra etappen vara inflyttad. 
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ETT URVAL AV CERNERAS  
BOSTADSPROJEKT 2016

Cerneras stadsbyggande verkar för en förskönad och tryggare 
stadsmiljö. Alltid med den goda saken som långsiktig vision och 

med kunden i fokus. Cernera har en projektportfölj med över 1 800 
byggrätter för bostäder. Och fler blir det. För 2017 räknar vi med 

produktion av ytterligare minst lika många.

TRÄDGÅRDSSTADEN HESTRA
Målet med Trädgårdsstaden Hestra är att skapa ett  
område där människor – unga som gamla, familjer, 
par eller singlar – ska kunna leva nära naturen men 
samtidigt ha tillgång till stadens alla möjligheter och 
bekvämligheter inklusive skolor, förskolor och affärer. 
Området är beläget på attraktiva Hestra i nordvästra 
Borås med kombinationen av natur och badsjö inpå 
knuten och promenadavstånd till Borås city och  
Knalleland. Här byggs det boende i flera olika val- 
möjligheter från 1,5:or till 5:or och även radhus.

Totalt omfattar Trädgårdsstaden Hestra, som är ett 
samprojekt med Mjöbäcks Entreprenad, fyra etapper 
med sammanlagt 164 bostäder. Det boende i etapp 1 
flyttade in under sommaren 2016. De 49 bostäderna i 
etapp 2, med beräknad inflyttning sommaren 2017,  
sålde slut på rekordtid och under våren 2017 har  
säljstart för etapp 3 inletts.

PALLAS
Förutom sitt kommersiella syfte är kvarteret Pallas  
med sitt centrala, attraktiva läge vid Viskan också ett 
bostadsprojekt i större skala. Högst upp i Pallashuset 
stod 40 bostadsrättslägenheter i två våningsplan –  
Pallas Roof – klara i februari 2017. Alla lägenheter ligger 
högre än takåsarna på de omkringliggande husen. Bara 
ett par steg från lägenheterna finns en unik innergård. 

Samtidigt pågår planeringsarbetet för det intilliggande 
Pallas Tower, som med sina 34 våningar och cirka 
130 lägenheter blir en monumental profilbyggnad och 
ett landmärke för Borås. Tornet kommer att inrymma 
bostäder i olika former och storlekar och har arkitek-
toniskt anpassats till intilliggande bebyggelsemiljö. 
Under senhösten 2017 planeras försäljningsstart för 
detta unika projekt. 



VISKANS MAT & DRYCK AB

KVALITETSLYFT MED EXPANSION OCH NY KOMPETENS

Under 2016 har Viskan-caféerna och Vinbaren behållit ställ-
ningarna som självklara alternativ bland boråsare som vill äta 
och umgås. Man fortsätter också att fokusera på ekologisk och 
närproducerad mat, vilket också gästerna efterfrågar allt mer. 

Som ett led i satsningen på att nå internationellt snitt och 
renommé har man anställt tre mycket erfarna nyckelpersoner 
med stor passion för mat och trivsel. Café Viskan i centrum har 
fått ny platschef och ny kökschef, och även på Vinbaren har 
en kökschef anställts. Under 2016 har stort fokus legat på att 
implementera nya rutiner och arbetssätt. Menyerna har också 
förnyats för att 2017 omsättas i praktiken.

Café Viskan i centrum har renoverats för att skapa liv, dynamik 
och ökad trivsel för gästerna, med omsorgsfullt inredda rum i 
olika teman. Uteserveringen med utsikt mot Stadsparken har 
också utökats med fler sittplatser. Café Viskan i Knalleland, som 
förra året totalrenoverades och byggdes ut med ett orangeri, har 
nu kapacitet att ta emot betydligt fler gäster än tidigare.

Också Vinbaren har fått ett lyft inredningsmässigt.  

Med namnet hämtat från ån Viskan som flyter genom Borås, och som varit en livsnerv för stadens 
textila historia, har de tre caféerna blivit självklara mötesplatser för alla boråsare och stadens 

besökare. I anslutning till Café Viskan Centrum driver man även en mycket populär vinbar med en 
internationell meny i ständig förändring. Fokus ligger på att hitta balansen mellan tillgänglighet 

och exklusivitet, inte minst genom inredningsval, för att locka breda målgrupper.  
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ÖKAD KUNDTILLSTRÖMNING I RESTAURANGEN

Syskonen Anderssons vinnande koncept – att leverera hus-
manskost av hög kvalitet och ett utbud av väl valda, klassiska 
rätter – har fallit väl ut för oss 2016. Tillsammans med det 
ökade frukostutbudet och den fortsatta satsningen på catering-
verksamhet har den bidragit till en fortsatt positiv resultat- 
utveckling. 

Att kunderna hittar till restaurangen om och om igen är framför 
allt en fråga om högklassig mat och service. Under året har 
satsningen på kvalitetsråvaror och klassiska menyer fortsatt. 
Förra årets nyrekryteringar av kockar har gett en ännu bättre 
och jämnare kvalitet på maten, plus ett smidigare arbetssätt. 

Utbudet anpassas alltmer till efterfrågan på marknaden och 
gluten- och laktosfria alternativ, liksom vegetariska alternativ 
och andra varianter av specialkost, erbjuds. 
 
Under året har en rekordnivå nåtts när det gäller antalet 
lunchgäster med tio procent jämfört med 2015. Det förbättrade 
frukostutbudet har också resulterat i en ökning av antalet fru-
kostgäster. Även vår cateringverksamhet växer stadigt. 

På Syskonen Andersson arbetas ständigt med att ta ett bra håll-
barhetsansvar. Dels genom att i så stor utsträckning som möjligt 
köpa in ekologiska matvaror, liksom ekologiskt kaffe. 

Syskonen Andersson är en lunch- och cateringrestaurang som dagligen serverar högklassig 
husmanskost till sina upp till 500 lunchgäster. En stor kärlek till maten och ett tydligt fokus på 

service präglar varumärket och bidrar till att gästerna hittar dit, om och om igen. 

SYSKONEN ANDERSSON  
RESTAURANT AB
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Strax norr om Borås ligger Uddetorp Säteri – en hänsynsfullt renoverad sätesgård, 
med anor från 1500-talet. Här erbjuds unika fest- och mötesmöjligheter för såväl 

den lilla konferensen eller middagen i mangårdsbyggnaden som det stora bröllopet 
eller jubileet i ladugården. Säteriets unika yttre och inre miljö har även attraherat 

reklambyråer som hyrt miljöerna för fotografering.

UDDETORP SÄTERI AB
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HOTELL & RESTAURANG

ETT FULLBOKAT ÅR MED MÅNGA LYCKADE AKTIVITETER

Under 2016 har Uddetorp Säteri haft många bokningar av fester 
och större arrangemang. Ombyggnationen av två våningar i 
ladugården samt installation av nytt restaurangkök och nya  
barer, som gjordes 2015, har gett ökade möjligheter och större 
kapacitet för att ta emot gäster. 

På säteriet har det hållits bröllopsfester för stora sällskap varje 
helg under sommarperioden och intresset håller i sig också för 
framtiden. Under året har även ordnats andra större kalas, före-
tagsfester och jubileumsfester med ett väldigt fint gensvar och 
många positiva recensioner. Sista helgen i november arrangera-
des en mycket välbesökt julmarknad på säteriet med möjlighet 

för gästerna att njuta en trevlig fika eller utsökt jultallrik. Man 
anordnade också flera julbord i fullsatta lokaler för närmare  
1 200 personer under veckorna fram till jul. Våren 2017  
arrangerades också en mycket välbesökt påskmarknad.

Sedan i somras har Uddetorp Säteri en ny kökschef och en  
ny resturangchef. Det ger ökade möjligheter att till exempel 
skräddarsy arrangemang och överlag utveckla och förädla 
verksamheten på säteriet. Bland annat görs en satsning på att 
arrangera fler konferenser framöver för att nyttja lokalerna på 
bästa sätt också på vardagar. Ett annat fokusområde är att  
renovera för fler övernattningsmöjligheter. 
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2016 har varit ett positivt år för Hotell Sköna Nätter, med bra 
beläggning, fler gäster och ökade intäkter. Omsättningen har 
varit rekordhög. I linje med det har hotellets personalresurser 
förstärkts för att kunna ge gästerna bästa möjliga service.

Fokusområden under året har varit att förbättra intäkterna vid 
uthyrning av rum och hålla rätt prissättning och ett fortsatt bra 
kundbemötande. Man har också gjort en satsning på längre  
öppettider för kvällsserveringen och ett bredare utbud av mat 
och dryck, vilket visat sig ge en 30-procentig försäljningsökning. 

Under året har ytterligare fem rum renoverats för att öka  
bekvämligheten och ge en mer välkomnande atmosfär för  
gästerna.  Målet är att alla rum framöver ska vara renoverade 
och fler rum kommer att bli superiorrum, vilket också ger 
utrymme för bättre intäkter.

Hotellet gynnas av att Borås är en växande stad med ett rikt  
näringsliv. Många företag förlägger konferenser och ordnar 
event i staden, vilket är positivt för verksamheten. Det planerade 
kongresshuset i staden ger också ökade möjligheter. 

HOTELL SKÖNA NÄTTER HB

Med sitt prisvärda boende, personliga atmosfär och bekväma promenadavstånd till Borås 
city attraherar Hotell Sköna Nätter olika målgrupper – affärsresenärer, projektboende, 

barnfamiljer och gruppresenärer. Hotellet är trestjärnigt och har 66 rum och 120 bäddar. 
Fokus ligger på att ha universal personal som av effektivitetsskäl kan jobba inom olika 

arbetsområden som reception, frukost, servering och städning.  
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HOTELL & RESTAURANG

HÖJD RUMSSTANDARD OCH UTÖKAD SERVICE
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Nõberu of Sweden är en helt ny satsning på skönhetsprodukter för män som bryr sig om sitt 
utseende och uppskattar hög kvalitet och finess. Varumärket lanserades våren 2016 och delas 

in i fyra produktsegment: Skin care, Beard care, Hair care och Shaving. 

Sedan starten i januari 2016 har Nõberu of Swedens verksam-

het gått rakt uppåt och bolaget är rean etablerat i 14 länder med 

mer än 130 återförsäljare runtom i Europa. 

Produkterna har fått ett fantastiskt mottagande bland både 

kunder och återförsäljare. Det är tydligt att man har en affärsidé 

som fungerar och ett erbjudande om fyller sin plats på markna-

den. Det finns en stor efterfrågan på skönhetsvårdsprodukter för 

män som bryr sig om kvalitet och utseende. Marknadsandelar 

finns att hämta i det här segmentet.

Under våren startade lanseringen av de egna skäggvårdspro-

dukterna och efter sommaren började serien med raknings-

produkter säljas. Båda har varit försäljningssuccéer, långt över 

förväntade mål. I slutet av året lanserades hårvårdsserien,  

och som sista del kom hudvårdsserien ut på marknaden i 

februari/mars 2017.

Marknadsföringen har skett via sociala medier och på så sätt 

har en bred kundgrupp nåtts. Nyhetsbrev till både återförsäl-

jare och konsumenter har varit en annan viktig del liksom 

medverkan på branschmässor, olika event och föreläsningar. En 

storsatsning i media har också gjorts med en första rikstäckande 

marknadsföringskampanj.

I slutet av året anställde Nõberu of Sweden en medarbetare och 

ytterligare en rekytering planeras 2017. Man har också bytt till 

större och mer verksamhetsanpassade lokaler för att få plats 

med kontor och lager. Nästa år beräknas en omsättning på fem 

miljoner och etablering i totalt 25 länder. 2021 ska Nõberu of 

Sweden vara det största heltäckande varumärket för manlig 

skönhetsvård i Europa.

NÕBERU DISTRIBUTION AB

EN START SOM GÅTT ÖVER ALLA FÖRVÄNTNINGAR
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ONYX SPORTCENTER AB

ÖKAT TRÄNINGSUTBUD OCH REKORD I ANTAL MEDLEMMAR

Onyx har haft en positiv utveckling med drygt 200 nya med-
lemmar vilket betyder att man i år nått ny rekordnivå i både 
medlemsantal och träningsintäkter.  

Onyx satsar ständigt på att ligga i framkant när det gäller nya 
träningsformer samt utbildning av medarbetarna. Man sätter 
ett stort värde i att alla har rätt kunskap och jobbar efter samma 
värderingar och mål.
 
Fokus ligger kring kärnverksamheten, gruppträningen och 
erbjuder mer än 150 pass i veckan. En ny satsning för året, som 

fått stort gensvar, är pass som främst vänder sig till personer  
som är nybörjare på träning eller vill ha allsidig motion på en 
enklare nivå. Familjeträning är också på uppgång – vuxna och 
barn som tränar ihop är en rolig träningsform och som drar de 
unga kunderna till Onyx. 

Med duktiga säljare har Onyx gjort en ökad satsning på frisk-
vård hos företag under 2016 med många nya bokningar som 
resultat. Träning och friskvård är en livsstil som är här för att 
stanna och företagen är allt mer medvetna om vikten av en bra 
hälsa hos sina anställda.

Onyx erbjuder modern träning med den senaste utrustningen och över 150 pass i veckan, 
i tre olika anläggningar. Onyx ledord är Lev livet, vilket betyder att Onyx är mer än ett 

traditionellt gym. Det är också en uppskattad mötesplats för många tränande boråsare – från 
unga människor till familjer och pensionärer. Onyx bedriver även rehabiliteringsverksam-

het genom bland annat sjukgymnastik, KBT och akupunktur.
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2016 varit ett positivt år för Barbershop. Visserligen har  
salongen haft en del uteblivna stolshyror bland annat på grund 
av föräldraledigheter, men haft ett väldigt bra kundflöde. Med 
ett sammansvetsat team och unika kunderbjudande är framtids-
utsikterna goda. 

Barbershop har ett väl inarbetat koncept, en unik känsla och 
en fantastisk miljö och interiör. Dessutom har man en stark 
position i premiumsegmentet. Fokus framöver kommer att ligga 
på förädling av totalerbjudandet med fler behandlingar och ta 
tillvara allas personligheter och kompetenser. 

Barbershop ska fortsätta ligga i framkant med aktuell kunskap 
och ha Borås mest utbildade personal inom branschen. Det 

uppnås genom utbildning av medarbetarna, ofta flera gånger per 
år. På så sätt hålls en hög kompetens när det gäller behandlingar  
och en medvetenhet om bra, miljövänliga produkter. En själv-
klarhet är att fortsätta synas och interagera i sociala medier. 
Det är en effektiv och kostnadseffektiv kanal för oss att nå vår 
målgrupp. 

Under 2017 siktar Barbershop på att skapa extra yta i lokalerna 
för att ytterligare tillgodose kundernas behov. Man kommer 
också att kompetensförstärka inom alla områden. I takt med 
den ökade satsningen på personalens trivsel jobbar vi också för 
att få in en större andel stolshyror än under det gångna året för 
att förbättra resultatet. 

Barbershop är en hår- och makeupsalong i Borås city som positionerat sig i premium-
segmentet tack vare sin höga kompetens och sin extraordinära miljö och inredning samt 

genom framgångsrik marknadsföring. I verksamheten lyfter man fram herrmode och 
skapar en helhetskänsla av exklusivitet för kunden.

BARBERSHOP I BORÅS AB

FOKUS PÅ FÖRÄDLING AV INARBETAT KONCEPT
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Uddetorp Invest AB:s styrelse består av fem ledamöter 
inklusive ordföranden - alla från ägarfamiljen Smith. 
Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma.

STYRELSEN

Bo Smith 
Ordförande, född 1938 
 
Styrelseledamot sedan 1984 
 
Utbildning: Realskola 
 
F.d. koncernchef för  
Uddetorp Invest AB 
 
Delägare

Robert Smith 
Vd, koncernchef, född 1964 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
Utbildning: Ekonomi- och 
juridikstudier vid Högskolan 
i Borås 
 
Verksam i SEB:s lokala  
kontorsstyrelse i Borås 
 
Delägare

Martin Smith 
Vice Vd, född 1970 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
Utbildning: Ekonomi- och 
juridikstudier vid Högskolan 
i Borås 
 
Verksam i SEB:s lokala kon-
torsstyrelse i Borås 
 
Delägare

Ingela Smith 
Född 1966 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
Utbildning: Kandidatexamen, 
svenska, religion och special-
pedagogik 
 
Vd för Uddetorp Säteri AB 
 
Delägare

Kerstin Smith 
Född 1939 
 
Styrelseledamot sedan 2004 
 
Utbildning: Realskola 
 
Delägare
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Finansiell rapport

”Under 2016 har  
våra Viskan-caféer  

och Vinbaren behållit  
ställningarna som 

självklara alternativ 
bland boråsare som 
vill äta och umgås.”

 
 

Milad Ramezankhani, 
vd på Viskan Mat & Dryck
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för befintliga fastigheter har gjorts direkt eller indirekt via bolag 
för 10,0 mkr (41,9 mkr). Försäljningar av fastigheter direkt eller 
indirekt via bolag har gjorts för 30,6 mkr (49,9 mkr). Cernera 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 
123,0 mkr (29,1 mkr) i utveckling av kommersiella fastigheter. 
Onyx Sportcenter har investerat i lokaler och ny träningsutrust-
ning uppgående till 1,2 mkr (3,2 mkr). Viskans Mat & Dryck har 
gjort investeringar i inredning och köksutrustning uppgående till 
1,9 mkr (1,3 mkr). Utöver detta har resultatförda investeringar i 
lokalerna gjorts med 0,8 mkr. Investeringarna avser främst caféet 
och Vinbaren på Sandwalls plats. Uddetorp Säteri har under året 
slutfört iordningställandet av event- och konferensanläggningen 
och har gjort investeringar på 1,7 mkr (10,9 mkr). Utöver ovanstå-
ende har mindre investeringar i övriga bolag gjorts med 0,1 mkr 
(0,1 mkr). I koncernen tas finansiella leasingobjekt med som en 
tillgång och ingår därmed i gjorda investeringar.

Intäkter och resultat
Koncernens nettoomsättning har ökat med 138 mkr till 347 mkr 
(209 mkr) vilket motsvarar en ökning på 66 %. Ökningen är 
främst hänförlig till fastighetsverksamheten och då framför allt 
bostadsutvecklingen. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 
46 mkr (52 mkr).

Under året har ett flertal fastigheter genomgått större underhålls-
åtgärder. Dessa åtgärder avser både yttre och inre underhåll och 
totalt uppgår nedlagt underhåll för fastigheterna till 7,2 mkr (4,7 
mkr). Fastigheten Solrosen 6 har delats upp i fyra delar där två har 
sålts till bostadsprojektet Stallbacken, avyttringen har genererat 
en vinst på totalt 22,7 mkr. Affären har gjorts som en fastighets-
affär och redovisas under övriga intäkter. I maj såldes en mindre 
fastighet vilket genererade en vinst på 1,1 mkr. Föregående år 
uppgick vinsten på motsvarande fastighetstransaktioner till 36 
mkr. Tre swappar har under hösten lösts i förtid för att utnyttja det 
låga ränteläget. Lösenkostnaden uppgick till 9,8 mkr och belastar 
resultatet som en engångspost och redovisas under räntekostnader. 
Ytterligare en swap förföll i början på året. Totalt har dessa swap-
par belastat årets resultat med 11,3 mkr. Inga nya swappar har 
tecknats men ett flertal fastighetskrediter har räntesäkrats genom 
fasträntelån.

Viskans Mat & Dryck har även uppdaterat sina koncept i framför 
allt Caféet och Vinbaren vid Sandwalls Plats vilket har belastat 
resultatet med 0,8 mkr.

Ombyggnationerna ute på Uddetorp Säteri är nu klara men även 
i år har resultatet belastats med engångsposter i samband med 
ombyggnationen och avskrivningarna har ökat som en naturligt 
följd av tidigare års investeringar.

Personalkostnaderna har ökat delvis pga nystartade verksamheter 
men även för att stärka upp befintliga verksamheter. Ökningen 
av arbetsgivaravgiften som har skett i Sverige påverkar resultatet 
negativt med ca 1 mkr under 2016.

Likviditet och kassaflöde
Koncernens tillgängliga likviditet vid årets slut uppgick till  
84 mkr (46 mkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital uppgick till 40,8 mkr (33,6 mkr).

Finansiering
Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att hålla nere ränteris-
ken. Under 2016 har ett flertal fastighetskrediter säkrats upp med 
fasträntelån med olika löptider 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 779 Mkr (613 Mkr). Förvaltningsfastigheternas belå-

ningsgrad uppgår till 62 % (58 %). Övriga verksamheters belåning 
är marginell och löpande amortering sker. Projektfastigheterna 
belånas i den grad det är möjligt utifrån fastighetens kassaflöde. 
Amorteringar sker oftast i samband med vinstuttag i projekten.  

Händelser under verksamhetsåret
Löne- och schemasystemet har i december bytts i samtliga verk-
samheter så vi nu ännu effektivare kan schemalägga arbetstiden 
under tider på dygnet när kunderna besöker oss. Detta ger både 
en bättre kundservice och en större kontroll över personalkost-
naderna. Ett nytt koncernredovisningssystem har vid årsskiftet 
implementerats vilket nu avsevärt effektiviserar både intern och 
extern rapportering. För att kunna påbörja arbetet med att införa 
en helt digital fakturahantering har även systemet för hantering av 
leverantörsfakturor bytts ut.

Fastigheter
I maj såldes fastigheten Södra Karlsnäs 1. Fastigheten har haft en 
marginell effekt på omsättning och driftsnetto. I september köptes 
fastigheterna Guldbaggen 1, 12 samt 31-34. Fastigheterna som 
ligger i Knalleland i Borås består av två byggnader om totalt 6 000 
kvm uthyrningsbar yta samt ett flertal parkeringsplatser. Ytterliga-
re en fastighet, Lommen 8, förvärvades i oktober. Fastigheten, som 
ligger centralt i Borås, är en blandfastighet med huvudsakligen 
hyresrätter med ett visst inslag av lokaler. Total uthyrningsbar yta 
uppgår till 1 400 kvm. Fastigheten ägs ihop med MPB Invest AB. 
Fastigheten Pallas 1 har under året totalrenoverats till ett modernt 
köpcentrum och de första butikerna flyttade in i december 2016. 
Köpcentrumet beräknas vara färdigställt under hösten 2017 med 
löpande inflyttningar under hela 2017. I dagsläget är ca 95 % av 
köpcentrumet uthyrt. Ett nytt modernt kontorshotell, som går 
under varumärket K7 Community, har under året färdigställts 
i fastigheten Katrinehill 7. Det tidigare kontorshotellet som låg 
i fastigheten Uranus 2 har flyttats till Katrinehill 7 för att ge en 
större kund möjlighet att utöka sina ytor. Totalrenoveringen av en 
av byggnaderna på fastigheten Landala 2 har färdigställts för att in-
rymma en stor blomsterhandel. Fastigheten Solrosen 6 har under 
hösten delats upp i 4 fastigheter och överlåtits till affärsområdet 
Bostadsutveckling för vidare förädling av bostäder under namnet 
Stallbacken.

I projektet Trädgårdsstaden, som är uppdelat i fyra etapper om 
totalt 164 lägenheter, har etapp 1 slutförts och inflyttning av 36 
lägenheter har skett i juli 2016. Produktionen av etapp 2, som 
består av 48 lägenheter, påbörjades i maj och är idag slutsåld. 
Inflyttning beräknas ske under kvartal 3 2017. Försäljningen av 
etapp 3, som består av 58 lägenheter, startades i början av 2017 
och i dagsläget är drygt 30 lägenheter sålda. Produktionsstart för 
etapp 3 är planerad till sommaren 2017. Produktionen av projektet 
Pallas Roof, som såldes slut på rekordfart, har under 2016 fortgått 
och inflyttning har skett i slutet på februari 2017. Försäljningen av 
projektet Stallbacken, med sina 118 lägenheter, påbörjades under 
2016 och är nu slutsålt. Produktionen påbörjades i slutet på 2016 
och etapp 1 beräknas vara klart för inflyttning under sommaren 
2018 och etapp 2 under vintern 2018. Detaljplan för projekten 
Berwald Hestra, Port 17 samt Hugin väntas antas under 2017. 
 
Hälsa och skönhet
Utvecklingen av gruppträningen har fortsatt och fokus har lagts 
på personer som är nybörjare på träning och familjeträning. En 
satsning har även skett på friskvård hos företag. Vi har även utökat 
antalet sjukgymnaster till fyra stycken på Onyx Knalleland. Den 
satsningen som har gjorts på Onyx Knalleporten under 2014 och 
2015 har gjort att vi under 2016 har ökat antalet medlemmar med 
200 st vilket innebär att vi nu har fler medlemmar än vad ni nå-
gonsin tidigare har haft. Onyx Centrum har fortsatt fräschats upp 
för att hålla en hög nivå. Fokus har legat på gemensamma ytor så 
som omklädningsrum. Mycket av investeringarna är gjorda under 
2014-2016 för att ge boråsaren en brett utbud av träning, och en 
fortsatt utveckling av träningsutbudet i form av både gruppträ-

Styrelsen och verkställande direktören för Uddetorp Invest AB, 
organisationsnummer 556062-2176, får härmed avge redovisning 
över företagets och koncernens verksamhet för räkenskapsåret 
2016.

Moderbolaget
Uddetorp Invest AB är moderbolag i en koncern med verksamhe-
ter inom i huvudsak tre olika affärsområden; Fastigheter, Hotell & 
Restaurang samt Hälsa & Skönhet. Bolaget svarar för koncernbo-
lagens ekonomiska administration, utveckling av affärsmodeller, 
ledningsgruppsamverkan, övergripande marknadsföring samt 
sponsorsamarbeten. Vidare finns väl uppbyggda externa kontakter 
inom juridik, skatt och finansiering. Verksamheten bedrivs från 
koncernens huvudkontor i Borås. Uddetorp Invest AB investerar 
i huvudsak i verksamheter med stor utvecklingspotential och 
där bolaget kan tillföra ekonomisk kompetens, lednings- samt 
styrelsefunktioner, ett brett kontaktnät, personalhantering samt 
marknadskompetens. 

Bolaget ägs till 25 % vardera av Robert Smith, Martin Smith och 
Ingela Smith samt till 12,5 % vardera av Bo Smith och Kerstin 
Smith.

Affärsidé
Uddetorp Invest AB ska genom engagemang, affärsmässighet och 
möjliga synergier för koncernens verksamheter investera i och 
aktivt utveckla bolag med expansionsmöjligheter. Verksamheter-
na återfinns företrädesvis inom områdena Fastigheter, Hotell & 
Restaurang samt Skönhet & Hälsa.

Kärnvärden
Våra kärnvärden sammanfattar vad Uddetorp Invest står för och 
vad vi strävar efter att uppnå. De stödjer arbetet att förverkliga 
vision och affärsidé, varför de genomsyrar allt som görs i varumär-
kets namn. Kärnvärdena utgör en samlande gemenskap för varu-
märket och tydliggör vilka som är varumärkets bestående värden.

Långsiktighet:
De som arbetar i våra verksamheter gör affärer eller samarbetar 
med Uddetorp Invest ska känna sig säkra i vetskapen att vårt 
engagemang är på lång sikt.

Trygghet:
Vårt långsiktiga förhållningssätt skapar trygghet i alla led. Trygghe-
ten uppstår även genom Uddetorp Invests affärsmässighet, fokus 
och strukturella ordning.

Engagemang:
Oavsett om det gäller hel eller delägande i företag, sponsring eller 
relationen till medarbetare är Uddetorp Invests agerande engage-
rat. Finns inte engagemanget ger vi oss inte in i affären.

Koncernens verksamheter
I koncernen ingår varumärkena Cernera, Onyx, Café Viskan, 
Syskonen Andersson, Barbershop, Uddetorp Säteri, Hotell Sköna 
Nätter samt Nõberu of Sweden.
 
Cernera Fastigheter
Cernera jämte dotterbolag äger och förvaltar fastigheter i Boråsre-
gionen. Inom beståndet finns såväl färdigförädlade förvaltnings-

fastigheter samt projektfastigheter. Bolaget är en av de ledande 
aktörerna inom sitt marknadsområde och har en stark marknads-
position. Förvaltningsfastigheterna innehåller i huvudsak ytor för 
kontor och handel, men det finns även ett visst inslag av bostäder 
samt hotell och restauranglokaler. Genomgående är fastigheterna 
i gott skick och har en attraktiv belägenhet. Projektportföljen 
innehåller fastigheter som är under utveckling till främst bostäder. 
Totalt omfattar portföljen över 1 800 byggrätter för bostäder i olika 
skeden.

Onyx Sportcenter
Onyx är med tre anläggningar, drygt 70 instruktörer och runt 
150 pass i veckan, definitivt det gym i Borås som har bredast 
erbjudande för alla i familjen - barn som vuxen. De tre anläggning-
arna - Borås centrum, Knalleporten samt Knalleland – tillgodoser 
människors skiftande behov och önskemål av träning genom att 
erbjuda något olika inriktning; allt från träning med tyngre fria 
vikter i centrala Borås, CrossFit i Knalleporten till fokus på rehab 
i Knalleland. Alla tre anläggningarna erbjuder självklart även det 
traditionella gymmets alla möjligheter.

Barbershop
Barbershop bedriver skönhetssalong i attraktiva och mycket unika 
lokaler i Borås.

Nõberu of Sweden
Nõberu of Sweden är ett nystartat varumärke som säljer egentill-
verkade skönhetsprodukter för män. Varumärket delas in i fyra 
produktsegment: Skin care, Beard care, Hair care och Shaving. 
Kunderna är både privatpersoner och återförsäljare i hela Europa. 

Viskans Mat & Dryck
Viskan driver framgångsrikt café- och restaurangverksamhet på 
fyra olika platser i Borås. Café, bistro och vinbar på populära 
Sandwalls plats mitt i Borås, café med central placering i Knal-
leland samt hälsoinriktat café i samarbete med gymmet Onyx i 
Knalleporten. Viskans caféer och restauranger har blivit självklara 
mötesplatser i Borås och har ett egenutvecklat kaffe anpassat till 
vattenkvalitén i Borås.

Syskonen Andersson
Syskonen Andersson bedriver lunch- och cateringverksamhet i 
Borås. Restaurangen erbjuder vällagad husmanskost med tillhö-
rande salladsbuffé, antingen på plats eller levererat till arbetsplat-
ser eller till olika evenemang.

Hotell Sköna Nätter
Bolaget bedriver ett personligt trestjärnigt hotell på Östermalm i 
Borås, totalt finns 66 rum med 120 bäddar. Hotellet ingår i kedjan 
Sweden Hotels som i Sverige består av över 60 hotell. Sweden Ho-
tels är från maj 2017 uppköpta av Best Western Hotels & Resorts.

Uddetorps Säteri
Uddetorp Säteri är en nyetablerad rörelse strax norr om Borås 
som erbjuder exklusiva möten i en unik miljö. Allt från det lilla 
styrelsemötet till det stora pampiga bröllopet.

Investeringar
Cerneras totala nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgång-
ar direkt eller indirekt via köp eller försäljningar av bolag uppgår 
till 102,4 mkr (21,1 mkr). Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

U D D E T O R P  I N V E S T  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6 U D D E T O R P  I N V E S T  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6



43

ningspass och träningsmaskiner kommer att ske även 2017. Pris-
konkurrensen i Borås har under 2015/16 varit hög och förväntas 
fortsätta under 2017. Vi ser även en fortsatt medlemstillväxt under 
första delen av 2017.

Barbershop har genomgått en ansiktslyftning för att fortsatt 
positionera salongen och utveckla den extraordinära miljön den 
är känd för. Två frisörer har varit föräldralediga under större delen 
av året vilket tillfälligt har minskat omsättningen något. Ett arbete 
har påbörjats med att försöka optimera lokalytan så att ytterligare 
tjänster kan tillföras verksamheten och därmed tillmötesgå kun-
dernas behov. Samtliga stolar är nu uthyrda eller nyttjade av egen 
personal. Bolaget har sedan december 2016 en ny verkställande 
direktör.

Nõberu of Sweden startade upp försäljningen av de egentillver-
kade produkterna för manlig skönhetsvård enligt plan i mars 
2016. Mycket arbete har lagts på att hitta återförsäljare som har ett 
genuint intresse för manlig skönhetsvård. Sedan starten har man 
etablerat sig i 14 länder med mer än 130 återförsäljare runtom i 
Europa. Förutom försäljning via återförsäljare bedrivs försäljning 
även via den egna webbshopen. Bolagets produkter inom pro-
duktsegmenten Skin care, Beard care, Hair care och Shaving, som 
lanserats i fyra steg, har fått ett mycket positivt mottagande bland 
både kunder och återförsäljare. Bolaget satsar stort på marknadsfö-
ring via sociala medier liksom medverkan på branschmässor och 
event. Under hösten medverkade bolaget i sin första rikstäckan-
de marknadsföringskampanj. Det finns en stor potential inom 
segmentet manlig skönhetsvård och vi räknar med att ta ytterligare 
marknadsandelar och öka omsättningen under 2017.

Hotell och restaurang
I Viskans Restauranger har under andra halvan av verksamhets-
året två nya köksmästare anställts. En till Caféet vid Sandwalls 
plats samt en till Vinbaren. Ett stort arbete har lagts ned på 
att ta fram ett hållbart koncept för dessa två verksamheter där 
mycket fokus har riktats mot rutiner i köket samt varukostna-
der. Arbetet under hösten med att arbeta fram bra rutiner och 
bra menyer som tilltalar kunderna och håller en bra nivå på 
varukostnaden har gett en mycket positiv effekt på bruttovin-
sten under första kvartalet 2017. Det i kombination med att vi 

nu ännu effektivare kan schemalägga arbetstiden så att perso-
nalkostnaden hålls på en rimlig nivå har gjort att vi har startat 
de första fyra månaderna 2017 med ett tydligt positivt resultat 
vilket oftast är svårt inom café och restaurangbranschen.

Renoveringen av lokaler och utemiljön på Uddetorp Säteri som 
påbörjades under 2015 är nu klar och fokus har nu kunnat läg-
gas på att ta emot gäster i både små och stora sällskap. I princip 
varje helg under sommarperioden har varit bokad och ett antal 
event under hösten avslutades med fullbokade julbord under 
veckorna fram till jul. För att stärka utbudet och ytterligare göra 
satsningar på framtiden har under hösten en restaurangchef och 
en kökschef anställts på heltid. Satsningar på fler konferenser 
och andra företagsevent kommer att ske under 2017. Somma-
ren 2017 är fullbokad och vi håller på med bokningar inför 
sommaren 2018.

I Hotell Sköna Nätter har ytterligare ett antal rum har moder-
niserats och hotellet har ökat sina öppettider för att tillmötesgå 
kundernas behov.

Möjligheter och risker
Den ekonomiska tillväxten och ökad inflation leder oftast till sti-
gande marknadsräntor vilket även antas leda till högre hyresintäk-
ter. Det är främst två faktorer som antas öka hyresintäkterna, dels 
en ökad efterfrågan på grund av tillväxten vilket medför minskade 
vakanser och därmed en möjlighet till stigande marknadshyror 
samt genom indexklausulen i de kommersiella kontrakten som 
kompenserar den ökade inflationen. En högkonjunktur ger oftast 
högre räntekostnader men även högre hyresintäkter medan en 
omvänd situation råder i en lågkonjunktur. På kort tid finns en 
förskjutning i förändringar av hyresintäkter och räntekostnader 
vilket gör att eventuell resultateffekt av respektive förändring inte 
uppstår samtidigt. Fastigheternas värde bestäms av utbud och ef-
terfrågan, där priset främst är beroende på fastighetens förväntade 
driftsnetto och köparens avkastningskrav. En ökad efterfrågan ger 
oftast ett lägre avkastningskrav och därmed ett högre pris för fastig-
heten och en minskad efterfrågan ger motsatt effekt. En positiv 
utveckling av driftsnettot ökar möjligheten till avkastning och ökar 
därmed priset på fastigheten medan en låg eller negativ utveckling 
ger motsatt effekt.

DISPOSITION BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel:   

 
Balanserade vinstmedel  42 968 126   
Årets vinst  35 137 379   

Kr  78 105 505

Disponeras enligt följande:    

till aktieägarna utdelas 20 000 kr per aktie, totalt  20 000 000   
I ny räkning överförs  58 105 505   

Kr 78 105 505   
 

Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen
Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 20 000 000 kronor. Som framgår av balansräkningen finns full täckning för det bundna egna 
kapitlet vid räkenskapsårets utgång även efter lämnad utdelning till aktieägarna. Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de investeringar, de försäljningar och den utveckling som 
planeras.

Skönhetsvård 
för män

U D D E T O R P  I N V E S T  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6 U D D E T O R P  I N V E S T  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 6

42



4544

FLERÅRSJÄMFÖRELSE RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Not 2016 2015

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2, 3 346 759 208 820

Övriga rörelseintäkter 4 25 095 4 035

Summa rörelseintäkter 371 854 212 855

Rörelsekostnader

Råvaror och förnödenheter -17 175 -16 527

Fastighetskostnader -20 442 -18 926

Produktionskostnader -145 551 -25 662

Handelsvaror -28 351 -34 922

Övriga externa kostnader 5, 6 -29 159 -26 559

Personalkostnader 7 -43 618 -35 903

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstill-
gångar -19 346 - 18 183

Övriga rörelsekostnader -704 -3 377

Summa rörelsekostnader -304 346 -180 059

Rörelseresultat 67 508 32 796

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 8 1 481 36 260

Ränteintäkter 770 45 

Räntekostnader 9 -24 006 -16 626

Summa finansiella poster -21 755 19 679

Resultat efter finansiella poster 45 753 52 475

Skatt på årets resultat 10 -748 -1 662

Uppskjuten skatt 10 -8 241 - 2 872

Årets resultat 36 764 47 941

2016 2015 2014 2013 2012

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr 346 759 208 820 164 167 156 970 117 850

Resultat efter finansiella poster, tkr 45 753 52 475 4 550 8 530 3 861

Balansomslutning, tkr 1 352 165 1 126 621 1 053 138 944 170 855 622

Soliditet, % 30 34 30 25 23

MODERBOLAGET

Nettoomsättning, tkr 7 935 8 755 5 270 5 490 5 608

Resultat efter finansiella poster, tkr 24 866 20 678 -5 864 -6 179 -15 067

Balansomslutning, tkr 426 457 454 896 387 475 322 100 291 077

Soliditet, % 95 83 80 75 68
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Uppskriv- 
ningsfond

Balanserat
resultat mm

Minoritets-
andelar

Summa
eget kapital

KONCERNEN

Eget kapital 2016-01-01 100 20 287 523 93 106 1 265 382 014

Förändring uppskrivningsfond, se 
not 28 6 869 2 178 9 047

Utdelning aktieägare -20 000 -20 000

Effekter vid försäljning av koncern-
bolag -27 -279 -306

Effekter av interna omstruktureringar 114 114

Erhållna aktieägartillskott 814 814

Årets resultat 37 239 -475 36 764

Eget kapital 2016-12-31 100 20 294 392 112 610 1 325 408 447

Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Uppskriv- 
ningsfond

Fritt eget 
kapital

Summa
eget kapital

MODERBOLAGET

Eget kapital 2016-01-01 100 20 316 800 62 969 379 889

Förändring uppskrivningsfond, se not 28 11 000 11 000

Utdelning till aktieägarna -20 000 -20 000

Årets resultat 35 137 35 137

Eget kapital 2016-12-31 100 20 327 800 78 106 406 026

Aktiekapitalet består av 1000 aktier.

Årets resultat minoriteten -475 395

Årets resultat moderföretagets aktieägare 37 239 47 546 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN BALANSRÄKNING KONCERNEN, FORTS.

Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken 11 51 -

Goodwill 12 839 1 095

890 1 095

Materiella anläggningstillgångar

Projektfastigheter 13 135 822 104 195

Förvaltningsfastigheter 14 923 246 903 057

Inventarier, verktyg och installationer 15 12 529 13 253

Förbättringsutgifter på annans fastighet 16 11 790 11 516

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 17 118 051 15 179

1 201 438 1 047 200

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 4 4

Uppskjutna skattefordringar 19 1 641 5 824

Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 2 791 25

4 436 5 853

Summa anläggningstillgångar 1 206 764 1 054 148

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 456 1 413

Värdepapper 4 376 4 377

Färdiga varor och handelsvaror 1 705 644

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt 3 443 858

Förskott till leverantörer 52 33

10 032 7 325

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 15 678 9 504

Övriga kortfristiga fordringar 21 77 088 21 705

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 2 853 1 999

95 619 33 208

Kassa och Bank 23 39 750 31 940

Summa omsättningstillgångar 145 401 72 474

SUMMA TILLGÅNGAR 1 352 165 1 126 621

Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Aktiekapital 100 100

Balanserat resultat 369 783 333 103

Årets resultat moderföretagets aktieägare 37 239 47 546

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 407 122 380 749

Minoritetsintresse 1 325 1 265

Summa eget kapital 408 447 382 014

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 19 89 461 82 768

Summa avsättningar 89 461 82 768

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 24 746 352 606 254

Övriga långfristiga skulder 306 306

Summa långfristiga skulder 746 658 606 560

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 24 37 857 12 356

Förskott från kunder 9 988 6 455

Leverantörsskulder 37 518 18 927

Aktuella skatteskulder 2 820 2 025

Övriga kortfristiga skulder 9 968 5 305

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 9 448 10 211

Summa kortfristiga skulder 107 599 55 279

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 352 165 1 126 621
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 67 508 32 797

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -3 500 18 232

Erhållen ränta 770 45 

Erlagd ränta -14 265 -16 626

Lösen av långfristiga derivatinstrument -9 802 -

Betald inkomstskatt 85 -867

40 796 33 581

Förändring av rörelsekapital

Varulager -2 707 -1 516

Kundfordringar -6 174 -5 883

Övriga kortfristiga fordringar -56 299 -22 229

Leverantörsskulder 18 555 10 892

Övriga kortfristiga rörelseskulder -14 892 568

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 919 15 413

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -664 -

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -132 596 -86 534

Sålda materiella anläggningstillgångar 30 990 12 309

Investeringar i dotterbolag -6 150 -

Sålda dotterbolag 1 237 37 627

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - 2 791 -

Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 25 -25

Kassaflöde från investeringsverksamheten -109 949 -36 623

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 147 551 39 328

Förändring kortfristiga finansiella skulder 22 127 -6 597

Amortering av skuld -12 012 -11 231

Tillskott från minoritet 814 54

Utbetald utdelning -20 000 -5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 143 480 16 554

Årets kassaflöde 7 810 -4 654

Likvida medel vid årets början 31 940 36 596

Likvida medel vid årets slut 39 750 31 940

Outnyttjad checkkredit 44 250 14 000

Tillgänglig likviditet 84 000 45 940

Not 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 7 935 8 755

Övriga rörelseintäkter 4 11 28

Summa rörelseintäkter 7 946 8 783

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 5, 6 -4 975 -4 561

Personalkostnader 7 -7 702 -9 392

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -235 -275

Övriga rörelsekostnader -166 -

Summa rörelsekostnader -13 078 -14 228

Rörelseresultat -5 132 -5 445

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 8 30 000 26 125

Ränteintäkter 1 -

Räntekostnader 9 -3 -2

Summa resultat från finansiella poster 29 998 26 123

Resultat efter finansiella poster 24 866 20 678

Bokslutsdispositioner 26 11 745 15 842

Uppskjuten skatt 10 -1 474 -1 809

Årets vinst 35 137 34 711
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS. 

Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 15 445 686

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 27 342 532 321 532

Uppskjutna skattefordringar 19 1 299 2 773

343 831 324 305

Summa anläggningstillgångar 344 276 324 991

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 14 14

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 35 4 963

Fordringar hos koncernföretag 79 996 123 295

Övriga kortfristiga fordringar 21 126 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 255 148

80 412 128 420

Kassa och bank 1 755 1 471

Summa omsättningstillgångar 82 181 129 905

SUMMA TILLGÅNGAR 426 457 454 896

Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 100

Uppskrivningsfond 28 327 800 316 800

Reservfond 20 20

327 920 316 920

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 42 968 28 258

Årets vinst 35 137 34 711

78 105 62 969

Summa eget kapital 406 025 379 889

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till koncernföretag - 71 000

Summa långfristiga skulder 0 71 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder 476 301

Skulder till koncernföretag 13 096 1 121

Aktuella skatteskulder 333 364

Övriga kortfristiga skulder 5 797 1 268

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 730 937

Summa kortfristiga skulder 20 432 4 007

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 426 457 454 896
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster -5 131 -5 445

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 234 275

Erhållen ränta 1 -

Erhållna utdelningar 20 000 26 000

Erlagd ränta -3 -2

Betald inkomstskatt -31 -38

15 070 20 790

Förändring av rörelsekapital

Kundfordringar 4 929 -4 657

Leverantörsskulder 175 -132

Övriga kortfristiga fordringar 43 080 -24 108

Övriga kortfristiga rörelseskulder -54 720 -4 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten 8 534 -12 325

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar - -49

Sålda materiella anläggningstillgångar 7 29

Investeringar i dotterbolag - -32

Likvidering dotterbolag - 2 525

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 2 473

Finansieringsverksamheten

Erhållet/lämnat koncernbidrag 11 745 15 842

Utbetald utdelning -20 000 -5 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -8 255 10 842

Årets kassaflöde 286 990

Likvida medel vid årets början 1 471 481

Likvida medel vid årets slut 1 757 1 471

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredo-
visning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år förutom nedanstående ändring.

Föregående år redovisades försäljningen av projektfastigheter till en 
bostadsrättsförening brutto, vilket innebar att den preliminära aktielik-
viden bokades upp som en fordran och den ej resultatförda vinsten som 
en interim skuld. Principen är ändrad till att nettoredovisas så att den 
ej resultatförda vinsten avräknas från den preliminära aktielikviden och 
redovisas som långfristig respektive kortfristig fordran beroende på när 
projektet avslutas. Allt eftersom den successiva vinstavräkningen sker 
ökar fordran mot bostadsrättsföreningen vilket ger en mer rättvisande 
bild över den faktiska fordran bolaget har mot bostadsrättsföreningen.  
 
Samtliga belopp i årets årsredovisning som påverkas av denna ändring 
är omräknade.

Koncernredovisning
Uddetorp Invest AB upprättar koncernredovisning. Företag där Ud-
detorp Invest AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman 
och företag där Uddetorp Invest AB genom avtal har ett bestämmande 
inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernre-
dovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella 
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisning-
en från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvs-
tidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. 
Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga 
värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade 
nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mel-
lanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid 
förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritets-
intresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Samtliga intresse-
bolag 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 aktieförsäljningen av 
sina bostadsprojekt.

Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet 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. Färdigställandegraden 
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 bindande avtal med bostadsrätt-
sinnehavare och bostadsrättsförening. Som grundläggande villkor för 
tillämpning av successiv vinstavräkning gäller att projektintäkt och 
-kostnad ska kunna kvantifieras på ett tillförlitligt sätt. Successiv vin-
stavräkning innehåller en komponent av osäkerhet. Omvärderingar av 
entreprenadprojektens förväntade slutresultat kan medföra korrigering 
av tidigare upp arbetat resultat i berörda projekt. Denna prognosändring 
ingår i periodens redovisade resultat. Bedömda förluster belastar i sin 
helhet direkt periodens resultat. Produktionskostnaderna i entreprenad-
projekten belastas med räntekostnader från byggstart.

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

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäl-
ler på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser 
och skatteregler som är beslutade före balansdagen. 
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig 
till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen 
då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av 
de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återfö-
ring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är san-
nolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. 
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt 
till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resulta-
träkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovi-
sas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovi-
sas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade 
reserver.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar och skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. 

Linjär avskrivningsmetod används.  

Följande avskrivningstider tillämpas:

Goodwill 5 år

Varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en 
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde ak-
tiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp 
i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget 
framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i 
förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter 
för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I sam-
band med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov 
till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana 
fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en 
anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad.

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

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förvaltningsfastigheter och byggnader

Stommar 50-117 år

Fasader, yttertak, fönster 40-60 år

Hissar, ledningssystem 25 år

Övrigt 20-40 år

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

NOTER FÖR MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
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Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en 
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde 
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinnings-
värdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna 
på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidi-
gare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring 
bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av ned-
skrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska 
risker och fördelar som är förknippat med att äga en tillgång i allt vä-
sentligt överföres från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt 
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Koncernen
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som 
tillgång och skuld i balansräkningen. tillgången och skulden redovisas 
till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärde av minimilea-
singavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifter-
na fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemeto-
den. Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna 
uppkommer.

Moderbolaget
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella avtal och kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden.

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

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

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassi-
ficeras 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 redovi-
sas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffnings-
värde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 
periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid 
med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer 
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas.

Derivatinstrument
Koncernen utnyttjar derivatinstrument för ränterisken som uppstår vid 
upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas 
normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras 
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, lik-
som även företagets mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin 
avseende säkringen. Dokumentation sker också av företagets bedömning, 
både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstru-
ment 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 
(säkringsredovisning).
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteföränd-
ringar. Genom säkringen erhåller koncernen en fast ränta och det är 
denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader. 
Upplupna intäkter och kostnader hänförliga till derivattransaktioner 
redovisas netto i balansräkningen.

Säkringsredovisningens upphörande: 
Säkringsredovisningen avbryts om 
- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in; eller
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning
Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redo-
visas omedelbart i resultaträkningen. 

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas 
med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt 
föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en 
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

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

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositio-
ner i resultaträkningen.

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, vilket innebär att 
koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas som bokslutsdispo-
sitioner. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren. Erhållna aktieägartillskott 
redovisas som en ökning av fritt eget kapital.

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar i moderbolaget utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal 
eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 
Moderbolaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner och betalar 
fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller 
informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra före-
taget inte kan uppfylla sitt åtagande. Moderbolagets resultat belastas för 
kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

Not 2. Hyresintäkter

   Koncernen

2016 2015

Avtalade framtida hyresintäkter

Avtalade hyresintäkter år 1 54 939 48 207

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5 111 192 113 700

Avtalade hyresintäkter senare än år 5 60 413 60 711

Summa 226 544 222 618

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

Not 3. Nettoomsättningens fördelning

Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Nettoomsättningens 
fördelning på verk-
samhetsgrenar

Fastighetsrörelsen 52 857 63 810 - -

Bostadsutveckling 186 168 33 940 - -

Skönhetsprodukter 1 677 - - -

Värdepappershandel 26 465 34 230 - -

Gym och friskvård 19 248 18 644 - -

Restaurangverksamhet 45 089 42 236 - -

Event och konferens 2 163 639 - -

Frisörverksamhet 1 808 1 913 - -

Tjänster 562 4 249 7 935 8 755

Hotellverksamhet 10 722 9 159 - -

Summa 346 759 208 820 7 935 8 755

Nettoomsättningens 
fördelning på geogra-
fiska marknader

Sverige 346 341 208 820 7 935 8 755

Övriga EU 372 - - -

Övriga marknader 46 - - -

Summa 346 759 208 820 7 935 8 755

Not 4. Övriga rörelseintäkter
Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Vinst avyttring  
anläggningstillgångar 22 846 139 - -

Försäkringsersättningar 874 941 - -

Utlösen hyreskonrakt - 1 211 - -

Övriga rörelseintäkter 1 375 1 744 11 28

Summa 25 095 4 035 11 28

Not 5. Ersättning till revisorerna

Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Revisionsuppdraget

BDO Göteborg KB 466 498 105 83

Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB 31 33 - -

Summa 497 531 105 83

Övriga tjänster

BDO Göteborg KB 95 152 53 64

Öhrlings Pricewater-
houseCoopers AB 4 14 - -

Summa 99 166 53 64

 
 
Not 6. Operationella leasingkostnader

Koncernen     Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Framtida minimile-
aseavgifter, som ska 
erläggas avseende 
icke uppsägningsbara 
leasingavtal:

Förfaller till betalning 
inom ett år 2 987 5 287 1 677 1 453

Förfaller till betalning 
senare än ett men inom 
fem år 3 279 5 093 277 1 206

Summa 6 266 10 380 1 954 2 659

Under perioden 
kostnadsförda 
leasingavgifter 3 255 6 256 2 328 2 123

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen  
i allt väsentligt av hyrda lokaler och fordon.
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Not 7. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Koncernen  Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 44 41 6 9

Män 47 41 6 10

Totalt 91 82 12 19

Löner, ersättningar, 
sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar 
till styrelsen och verk-
ställande direktören 4 810 4 211 1 390 1 927

Löner och ersättningar 
till övriga anställda 26 386 21 499 3 603 4 205

31 196 25 710 4 993 6 132

Sociala avgifter enligt 
lag och avtal 10 626 8 058 1 876 2 121

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkstäl-
lande direktören 592 501 292 273

Pensionskostnader för 
övriga anställda 1 216 991 361 421

Totalt 43 630 35 260 7 522 8 947

Erhållna lönebidrag  
har reducerat personal-
kostnader i resultat- 
räkningen med 1 003 633 166 175

Styrelseledamöter och 
ledande befattnings-
havare

Antal styrelseleda-
möter på balansdagen

Kvinnor 2 2 2 2

Män 10 8 3 5

Totalt 12 10 5 7

Antal verkställande 
direktörer och andra 
ledande befattnings-
havare

Kvinnor 3 3 - -

Män 9 9 4 3

Totalt 12 12 4 3
 

Not 8. Resultat från andelar i koncernföretag

Koncernen   Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Utdelningar - - 20 000 26 000

Resultat vid likvidation 
av dotterbolag -1 - - 125

Resultat avyttring 
dotterbolag 1 482 36 260 - -

Återföringar av  
nedskrivningar - - 10 000 -

Summa 1 481 36 260 30 000 26 125

Not 9. Räntekostnader

Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Lösen av långfristiga 
derivatinstrument -9 802 - - -

Övriga räntekostnader -14 204 16 626 -3 2

Summa -24 006 16 626 -3 2

 
Not 10. Skatt på årets resultat

Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -748 -1 662 - -

Uppskjuten skatt -8 241 -2 872 -1 474 -1 809

Skatt på årets resultat -8 989 -4 534 -1 474 -1 809

Redovisat resultat före 
skatt 45 753 52 475 36 611 36 520

Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats 
(22%) -10 066 -11 545 -8 055 -8 034

Resultat från andelar i 
dotterbolag 8 278 7 977 6 600 5 748

Skatteeffekt av skillnad 
mellan bokfört och 
skattemässigt värde 
fastigheter -4 192 -377 - -

Skatteeffekt av återfö-
ring koncernmässiga 
övervärden i sålda 
anläggningstillgångar -2 117 - - -

Övriga skattemässiga 
justeringar -892 -589 -19 477

Redovisad skattekost-
nad -8 989 -4 534 -1 474 -1 809

Not 11. Varumärken

 Koncernen

2016 2015

Årets inköp 64 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 64 0

Årets avskrivningar -13 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 0

Utgående restvärde enligt plan 51 0

Not 12. Goodwill

 Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 4 346 4 346

Årets inköp 599 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 945 4 346

Ingående avskrivningar -3 251 -2 382

Årets avskrivningar -855 -869

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 106 -3 251

Utgående restvärde enligt plan 839 1 095

Not 13. Projektfastigheter

Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 96 151 98 146

Inköp 62 867 1 704

Försäljningar och utrangeringar -30 720 -12 279

Omföringar från pågående nyanläggningar 644 8 580

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 942 96 151

Ingående avskrivningar -8 866 -8 166

Årets avskrivningar -1 024 -700

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 890 -8 866

Ingående uppskrivningar 16 910 17 050

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -140 -140

Utgående ackumulerade uppskrivningar 16 770 16 910

Utgående restvärde enligt plan 135 822 104 195

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

Not 14. Förvaltningsfastigheter

Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 596 838 578 479

Inköp 1 571 41 880

Försäljningar -40 472 -38 579

Genom förvärv av dotterföretag 38 681 -

Omföringar från pågående nyanläggningar 17 422 15 246

Omklassificeringar - -188

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 614 040 596 838

Ingående avskrivningar -45 491 -38 066

Försäljningar 3 441 2 100

Genom förvärv av dotterföretag -60 -

Årets avskrivningar -9 341 -9 525

Utgående ackumulerade avskrivningar -51 451 -45 491

Ingående uppskrivningar 351 710 318 479

Försäljningar -17 901 -20 348

Årets uppskrivningar 38 500 61 000

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp -9 000 -5 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -2 652 -2 421

Utgående ackumulerade uppskrivningar 360 657 351 710

Utgående restvärde enligt plan 923 246 903 057

Koncernens förvaltningsfastigheter värderades inför årets bokslut till 
946 000 tkr (940 900 tkr), beaktat framtida investeringar, av Forum 
Fastighetsekonomi AB. Marknadsvärdet bedöms med en marknadsan-
passad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys av förväntade framtida 
betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och 
underhållskostnader, fastighetsskatt etc, direktavkastningskrav, kal-
kylränta 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 15. Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffnings-
värden 36 260 29 567 1 967 1 998

Inköp 3 718 6 864 - 49

Försäljningar och 
utrangeringar -2 773 -171 -50 -80

Omklassificeringar 18 - - -

Utgående ackumulera-
de anskaffningsvärden 37 223 36 260 1 917 1 967

Ingående avskrivningar -23 007 -19 209 -1 281 -1 057

Försäljningar och 
utrangeringar 2 519 141 43 51

Årets avskrivningar -4 206 -3 939 -234 -275

Utgående ackumulera-
de avskrivningar -24 694 -23 007 -1 472 -1 281

Utgående restvärde 
enligt plan 12 529 13 253 445 687

 
Not 16. Förbättringsutgifter på annans fastighet

      Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 17 322 8 688

Under året nedlagda kostnader 1 388 8 634

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 710 17 322

Ingående avskrivningar -5 806 - 5 219

Årets avskrivningar -1 114 -587

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 920 -5 806

Utgående restvärde enligt plan 11 790 11 516

Not 17. Pågående nyanläggningar

Koncernen

2016 2015

Ingående nedlagda kostnader 15 179 12 020

Under året nedlagda kostnader 123 034 28 882

Försäljningar -2 097 -655

Under året genomförda omfördelningar -18 065 -25 068

Utgående nedlagda kostnader 118 051 15 179

Not 18. Övriga långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 4 4

Utgående redovisat värde, totalt 4 4

 
 
Not 19. Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2015 2015

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatt på 
kvarvarande under-
skottsavdrag 1 641 5 824 1 299 2 773

Uppskjuten skatteskuld

Uppskjuten skatt på 
uppskrivning fastighet 83 431 81 015 - -

Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver 486 621 - -

Uppskjuten skatt på 
skillnaden mellan 
skattemässigt värde 
och bokfört värde på 
fastigheten 5 544 1 132 - -

Summa 89 461 82 768 0 0

 

Not 20. Övriga finansiella anläggningstillgångar
Koncernen

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 25 -

Tillkommande fordringar 2 791 25

Avgående fordringar -25 -

Utgående restvärde enligt plan 2 791 25

Under Projektfastigheter redovisas fastigheter som inte är Förvaltnings-
fastigheter. Som exempel kan nämnas fastigheter med byggnader som 
s.k. Övriga finansiella anläggningstillgångar avser fordringar på bostads-
rättsföreningar. Fordringarna regleras i samband med färdigställande av 
bostadsprojekten. 
 
 
Not 21. Övriga kortfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Fordran på Brf:er 
avseende försäljning av 
projektfastighetsbolag 31 517 6 601 - -

Fordran avseende 
pågående Brf-projekt 37 384 8 859 - -

Övriga kortfristiga 
fordringar 8 187 6 245 126 14

Summa 77 088 21 705 126 14

Not 22. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda  
leasingavgifter 61 - 61 -

Bonusfordringar - 285 - -

Sponsring 200 - - -

Upplupna hyresintäkter 1 251 - - -

Förutbetalda hyror - 15 - -

Upplupna lönebidrag 131 57 28 28

Övriga poster 1 210 1 642 166 120

Summa 2 853 1 999 255 148

 
 
Not 23. Tillgänglig likviditet

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Kassa och bank 39 750 31 940

Beviljat belopp på checkräkningskredit 44 250 14 000

Tillgänglig likviditet 84 000 45 940

 
 
Not 24. Upplåning

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 746 352 606 254

Övriga skulder 306 306 

Summa 746 658 606 560

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 37 857 12 356

Summa 37 857 12 356

Summa räntebärande skulder 784 515 618 916

Förfallotider

Den del av långfristiga skulder som förfaller 
till betalning senare än fem år efter balans-
dagen.

Skulder till kreditinstitut 690 769 564 545

Summa 690 769 564 545

 

Not 25. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna  
räntekostnader 225 1 449 - -

Förutbetalda  
träningsavgifter 2 859 2 140 - -

Lönerelaterade  
kostnader 3 470 4 248 513 845

Övriga poster 2 894 2 374 217 108

Summa 9 448 10 211 730 953 

 
 
Not 26. Bokslutsdispositioner

2016 2015

Lämnade koncernbidrag -17 339 - 674

Mottagna koncernbidrag 29 084 16 516

Summa 11 745 15 842

 
 
Not 27. Andelar i koncernföretag

Moderbolaget
Kapital-
andel %

Antal 
aktier

Bokfört 
värde 

2016-12-31

Bokfört 
värde 

2015-12-31

Uddetorp Holding AB 
556097-1185 / Borås 100 1 000 14 532 4 532

Cernera Fastigheter AB 
556671-8127 / Borås 100 2 000 328 000 317 000

Summa 342 532 321 532

    Moderbolaget

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 23 939 74 408

Koncernbidrag - 32 

Likvidering dotterbolag - - 50 501

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 23 939 23 939

Ingående uppskrivningar 316 800 274 800

Uppskrivningar 11 000 42 000

Utgående ackumulerade uppskrivningar 327 800 316 800

Ingående nedskrivningar -19 207 -67 308

Återförd nedskrivning 10 000 -

Likvidering dotterbolag - 48 101

Utgående ackumulerade nedskrivningar -9 207 -19 207

Utgående redovisat värde 342 532 321 532
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Not 28. Uppskrivningsfond

Koncernen Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående saldo 287 523 261 713 316 800 274 800

Årets uppskrivningar 30 030 47 580 11 000 42 000

Nedskrivning av  
uppskrivet belopp -7 020 -3 900 - -

Försäljning  
dotterföretag -13 963 -15 872 - -

Övrig överföring till 
fritt eget kapital -2 178 -1 998 - -

Utgående saldo 294 392 287 523 327 800 316 800

 
I moderbolaget avser uppskrivningsfonden uppskrivning av andelar i 
koncernföretag och i koncernen avser uppskrivningsfonden uppskriv-
ningar av fastigheter.

Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas 
skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav återläggs avskriv-
ningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i 
deklarationen.

Not 29. Ställda säkerheter

Koncernen

2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

   Fastighetsinteckningar 747 500 639 106

   Företagsinteckningar 14 350 14 100

   Tillgångar med äganderättsförbehåll 4 646 5 222

Summa ställda säkerheter 766 496 658 428

Not 30. Eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Borgensförbindelser till 
förmån för bostadsrätts-
föreningar i pågående 
projekt. 44 500 37 000 - -

Övriga ansvars-
förbindelser 126 227 - -

Summa ansvars-
förbindelser 44 626 37 227 0 0

 
 
Not 31. Väsentliga händelser efter  
 räkenskapsårets slut 
 
I mars 2017 förvärvades fastigheten Mjälle 1:49 i Östersund och i maj 
2017 förvärvades fastigheten Lorensberg 3 i Borås. Båda fastigheterna 
har förvärvats för fortsatt utveckling av bostäder.

Borås 2017-06-09

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-06-16

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Bo Smith
Ordförande

Martin Smith
Vice verkställande direktör

Kerstin Smith

Robert Smith
Verkställande direktör

Ingela Smith
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Uddetorp Invest AB
Org.nr. 556062-2176

 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen*

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
för Uddetorp Invest AB för år 2016. Bolagets årsredovisning och kon-
cernredovisning ingår på sidorna 39-61 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisning-
en upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 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 för-
hållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sveri-
ge och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansva-
rar 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 årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 

vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsre-
dovisningen 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 felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga ute-
lämnanden, 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 omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattning-
ar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncer-
nens 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 koncern-
redovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis 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, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende 
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna 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 planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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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 Uddetorp Invest AB för år 2016 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
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 ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av bolagets 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 fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltning-
en och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse 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 styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen 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 ersättningsskyl-
dighet 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 använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen 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 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt utta-
lande 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 aktiebolagsla-
gen.

Borås den 16 juni 2017                

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

*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. 

*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. 



WWW.UDDETORPINVEST.SE

Uddetorp  Inves t  AB

Stora  Torge t  1 ,  503  30  Borås ,  Sver ige

Tele fon :  +46  (0 )33 -225  330


