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V I GER VÅR A HJÄRTA N
TILL ALLA

I

bland när jag får en stund över sätter jag mig
på stenmuren och blickar mot dalen nedanför
Mangårdsbyggnaden. Framåt kvällen kan man
se solnedgången härifrån och man kan nästan ta på
lugnet som infinner sig. Det är då jag påminns om
vilken historisk plats det är. Det känns. Till och
med vägarna är gamla och omges av ekar som levt
hundratals år. Säteriet har mycket själ och det är just
här, på stenmuren, som jag upplever det starkast.
Det är inte svårt att förstå varför människor förälskar
sig i Säteriet och våra miljöer efter ett besök hos oss.
Det visas framförallt på den enorma tillströmning
av gäster vi upplevt gentemot förra året - som var
ett av våra mål för 2018. Konferensbokningarna
ökade både i Mangårdsbyggnaden och i kostallet.
Vi satsade mer på aktiviteter där vi bland annat
byggde en badstuga med både bastu och badtunna.
Här kan våra övernattande konferensgäster slappna
av och vila upp sig inför middagen på kvällen. Vi
byggde även en hinderbana och startade ”kampen
runt sjön”, en otroligt populär aktivitet, perfekt som
avslutning på en lyckad konferens.
Under året som gått anordnade vi totalt 23 bröllop,
och även där gjorde vi en stor ökning jämfört med
11 bröllop året innan. Ett otroligt fint resultat,
men det som driver oss mest är glädjen över att få
närvara och bidra på brudparens speciella dag, med
vetskapen om att Säteriet är en plats som skapar fantastiska minnen. Under året har vi fått uppleva allt
från lokala kärlekspar till mer långväga gäster som
t.ex. när en av vår tids största NHL-stjärnor kom
vandrades iklädd smoking över ängarna.

”
Alla som arbetar på Säteriet
brinner för att ge samtliga gäster
en oförglömlig upplevelse

”

älskar att laga mat och har gjort det på de flesta
nivåer under hela sitt yrkesliv, med dokumenterade
restaurangsuccéer både i Sverige och Europa. Vi
är så glada över att han är här och jag vågar lova er
en utsökt smakupplevelse vid ert nästa besök. Mats
kommer även hålla i matlagningskurser med olika
temakvällar framöver, ett koncept som vi tror kommer fungera väl ihop med våra konferenspaket.
Jag är fylld av förväntan och ser verkligen fram emot
allt kul vi har planerat för året som ligger framför
oss. Emellanåt får jag påminna mig själv om att ta
några minuter på min älskade stenmur, för att reflektera och ta in vilken förmån det faktiskt är att få
jobba med det man älskar - på en sagolik plats med
fina människor.
Och förresten, NHL-stjärnan som besökte oss förra
sommaren var Henke Lundqvist. Varmt välkommen
du också. Oavsett vem du är.

Ingela Smith
Verkställande Direktör

Vårt julbord var succé i vanlig ordning. Vi öppnade
upp för bokningar redan i september och det tog
inte lång tid förrän vi var helt fullbokade. Våra
julbord beskrivs som väldigt mysiga och stämningen
är obeskrivlig. Man ser att folk trivs och man förstår
att många av besökarna är återkommande gäster.
Hos oss möts man av en genuinitet från personalen
samtidigt som man får njuta av god mat och vackra
miljöer. Alla som arbetar på Säteriet brinner för att
ge samtliga gäster en oförglömlig upplevelse. Vi lägger ner vår själ i arbetet och ger våra hjärtan till alla.
I takt med att vi går framåt rekryterade vi i början
av året en ny kock, köksmästaren Mats Larsson.
Han är ett välkommet tillskott och en perfekt
förstärkning till vårt sammansvetsade team. Mats
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning
för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.
Verksamhet
Uddetorp Säteri är ett event- och konferensföretag som erbjuder möten för
små och stora sällskap i en exklusiv miljö. Företagets säte är Borås.

Händelser under verksamhetsåret
Uddetorp Säteri fortsätter att växa och har haft fler bröllop och andra
arrangemang under 2018 än tidigare år. Julborden ökar också kraftigt med
totalt ca 2 000 gäster. Under året har investeringar gjorts i en ny badstuga
och hinderbana för att öka kundupplevelsen.

Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterföretag till Uddetorp Holding AB, org. nr 5566832902, med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp
Invest AB, 556062-2176, med säte i Borås, upprättar koncernredovisning för
den största koncernen.

Flerårsjämförelse

Nettoomsättning, tkr

2018

2017

2016

2015

2014

4 405

2 941

2 163

450

260

Resultat efter finansiella poster, tkr

-2 601

-2 749

-3 089

-1 784

-1 742

Balansomslutning, tkr

15 297

12 307

13 720

13 979

3 194

0,9

1,1

1

0,7

3,1

Soliditet, %

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt
fritt
eget
kapital

Årets
resultat

Summa
eget
kapital

100

42

1

143

1

-1

0

-1

-1

Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma:
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition (kronor)

100

43

-1

142

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
Balanserade resultat 
Årets förlust 

Styrelsen
föreslår att i ny räkning överföres



42 542
-993
41 549
41 549
41 549

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Balansräkning

Resultaträkning
Nettoomsättning

Not

2018

2017

3

4 405

2 941

Övriga rörelseintäkter

Not

2018-12-31

2017-12-31

Nedlagda kostnader på annans fastighet

6

9 562

8 525

Inventarier, verktyg och installationer

5

1 363

1 966

10 925

10 491

74

72

TILLGÅNGAR

0

195

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

4 405

3 136

Materiella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader

Summa anläggningstillgångar

Råvaror och förnödenheter

-1 010

-703

Övriga externa kostnader

-2 571

-2 425

-1 798

-1 299

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

-1 627

-1 458

Varulager m.m.

-7 006

-5 885

Råvaror och förnödenheter

Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

4

Kortfristiga fordringar
Rörelseresultat

-2 601

-2 749

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Resultat från finansiella poster

-2 601

-2 749

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

2600

2755

Resultat före skatt

-1

6

Skatt på årets resultat

0

-5

-1

1

Årets resultat

7

Kassa och bank

521

823

3 270

670

54

54

0

10

129

31

3 975

1 588

323

154

4 372

1 816

15 297

12 307

100

100

Balanserad vinst eller förlust

43

42

Årets resultat

-1

1

142

143

Skulder till koncernföretag

11 185

0

Summa långfristiga skulder

11 185

0

404

354

3 055

11 546

243

127

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
LÅNGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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268

137

3 970

12 164

15 297

12 307
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Noter
Not 4. Personal
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatter
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte
har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser
och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när
det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga
värdet.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av
linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs
av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt förstin-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn
har tagits till inkurans.

Inventarier, verktyg och installationer
Nedlagda kostnader på annans fastighet

5 år
10-20 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det
finansiella instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs
till annan part. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgörs eller upphör.
Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster.
Leverantörsskulder och andra icke-räntebärande skulder värderas till nominella
belopp.
Finansiella anläggningstillgångar och finansiella långfristiga skulder samt räntebärande
kortfristiga finansiella fordringar och skulder värderas såväl vid första redovisningstillfället som i efterföljande värdering till upplupet anskaffningsvärde, vilket normalt
är detsamma som verkligt värde (transaktionsvärdet) vid anskaffningstidpunkten
med tillägg av direkt hänförliga transaktionsutgifter såsom courtage.

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
2018

Not 2. Uppskattningar och bedömningar
Uddetorp Säteri AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Några uppskattningar och
bedömningar om framtiden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar
i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande år bedöms inte
finnas.

Not 3. Operationella leasingavtal
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2017

300

300

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning
enligt följande:
150

300

Mellan 2 till 5 år

0

0

Senare än 5 år

0

0

150

150

2017-12-31

9 872

9 756

Inköp

1 682

116

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 554

9 872

-1 347

-715

Medelantal anställda har varit

3

2

varav kvinnor

3

2

Årets avskrivningar

-645

-632

-1 992

-1 347

9 562

8 525

varav män

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Totalt

3

2

Utgående redovisat värde

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till övriga anställda

Not 7. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1306

Totalt

947

1306

947

Övriga poster

437

309

Summa

Pensionskostnader för övriga anställda
2018

2017

2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Sociala avgifter enligt lag och avtal

Inom 1 år
Följande avskrivningstider tillämpas:

Not 6. Nedlagda kostnader på annans fastighet

30

18

1 773

1 274

Upplupna lönerelaterade kostnader

Antal styrelseledamöter

Övriga poster

4

Antal övriga befattningshavare inkl. VD

3

3

Totalt

7

7

Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

31

129

31

2018-12-31

2017-12-31

200

84

68

53

268

137

Not 9. Definition av nyckeltal

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden

2017-12-31

129

Not 8. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Styrelse och företagsledning
4

2018-12-31

2018-12-31

2017-12-31

4 111

4 065

378

188

0

-142

4 489

4 111

-2 144

-1 394

0

76

-982

-826

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 126

-2 144

Utgående redovisat värde

1 363

1 967

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt)
i förhållande till balansomslutningen.

								

Borås 2019-06-17

Robert Smith
Ordförande

Martin Smith

Ingela Smith,
Verkställande direktör

Milad Ramezankhani

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-06-27

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Uddetorp Säteri AB
Org.nr. 556695-9325

Rapport om årsredovisningen*
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Uddetorp Säteri AB för år 2018.
Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-9 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Uddetorp
Säteri ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Uddetorp Säteri
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för mina uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 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 som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

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, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Uddetorp Säteri AB för år 2018
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

• k affar 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.

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
Uddetorp Säteri AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• u
 tvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.

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

• d rar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 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 förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
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 eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

*Den finansiella rapporteringen i denna årsredovisning är det som har lämnats till Bolagsverket och är reviderad.
Annan information i denna årsredovisning har således inte reviderats.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. 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.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 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 revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 27 juni 2019.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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
• p
 å något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 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.

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