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| UDDETORP INVEST |

LÅNGSIKTIGT
VÄRDESKAPANDE
Vi investerar i och erbjuder infrastruktur för
entreprenörer och bolag som vill växa och utmana
sin bransch. Vi omvandlar modiga idéer till affärer
att vara stolta över.

U

ddetorp Invest AB är moderbolaget i en koncern med ett 60-tal
bolag. Verksamheten startades 1984 av familjen Smith som fortfarande äger och driver koncernen. Vi skapar värde genom att investera i bolag med långsiktig tillväxtpotential. Vi tar modiga men väl
kalkylerade beslut och vågar tro på passionerade entreprenörer med idéer.
Den huvudsakliga verksamheten är aktivt hel- eller delägande i bolag som vill
växa och utmana sin bransch. Bolaget bedriver även handel med värdepapper.
Vi vill utmana gamla arbetssätt och traditionella branscher. Vår ambition är att
skaka om befintliga marknader med nya idéer eller att ta oss an nya marknader.
Idag ingår varumärkena Cernera, Viskan Group, Uddetorp Säteri, Onyx,
Nõberu of Sweden och everywhere.
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Väsentliga händelser under året

ÅRET I KORTHET
Året har inneburit ett större fokus på optimering av befintliga innehav och stärkta
ägardirektiv i respektive bolagsstyrelse. Detta har lett till ett mer professionellt
arbetssätt och vi börjar redan se resultatet i form positiva trender i flera av
verksamheterna vi investerat i.

Cernera Fastigheter

Viskan Group

Vid årsskiftet hade Cernera 21 st förvaltningsobjekt som
under året ökat med 5% i värde (enligt den årliga värderingen som görs av ett externt värderingsföretag). Under
2019 flyttade köparna i projektet Berwald Hestra in i
sina bostadsrätter och byggnationen i slutsålda projektet
Lorensberg 3 fortgår. I november 2019 togs det första
spadtaget för projektet Vyn Bergdalen. Projektet består av
43 lägenheter varav 33 lägenheter var sålda vid årsskiftet.

I restaurangverksamheten öppnade våren 2019 Viskan
Fusion med mat inspirerad från Asien och Sydamerika.
Viskan Fusion ersatte det tidigare konceptet Viskan Vinbar. I samband med konceptförändringen genomfördes en
renovering av lokalen samt Viskan Cafés centrala lokal.

Uddetorp Säteri
Uddetorp Säteri har fortsatt att förädla tjänsterna bröllop
och julbord.

Onyx

U

nder 2019 har vi stärkt upp vår egen organisation med nya roller som exempelvis en
investment manager och en operativ chef.
Det målmedvetna arbetet med att ytterligare
förfina och utveckla våra arbetssätt samt kravställning
gentemot våra investeringar har pågått under hela året. Vi
börjar redan se effekt vad gäller rutiner kring uppföljning,
mer strategiskt arbete på styrelsenivå och ökat fokus på
lönsamhet.

I Cernera har två större avyttringar gjorts. I flera av
bolagen vi investerat i har större förändringar i kund
erbjudande och organisation genomförts. Exempelvis
har Onyx ställt om hela verksamheten och förändrat
sitt erbjudande till ett mer modernt samt kundanpassat
utbud. Totalt har omsättningen i koncernen minskat med
21,5% vilket framför allt kan härledas till senarelagda
projekt i bostadsutvecklingen.

”Under 2019
har vi stärkt
upp vår egen
organisation
med nya
roller som
exempelvis
investment
manager
och operativ
chef”

Onyx organisation har under året arbetat intensivt med att
utveckla verksamhetens erbjudande och förflytta sin position
på marknaden. Verksamheten har landat i ett flertal nya träningskoncept som från och med 2020 utgör Onyx nya kund
erbjudande. Med fler nischade träningsformer kommer Onyx
tilltala ännu fler målgrupper och därmed möjliggöra tillväxt.
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Everywhere Communication
everywhere Communication har under året fokuserat på
att hitta rätt personal, bygga en positiv kultur och sätta
fungerande rutiner för arbetet. De har under sitt första
verksamhetsår etablerat ett flertal kundrelationer med
större internationella varumärken.

Nõberu of Sweden
Under året har stylingsortimentet utökats med fler hårvaxer och en saltvattenspray. För att förmedla en tydligare
premiumkänsla har bolagets förpackningsdesign förändrats vilket även skapat en enhetlig röd tråd genom hela
sortimentet

NETTOOMSÄTTNING

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

330 610 tkr

24 895 tkr

Cernera Fastigheter

221 719 tkr

42 663 tkr

Viskan Group

57 424 tkr

-2 139 tkr

Onyx

NYCKELTAL
Tkr

”I november
2019 togs
det första
spadtaget för
projektet Vyn
Bergdalen.
Projektet
består av
43 lägenhe
ter och 33
lägenheter
var sålda vid
årsskiftet”

Uddetorp Invest - koncernen

17 723 tkr

-2 477 tkr

Uddetorp Säteri

4 324 tkr

-3 936 tkr

Nõberu of Sweden

7 696 tkr

-1 994 tkr

Everywhere Communication

7 440 tkr

-3 430 tkr

2019

Balansomslutning
Soliditet
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FÖRUTSÄTTNINGARNA
ÄR GODA
Uddetorp Invest gör ett bättre resultat än föregående år, bland annat tack vare
avyttringar i Cernera Fastigheter som utgör det största innehavet. Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 24 895 tkr vilket innebär en förbättrad vinstmarginal
jämfört med föregående år. Den positiva utvecklingen möjliggör både planerade
satsningar och nya investeringar under kommande år.
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| VD HAR ORDET |

B

edömningen är att den långsiktiga tillväxtpotentialen i våra innehav är fortsatt god. Några
av våra åtgärder som skall påskynda detta är
tydligare ägardirektiv, ledningsstöd och ekonomisk uppföljning

Vår likviditet förblir stabil och vår ekonomiska uthållighet kring investeringarna kvarstår. För oss har det varit
en prioriterad fråga att bolagen vi har investerat i skall
känna att vi står bakom dem när marknadsklimatet är
som svårast.

För att Uddetorp Invest ska kunna fortsätta att växa
och för att stärka den långsiktiga intjäningsförmågan
krävs nya förvärv och investeringar. Vi har därför intensifierat arbetet med att söka efter nya affärsmöjligheter
och investeringar bland annat genom att strukturera vår
investeringsprocess.

Det är mot den bakgrunden än mer tillfredsställande
att inleda 2020 med starka finanser, flera nya intressanta
affärsprojekt samt en stabil organisation. Förutsättningarna är goda för att vi ska kunna fortsätta arbetet att
utveckla bolaget och leverera en bra värdetillväxt och
resultat även under kommande år.

Redan nu kan
vi se att våra
strategiska
satsningar
under 2019
givit resul
tat i form av
ökat fokus på
lönsamhet
i verksamhe
terna.

Vi har också gjort en rad förändringar i vår egen organisation som varit positiva för vår fortsatta ambition att
investera i bolag med tillväxtpotential, bland annat genom
att tillsätta en ny roll som operativ chef och rekrytera en
investment manager.
Redan nu kan vi se att våra strategiska satsningar under
2019 givit resultat i form av ökat fokus på lönsamhet i
verksamheterna, mer effektivt styrelsearbete och tydligare
uttalade mål. Jag ser med förväntan fram emot att fortsätta denna utvecklingen.

Robert Smith
Verkställande direktör

Under året har vi sjösatt vår nya värdegrund och i
samband med det lanserat en ny hemsida samt fått en ny
kostym rent grafiskt. Våra medarbetare är enligt senaste
medarbetarundersökningen än mer stolta över att tillhöra
Uddetorp Invest och det är väldigt glädjande.
Ingen hade kunnat förutspå den omkullkastade
verklighet som Covid-19 inneburit för marknaden i stort.
Uddetorp Invest har flera innehav som påverkas negativt,
men då vi varit förutseende och snabbt kunnat sätta in
åtgärder ser det ut som om vi kunnat begränsa de negativa
effekterna som viruset förväntas ha på våra investeringar.
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VÅR VISION:
FRÅN MODIGA IDÉER TILL
AFFÄRER ATT VARA STOLT ÖVER
Våra fem strategiska målområden markerar vårt fokus och våra prioriteringar
under året som kommer. Visionen fungerar som en ledstjärna i allt vi gör
och visar riktningen framåt.

Tillväxt

Arbetssätt

MÅL

MÅL

10% årlig tillväxt.

Det ska finnas uttalade mål för varje funktion och individ
i organisationen.

Vi ska växa på befintliga och nya marknader genom
etablering av nya verksamheter och utveckling av våra
befintliga bolag

Uddetorp Invest ska utveckla en handlingskraftig och
förändringsbenägen organisation där affärsnytta och
effektivitet står i fokus.

Investeringar

Hållbarhet

MÅL

MÅL

Nya investeringar ska tillföra värde inom två år.

Ambitionsnivån för hållbarhetsmålen ska höjas varje år.

Uddetorp Invest investerar i bolag som vill och har
förutsättningar att växa.

Uddetorp Invest och koncernens alla bolag ska bedrivas
och utvecklas på ett etiskt korrekt och hållbart sätt i frågor som rör mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och
antikorruption.

Uddetorp
Invest ska
utveckla en
handlings
kraftig och
förändrings
benägen
organisation
där affär
snytta och
effektivitet
står i fokus.

Medarbetare
MÅL

Förbättrat resultat på medarbetarundersökningen varje år.
Vi ska attrahera, rekrytera och utveckla våra branschers
bästa medarbetare.
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| FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL EXIT |

STÖTTNING FRÅN
AFFÄRSIDÉ TILL FÖRÄDLING
Som investmentbolag vill vi investera för att bygga. Vi söker affärsidéer och
entreprenörer där vårt kapital och engagemang gör nytta. För oss är det viktigt att
attrahera med mer än kapital, vi ska vara bra ägare för våra investeringar.

V

år investeringsprocess startar vanligtvis med
en presentation av båda parter. Det är viktigt att
det känns lika bra för bägge. I Uddetorp Invest
finns gemensam infrastruktur för ekonomi, HR, marknadsföring och administration. Genom styrelse- och vid
behov ledningsgruppsarbete tillför vi kunskap samt erfarenhet. Bildandet av nätverk mellan våra investeringar
skapar ytterligare möjligheter till positiv utveckling.

01

Under den initiala presentationen förväntar vi oss en
tydlig affärsidé och en plan för genomförande. Om ömsesidigt tycke uppstår går vi in i analysfasen (Due diligence).
I denna fas ställs fördjupade frågor och slutligen inleds en
förhandlingsfas där vi tillsammans med respektive investerare sätter upp långsiktiga mål och strategier för tillväxt.

05

03

KONTAKT
Skicka ett mail med er
investment pitch.

02

PRESENTATION
Presentation mellan inblandade parter.
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ANALYS
Vi genomför vår analys.
Vi tittar bland annat på
tillväxtpotential, kultur,
kompetenser och affärs–
idé. Det är vanligt att vi i
denna fasen ber om kompletterande uppgifter.

Bildandet
av nätverk
mellan våra
investeringar
skapar ytterli
gare möjlighe
ter till positiv
utveckling.

AVTAL

Avtal signeras.

04

STRATEGIARBETE
Tillsammans med övriga
ägare arbetar vi fram en
gemensam strategi.
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STOLTA MEDABETARE 2019
Uddetorp Invest, som arbetsgivare, har under året som gått fokuserat på att få med personalen på
tillväxtsresan, genom att vara mer fokuserade på att skapa en starkare kultur inom företaget.

V

åra medarbetare har gett sin bild av hur de
uppfattar bolaget genom att sätta ord på vår
kultur och hur vi arbetar med vårt varumärkes
personlighet som en röd tråd i allt vi gör. Detta
resulterade i fyra värdeord och det är att utmana i alla
lägen, våga vara djärva, driva frågor och alltid agera etiskt.
Värdeorden bildar tillsammans ordet ”UDDE”. Definitionen av en udde är till skillnad från en ö inte en isolerad
yta som lever sitt eget liv, en udde är en bit mark som
är sammankopplad till fastlandet och omgiven av vatten. Det visar tydligt att oavsett vart vi är på väg så är vi
förankrade, stabila och omgivna av bra investeringar. Det
resulterade i att marknadsföra oss mer och visa våra stolta
medarbetare på ett tydligare sätt under 2019 än vad som
varit ambitionen tidigare.
Vår medarbetarenkät visar att vi går i rätt riktning och att
stoltheten är stor inom Uddetorp Invest. Hos oss föds engagemanget ur ett gott arbetsklimat som präglas av delaktighet och ett stort personligt ansvar. Enkäten visar att vi

har förbättrats under 2019 och oavsett omvärldens utmaningar står vi stadigt. Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt
år med flera hälsofrämjande aktiviteter, god arbetsmiljö
och god hälsa. Sjukfrånvaron är fortsatt låg i hela koncernen och kontoret har fått fler kompetenta kollegor. Det har
också skapats struktur i personalfrågor genom ett tydligare
ledarskap gällande vart vi är på väg. Under året genomförde
vi även en värdegrundsresa till Prag där vi presenterade
vårt resultat av varumärkes- och värdegrundsarbetet.
Uddetorp Invest som koncern, har genom tydlig personalpolitik fokuserat på att stödja chefer i våra investeringar.
Där utbildningsinsatser inom ledarskap och arbetsmiljö
har hållits av företagets HR-chef. Stödfunktionerna HR
och ekonomi arbetar tätt med bolagen i koncernen för att
vara behjälpliga vid frågor som kräver specialistkunskap.
Sammanfattningsvis visar medarbetarenkätens svar
och dialogen vi dagligen har att våra medarbetare trivs,
uppskattar sin arbetsmiljö och känner sig delaktiga i
beslut vi tar i bolaget.

Nyckeltal
					

2019

Antal heltidsanställda medarbetare

Koncern: 128

Antal heltidsanställda medarbetare

Uddetorp Invest AB: 17

					

2019

Antal kvinnor/koncern

64

Antal män/koncern

64

Antal kvinnor/Uddetorp Invest

4

Medarbetarenkät 2019 Uddetorp Invest AB

På min arbetsplats
uppmuntrar jag mina kollegor

Jag är stolt över min
arbetsplats

På min arbetsplats
uppmuntrar jag mina kollegor

Jag ser framemot att
gå till arbetet

%

%

%

%

100%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

0

0

0

0

2018

2019

2018

18 | UDDETORPINVEST | ÅRSREDOVISNING | 2019

Samman
fattningsvis
visar med
arbetaren
kätens svar
och dialogen
vi dagligen
har att våra
medarbetare
trivs, upp
skattar sin
arbetsmiljö
och känner
sig delaktiga
i beslut vi tar
i bolaget.

13

Antal män/Uddetorp Invest

Medarbetarenkät 2019 Koncernen

Vår medar
betarenkät
visar att vi
går i rätt
riktning och
att stoltheten
är stor inom
Uddetorp
Invest.

2019

2018

2019

2018

2019
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| HÅLLBARHET |

HÅLLBART ANSVAR
Uddetorp Invests hållbarhetsarbete bedrivs löpande i varje verksamhet.
Vi har ett långtgående eget ansvar i de olika bolagen, där vi diskuterar frågan
i varje styrelse och det bedrivs ett medvetet hållbarhetstänk.

A

mbitionen är att hållbarhet integreras
i varje affärsmodell och att arbetet följs upp på
både bolags- och koncernnivå. Sedan 2018 har
vi en hållbarhetschef, som bland annat ansvarar för styrning och uppföljning av hållbarhetsarbete för
Uddetorp Invest och Cernera Fastigheter.
I det dagliga arbetet och i relationen med olika intressenter har medarbetarna tillgång till ett antal policyer
och andra styrdokument, bland annat vår etiska samt
affärskod tillika vår hållbarhetspolicy som består av sex
delar.

Motverkan av korruption
bolagen har nolltolerans mot korruption och
mutor. Detta förstärks genom transparens i bolaget både
internt som externt och genom utbildningar om ett ledarskap som föregår med ett gott exempel. Under 2019 har vi
inga rapporterade eller uppmärksammade fall av korruption och/eller mutor i koncernen.

Korrekt redovisning och
ekonomisk rapportering
våra redovisningsprinciper stämmer överens med
gällande lagar, regler och normer. Under 2019 har vi
effektiviserat processer för hela koncernen, bland annat
genom digitalisering av fakturaflödet vilket minskat vår
pappershantering.

Leverantöransvar

Miljöansvar
vi vill minska vår klimatpåverkan på alla sätt vi
kan. Vi strävar efter att vara delaktiga i olika miljöinitiativ
och uppmuntra utveckling, användning och spridning av
miljövänlig teknik. Under 2019 har vi också gjort ominstallationer på huvudkontoret som medfört till en effektivare värmekälla. Vi har även varit aktiva deltagare i CSR
Västsverige samt bidragit i våra investeringar genom vår
kompetens i hållbarhetsfrågan.

Arbetsmiljö och säkerhet

Under
2019 har vi
effektiviserat
processer
för hela
koncernen,
bland annat
genom
digitalisering
av faktura
flödet vilket
minskat vår
pappers
hantering.

vi vill skapa trygga, säkra arbetsplatser och har en
nollvision för arbetsrelaterade olyckor med hjälp av
rutiner och utbildning. I Uddetorp Invest samt i två av
våra sju bolag med personal har vi kollektivavtal. Övriga
bolag efterlever villkoren i det som reglerar arbetstider,
minimilöner och medarbetarnas rättigheter och efter
strävar en ökad medarbetarnöjdhet varje år.

Samhälle, socialt ansvar och sponsring
vi vill vara en nära och aktiv del av Borås och andra
orter där vi kan bidra till samhällsutvecklingen på olika
sätt. Det gör vi exempelvis genom sponsring, bidrag och
engagemang. Vi sponrar även föreningar och organisationer eller andra initiativ som gör långsiktig skillnad för
samhälle, miljö samt individer. Vi undviker passiv och
rutinmässig bidragsverksamhet eftersom vi vill att våra
insatser ska vara relevanta, värdeskapande och genomtänkta.

vi väljer att vara kunder till leverantörer som vi kan
ställa krav på men också dra nytta av aktörernas befintliga
miljökrav, arbetsmiljökrav och arbete mot antikorruption.
Under 2019 har vi sett över våra leverantörer och arbetat
mer efter aktörernas befintliga affärskoder.
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| NY REDOVOSNINGSCHEF |

”JAG FÅR VARA
MED OCH PÅVERKA
MITT DAGLIGA ARBETE”
Vi vill välkomna Mikael Pirs, nyanställd som redovisningschef för Uddetorp
Invests organisation. Det rör sig däremot inte om en helt ny bekantskap för
oss, då han tidigare har arbetat med koncernen i egenskap av revisor.

M

ikael förklarar att han som redovisningschef ansvarar för koncernens ekonomifunktion och att det hålls en hög kvalitet
i rapporteringen som ska lämnas både
internt och externt. Det som lockade Mikael att byta tjänst
var när han såg Uddetorp Invest på väg in i en ny skepnad.
Koncernen utvecklades mot att bli ett mer renodlat investmentbolag och han berättar att det kändes spännande att
få vara med på den resan.
Den största skillnaden med att gå från ett konsultbolag i
en reglerad bransch till ett ägarlett bolag med ett entreprenörtänk, berättar Mikael, är att varje medarbetare
både har ett ansvar och en möjlighet att utveckla sitt eget
område. Han upplever att han fått förtroende från alla i
organisationen och trots att det med flera nyanställda bli
lite förändringar så är det en positiv stämning samt ett
gemensamt tänk i hur verksamheten ska utvecklas framåt.
Han tillägger att det är roligt att gå till jobbet och han har
förmånen att ha en fantastisk arbetsmiljö där han får vara
med och påverka sitt dagliga arbete samt sin egen kompetensutveckling.

med teamet föra varje uppdrag i mål. Ett av målen är att
förbättra och förfina innehavens ekonomiska uppföljning
samt rapporteringen till alla styrelser. Han förklarar att
rätt KPI:er i rätt tid skapar bättre möjligheter till kontinuerliga finjusteringar i allt från affärsmodeller till prisstrategier. Mikael upplever att ekonomifunktionen håller en
mycket hög nivå på servicen till Uddetorp Invests innehav
och att arbetet som läggs ned påverkar deras arbete samt
möjlighet till ökad lönsamhet. Det är roligt att se att vårt
arbete gör skillnad, avslutar han.

Som redovis
ningschef är
det Mikaels
ansvar att
koncerns eko
nomifunktion
fungerar och
att vi fortsät
ter hålla en
hög kvalitet i
rapportering
en som lämnas
både internt
och externt.

I det dagliga arbetet jobbar Mikael nära sin avdelning och
strävar efter att förenkla arbetssätten och tillsammans
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| AFFÄRSMODELL |

INFLÖDEN

VERKSAMHET

Entreprenör

VÅR AFFÄRSMODELL

Tillväxtbolag

HR

GENERERADE VÄRDEN

Affärsidé

Ekonomi
Tillväxt

Vi investerar i affärsidéer, entreprenörer och tillväxtbolag.

Inflöden
Affärsidé
Entreprenör
Tillväxtbolag
Vi välkomnar bolag med tillväxtpotential eller entreprenörer med en stark affärsidé. Dessa utgör inflödena i vår
affärsmodell.

Verksamhet
Värden
Ekonomi
Kapital
Marketing
HR
Ägarstyrning
Stödtjänster
Ledningsnätverk
Skatt
Finansiering
Juridik
Lokal
Hållbarhet
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Vi erbjuder infrastruktur och kunnande till våra investeringar. Som aktiv ägare ingår representanter från koncernens ledningsgrupp i samtliga bolagsstyrelser. Fem
övergripande strategiska fokusområden (tillväxt, arbetssätt, medarbetare, hållbarhet och långsiktighet) löper som
en röd tråd där vi finns.

Genererade värden

Långsiktig
avkastning
är alltid
prioriterad
framför
kortsiktiga
vinster.

Skatt
Finansiering
Ledningsnätverk
Lokal
Juridik
Kapital

Marketing

Ledningsstöd

Avkastning
Stärkta varumärken
Ökad samhällsnytta
Förtroende
Våra investeringar ska generera värde. Långsiktig avkastning är alltid prioriterad framför kortsiktiga vinster. Vi
har inget ”bäst före-datum” på våra investeringar utan vill
vara ägare så länge vi bidrar. Andra önskvärda effekter av
våra insatser är stärkta varumärken, ökat förtroende och
samhällsnytta.

Stärkta
varumärken

Avkastning

Ökat
förtroende

Ökad
samhällsnytta
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| ÅRET SOM GÅTT |
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| CERNERA |

BALANSERAT LÄGE
OCH STÄRKTA
KOMPETENSER
En intensifierad bostadsrättsmarknad, avgörande steg i byggprocesser,
utmärkelser, avyttringar och hyresgästanpassningar är några av 2019 års
händelser i Cernera Fastigheters verksamhet.

ernera är ett av Västsveriges största privatägda fastighetsbolag. Företagets fokus ligger på
att bygga attraktiva bostäder i tillväxtregioner
samt äga, förvalta och utveckla kommersiella
fastigheter. Förvaltningsvolymen uppgår till drygt
115 000 kvadratmeter. Under 2019 hade Cernera drygt
150 lägenheter i produktion och närmare 1 500 byggrätter
för bostäder i olika skeden.

C

Vyn, Cerneras bostadsprojekt i premium-segmentet på
Bergdalen. Av de 43 lägenheterna har närmare 80 procent
sålts. Inflyttning är planerad till början av 2021.

Under året gjordes två större avyttringar: Uranus 2 samt
Solrosen 17 där Borås Stad bedriver verksamhet i form av
vuxenutbildning och hemsjukvård. Köpare var fasighetsbolaget Hemfosa, som främst inriktar sig på samhällsfastigheter. I Uranus slutför Cernera den planerade ombyggnationen. Efter sommaren togs första spadtaget på

Pallas Roofs takträdgård och innergård belönades med
utmärkelsen Årets uterum av Swedish Design Awards by
Rum. Motiveringen lyder ”Flera skilda rum för olika aktiviteter, grillplats, solplats, växthus, eremitstuga och plats
för stora fester. Dessutom smarta lösningar för bevattning
och dränering. En grön oas för de boende mitt i Borås city.”

Arbetet med att omvandla Brämhults Juice gamla
fabrikslokaler till en padelanläggning fortskred under
året. För hyresgästen PDL:s räkning bygger Cernera 10
padelbanor som beräknas vara klara Q3 2020.

Ägarandel 100 %
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2015

Balansomslutning
Soliditet

2016

2017

2018

2019

1 500
Byggrätter i olika
skeden i portföljen.

115 000
förvaltade kvm.
Vilket motsvarar
mer än 20 fotbollsplaner

1 700
Parkeringsplatser

”Pallas
Roofs
takträd
gård och
innergård
belönades
med utmär
kelsen Årets
uterum av
Swedish
Design
Awards
by Rum.”

| ONYX |

STARKARE ERBJUDANDE
I en trendkänslig bransch är det avgörande att bygga och underhålla en
snabbfotad samt modig organisation som lyssnar efter trender och snabbt
kan anpassa utbudet samt verksamheten efter dem.

O

nyx är en av Borås största gymkedjor med
tre anläggningar och över 100 pass i veckan. De
erbjuder träning med den senaste utrustningen
och ett brett utbud av gruppträning samt pass
inom sex stycken nischade koncept.
Marknaden för träning i Borås växer och det gör även
konkurrensen. Därför har organisationen under 2019 arbetat intensivt med att utveckla erbjudandet och förflytta
positionen på marknaden. Det har resulterat i ett flertal

nya träningskoncept som från och med 2020 utgör Onyx
nya kunderbjudande med fler nischade träningsformer
som kommer att tilltala ännu fler målgrupper och därmed
möjliggöra tillväxt.
Även ett flertal åtgärder har vidtagits för att bli mer kostnadseffektiva och därmed skapa bättre förutsättningar för
lönsamhet.
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Fler än 100
gruppträningspass i veckan

6 nya koncept
utgör Onyx
uppdaterade
kunderbjudande

Ägarandel 100 %

15 000

100

2015

2016

2017

2018

”Onyx ligger
sedan många
år i topp
skiktet bland
aktörerna i
området och
ser en fort
satt stark ef
terfrågan på
de tränings
former samt
koncept som
erbjuds.

2019

Balansomslutning
Soliditet
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| NÕBERU OF SWEDEN |

NYTT SORTIMENT GAV
FÖRSÄLJNINGSREKORD
2019 års omsättning landade på närmare 7,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 24%
jämfört med föregående år. Nõberu lanserade under året ett uppdaterat sortiment med
fler produkter och ny förpackningsdesign som bidrog till den ökade försäljningen.

N

õberu of sweden föddes ur en idé om ett
heltäckande varumärke för män som skiljer sig
från mängden. Produkter som varken luktar
granbarr eller som säljs med avklädda kvinnor
i reklamen. På Nõberu of Sweden är man dedikerade till
mer än att sälja bra produkter – vi vill förändra marknaden
och samhällets sätt att se på manlig skönhetsvård.
I samband med att produktförpackningarna uppdaterades
gick Nõberu från en rund design på förpackningarna till
en fyrkantig. Resultatet blev inte bara ett nytt utseende,
det innebar även att man kan packa leveranserna tätare

och undvika att frakta luft, vilket leder till att kartong- och
packmaterial minskar avsevärt. Det genererar färre transporter och möjlighet att frakta större volymer per tillfälle.
Under året har samarbeten med ett antal influencers genomförts vilket gett ökad varumärkeskännedom.
En av Nõberus största styrkor är företagets djupa knowhow och förståelse för återförsäljares vardag. Under 2020
kommer Nõberu att fortsätta öka utbildningar, events och
guider för att såväl återförsäljare som slutkonsumenter
ska lära känna vårt sortiment.

Ägarandel 59,51 %
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Balansomslutning
Soliditet

2017

2018

2019

Fler än 10 000
personer tar del av
Nõberus innehåll
i sociala medier
varje dag

”En av
Nõberus
största
styrkor är
företagets
djupa
know-how”

| VISKAN GROUP |

NYA SATSNINGAR SKA
GE BORÅSARNA SVERIGES
BÄSTA CAFÈ
Under våren genomfördes en omfattande förbättring av Café Viskans anläggningar
då man bytte grafiskt manér, uppdaterade inredningen och effektiviserade
processerna i köket.

V

iskan Group består av eldsjälar som arbetar
för att ge människors vardag en välförtjänt
guldkant. Viskan Group etablerades tillsammans med bröderna Ramezankhani och har
sitt ursprung och huvudsakliga verksamhet i restaurang
branschen. Verksamheterna i gruppen har vunnit flera
utmärkelser som exempelvis DI Gasellföretag och
omnämnanden i White Guide.
Café Viskan i centrum skapade nya sittplatser vilket innebär att de numera kan erbjuda upp till 330 gäster att besöka caféet samtidigt. Den kanske största förändringen var
att man valde att stänga igen ”Viskans vinbar” efter många
år för att satsa på ett nytt koncept – Viskan Fusion. Den
nya satsningen innebar en investering i form av ombygg-

nation och inredning av lokalen samt konceptualisering.
Viskan Fusion har tagits emot väl och erbjuder mat med
inspiration från det asiatiska och sydamerikanska köket.
Kunderna är lojala och att försäljningen under 2019 ligger
i linje med planerat både i Café Viskans och Balthazars
verksamheter. Efterfrågan på bordsbokningen hos Balthazar är stabil och de har många återkommande besökare i
caféverksamheterna.
Sammantaget ger fördyringar i årets investeringar ett
negativt resultat som är sämre än förväntat. Många av de
investeringar som gjorts, som utökning av antalet sittplatser på såväl Café Viskan i centrum som i Knalleland, ger
ökade intäktsmöjligheter på sikt.

Ägarandel 50,9 %
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Balansomslutning
Soliditet

2016

2017

2018

2019

435 976
År 2019 serverades 435 976
gäster.

Varje vardag serverar vi i snitt 790
luncher på våra
anläggningar

”Café Viskan
i centrum
skapade nya
sittplatser
vilket innebär
att de numera
kan erbjuda
upp till 330
gäster att
besöka caféet
samtidigt.”

| UDDETORP SÄTERI |

NYTT ORANGERI GER FLER
SITTPLATSER OCH ÖKADE
INTÄKTSMÖJLIGHETER
Under 2019 har gårdscaféet tagit fart på allvar och Uddetorp Säteri har fått mycket
positiv respons från kunder och besökare. Det är extra roligt eftersom detta
affärsområde har tagit mycket tid och fokus i anspråk under året.

P

å uddetorp säteri bedrivs verksamhet i Mangårdsbyggnaden, Kostallet, Loftet, Vinkällaren,
Badstugan och Gårdscaféet. Ladugården och
kostallet är renoverat och anpassat för bröllop
samt fester av olika slag. Byggnaderna omfamnas av vackra
naturbetesmarker som växt i hundratals år. Till Säteriet
hör även egna jaktmarker.
Uddetorp Säteri har fortsatt att utvecklas även under 2019.
Bland annat har de utökat med ett nytt orangeri vilket ger
fler sittplatser och ökade intäktsmöjligheter.

En annan nysatsning på säteriet är den nyöppnade antikaffären där besökarna kan strosa bland moderna klassiker
och göra fynd till hemmet. Verksamheten drivs inte i
bolagets regi men genererar hyresintäkter och ett stort
mervärde till kunderna.
Det genomfördes inte lika många bröllop under 2019 som
beräknat, vilket bland annat berodde på ett ökat fokus på
konferens- och caféverksamheten. Verksamheter som har
större potential till lönsamhet på lång sikt. Det har medfört att det totala resultatet blivit sämre än förväntat.

”Uddetorp
Säteri har
fortsatt att
utvecklas
även under
2019”
2 200
Gäster som
besökte 2019
års julbord.

Ägarandel 100 %
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| EVERYWHERE COMMUNICATION |

| ÅRET SOM GÅTT |

FRAMGÅNGSRIKT
UPPSTARTSÅR FÖR
EVERYWHERE
Efter en flygande start där rutiner sattes, värderingar formades och kulturen växte
fram slog everywhere upp dörrarna för inkommande uppdrag i början av året.
Några av kunderna som byrån nu inlett långsiktiga samarbeten med är Boråstapeter,
Ellos, Vara konserthus och FR Fastighetsservice för att bara nämna några.

E

verywhere communication är en nyetablerad fullservicebyrå med handplockade erfarna
kreatörer som brinner för riktigt bra content,
nytänkande design, kreativ konceptutveckling,
vassa webbfunktioner, starka kundrelationer och genom
tänkt affärsutveckling. Verksamheten drog igång vid
årsskiftet och i de nyrenoverade lokalerna i Borås arbetar
redan ett tiotal personer. Med kompetens inom webb
utveckling, idéutveckling, produktion av kampanjer och
designkoncept är everywhere också en viktig del av
Uddetorp Invest koncernens infrastruktur.
Den 2 januari 2019 klev tio erfarna kreatörer in i de nya
fina lokalerna på Herrljungagatan i Borås. Under första
tiden sattes gemensamma rutiner och värderingar som
skulle spegla everywheres arbetssätt och kultur. Arbets-

tempot var högt redan första veckan och samtidigt som
lokalen fixades och renoverades arbetade teamet hårt
med uppdrag från Uddetorp Invests koncernbolag. Efter
att ha blivit varma i kläderna välkomnades i mars månad
den första externa kunden och sedan dess har det rullat på
med uppdrag från bland annat Boråstapeter, Ellos, Vara
konserthus och FR Fastighetsservice.
Ett av årets mål var att vinna pris i en reklamtävling och
det gjorde everywhere. Med kampanjen ”En plats för alla”
för kunden Café Viskan, i den välrenommerade reklamtävlingen ”Din bästa sida”, i kategori Röda tråden. Så här löd
juryns motivering: ”Modigt och rätt! Kaxigt och snyggt!
I ett medium över flera medier. Detta är kommunikation
när den är som bäst år 2019!”

Ägarandel 100 %
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| STYRELSEN |

STYRELSEN
Uddetorp Invest AB:s styrelse består av fem ledamöter inklusive
ordföranden – alla från ägarfamiljen Smith. Styrelseledamöterna väljs
årligen på årstämman för tiden intill slutet av nästa årstämma.

BO SMITH

MARTIN SMITH

Ordförande, född 1938

Vice VD, född 1970

Styrelseledamot sedan 1984

Styrelseledamot sedan 2004

Utbildning: Realskola

Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås

F.d. koncernchef för Uddetorp Invest
AB
Delägare

Verksam i SEB:s lokala kontors–
styrelse i Borås
Delägare

ROBERT SMITH

INGELA SMITH

VD, koncernchef, född 1964

VD för Uddetorp Säteri AB

Styrelseledamot sedan 2004

Född 1966

Utbildning: Ekonomi- och juridikstudier vid Högskolan i Borås

Styrelseledamot sedan 2004

Verksam i SEB:s lokala kontorsstyrelse i Borås

Utbildning: Kandidatexamen,
svenska, religion och specialpedagogik

Delägare

Delägare

KERSTIN SMITH

Född 1939
Styrelseledamot sedan 2004
Utbildning: Realskola
Delägare
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| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE |

| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE |

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Uddetorp Invest AB,
organisationsnummer 556062-2176, får härmed avge redovisningen över
företags verksamhet för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
MODERBOLAGET

Uddetorp Invest AB är moderbolag i en koncern med verksamheter
inom i huvudsak tre olika affärsområden; Fastigheter, Restaurang,
Hälsa & Skönhet samt Kommunikation & Marknadsföring. Bolaget
svarar för koncernbolagens 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
huvudsakligen i verksamheter med stor utvecklingspotential och
där bolaget kan tillföra ekonomisk kompetens, lednings- samt
styrelsefunktioner, ett brett kontaktnät, personalhantering samt
marknadskompetens.

populära Sandwalls plats mitt i Borås, café med central placering i
Knalleland samt hälsoinriktat café i Knalleporten. I Viskan ingår också en
fusionsrestaurang, Viskan Fusion, inspirerad från matkulturen i Asien och
Sydamerika.
Under varumärket Balthazar återfinns restaurang, boulebar, café samt
cateringverksamhet. Verksamheterna bedrivs från centralt belägna
gallerian Pallas med utsikt över Viskan och Stadsparken.
Viskans caféer och restauranger har blivit självklara mötesplatser i Borås
och har ett egenutvecklat kaffe anpassat till vattenkvalitén i Borås.
UDDETORPS SÄTERI

Uddetorp Säteri erbjuder exklusiva möten i en unik miljö. Allt från det lilla
styrelsemötet till det stora pampiga bröllopet.
EVERYWHERE COMMUNICATION

Everywhere är en nystartad kommunikationsbyrå som täcker hela
behovet av marknadsföring och kommunikation.

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

INTÄKTER OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning har minskat med 91 mkr till 331 mkr (421
mkr) vilket motsvarar en minskning med -21,5 (1,5 %). Minskningen
är hänförlig till senarelagda projektstarter i bostadsutvecklingen.
Resultatet efter finansiella poster uppgår till 24,9 mkr (23,1 mkr). En extra
nedskrivning i fastigheten Pallas 1 har belastat resultatet med 5,1 mkr
då lokalanpassningar till nya hyresgäster inte bedömts ha motsvarande
inverkan på marknadsvärdet.

KONCERNENS VERKSAMHETER

I koncernen ingår varumärkena Cernera Fastigheter, Onyx Sportcenter,
Viskan Group, Uddetorp Säteri, Nõberu of Sweden samt Everywhere
Communication
CERNERA FASTIGHETER

Cernera jämte dotterbolag äger och förvaltar fastigheter i Boråsregionen
samt bedriver projektutveckling av i huvudsak bostäder på utvalda orter i
Sverige. 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.
							
ONYX SPORTCENTER

Onyx är med tre anläggningar, drygt 60 instruktörer och runt 100 pass
i veckan, definitivt det gym i Borås som har bredast erbjudande för alla
i familjen - barn som vuxen. De tre anläggningarna - Borås centrum,
Knalleporten samt Knalleland - tillgodoser människors skiftande behov
och önskemål av träning genom att erbjuda något olika inriktning,
Knalleporten anpassat för gruppträning, Knalleland anpassad för träning
speciellt riktad till barn och seniorer och anläggningen i centrum är ett
renodlat dygnet-runt-öppet gym med fria vikter och maskiner.

Cerneras totala nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar
direkt eller indirekt via köp eller försäljningar av bolag uppgår till
-84,4 mkr (166,2 mkr). Inköp av nya fastigheter eller tilläggsköp för
befintliga fastigheter har gjorts direkt eller indirekt via bolag för 7,7
mkr (118,3 mkr). Försäljningar av fastigheter direkt eller indirekt via
bolag uppgår till 128,7 mkr (1,5 mkr). Koncernen har genom flera års
utveckling av ett antal kommersiella fastigheter skapat ett attraktivt
fastighetsbestånd, där merparten utgör ytor för kontor och handel. Totalt
har under räkenskapsåret investerats 36,4 mkr (58,7 mkr) i utveckling av
kommersiella fastigheter.

Utvecklingen av förvaltningsfastigheterna sker löpande för att hålla
en hög nivå och kostnaderna för både yttre och inre underhåll för
fastigheterna uppgick totalt till 6,0 mkr (6,9 mkr).
Rensat från försäljningar av bolag och fastigheter samt nedskrivningar
uppgår resultatet efter finansiella poster till -7,8 mkr (26 mkr).
Båda affärsområdena inom Cernera har under året förstärkts med
ytterligare kompetenser för att tillmötesgå den ökade efterfrågan på
både lokaler och bostäder, vilket har ökat personalkostnaderna. Även
Uddetorp Invest har förstärkt med kompetens inom administration och
investeringsverksamheten.
Marknaden för träning i Borås växer och det gör även konkurrensen.
Det har öppnat några nya anläggningar i Borås och fler är på väg under
2020. Onyx Sportcenter har under de senaste åren tappat medlemmar
men ligger fortfarande i toppskiktet bland gymmen i området och ser
en fortsatt stark efterfrågan på Onyx träningsformer och koncept. En
av satsningarna, konceptet Onyx Care, som utformats och utvärderats
under året har pausats med tanke på den situation som råder idag med
Covid-19. Sammanlagt har denna satsning kostat ca 1 mkr vilket belastar
årets resultat som en engångspost. Omsättningen har minskat med -1,1
mkr (-0,6 mkr) varav 0,5 mkr härleds till strukturförändringar i Onyx Care
för att möjliggöra vidare satsning under 2020. Resultatet efter finansiella
poster är -2,4 mkr (0,1 mkr).

Under året har Viskan Group investerat totalt 5,3 mkr (8,2 Mkr) i Viskan
Café (Centrum och Knalleland), Viskan Fusion samt Balthazar. Vilket har
inneburit ett ökat finansieringsbehov samt minskat bolagets kassa.

Viskan Groups nettoomsättning fortsätter att öka till 57,4 mkr (51,7 mkr)
vilket är en ökning med 11% och ligger något under förväntningarna.
Främst beror det på att 2019 är första helåret för Balthazar. Resultatet
efter finansiella poster har minskat till -2,1 mkr (1,1 mkr) vilket till största
delen beror på högre kostnader för de investeringar som gjorts under
året samt att byte av koncept i en av våra verksamheter inneburit ändrad
inriktning vilket tar tid att bygga upp.

Uddetorp Säteri har under året investerat 0,6 mkr (2,0 mkr) vilket avser
dels färdigställt badstugan samt påbörjad investering i orangeri som
slutförts 2020. Investering har gjorts för att komplettera utbudet och öka
kundupplevelsen.

Uddetorp Säteris omsättning är i princip på samma nivå som föregående
år, 4,3 mkr (4,4 mkr). De stora investeringarna i uppstarten av
verksamheten belastar fortfarande resultatet mycket och resultatet efter
finansiella poster är -3,9 mkr (-2,6 mkr).

Efter att tidigare ha delat lokaler med koncernbolagen Uddetorp Invest
och Cernera har Everywhere Communication under året flyttat till egna
lokaler. Till lokalerna har det gjorts investeringar om totalt 0,7 mkr (0
mkr) i inredning och teknik.

Nõberu of Sweden fortsätter växa och omsättningen uppgick till 7,7 mkr
(6,6 mkr). Resultatet är fortfarande negativt och uppgick till -2,0 mkr (-1,7
mkr). Enligt planen är det fortfarande ett tag kvar innan verksamheten
kommer visa positivt resultat men det finns stor potential i marknaden
och produktsortimentet. Detta är en långsiktig investering som har goda
möjligheter att växa och nå en mycket bra lönsamhet inom ett par år.

Onyx Sportcenter har under året huvudsakligen investerat i ny
träningsutrustning uppgående till 2,1 mkr (1,5 mkr).

NÕBERU OF SWEDEN

Nõberu of Sweden säljer egentillverkade skönhetsprodukter för män.
Varumärket delas in i fyra produktsegment: Skin care, Beard care, Hair care
och Shaving. Kunderna är både privatpersoner och återförsäljare.
VISKAN GROUP

Viskan driver framgångsrikt café- och restaurangverksamhet på flera
platser i Borås. Under varumärket Viskan bedrivs café och bistro på
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I koncernen tas finansiella leasingobjekt med som en tillgång och ingår
därmed i gjorda investeringar.

Värdepappershandeln under 2019 har visar ett negativt resultat om -0,3
mkr (-0,1 mkr).
LIKVIDITET OCH KASSAFLÖDE

Fastighetsförvaltningens omsättning har ökat med 9 % (20 %). Ökningen
beror på utveckling av befintligt bestånd samt ytterligare förvärv. Den
ekonomiska uthyrningsgraden i snitt under året uppgår till 90 % (91 %).
Projektutvecklingen har under året minskat sin omsättning med -46 % (-5
%) till följd av mindre antal projektstarter.

INVESTERINGAR

Uddetorp Invest har under 2019 gjort investeringar på totalt 2,7 (3,8 mkr).
Investeringarna avser främst fordon och mindre inventarier till kontoret.

Everywhere Communications nettoomsättning för det första
verksamhetsåret blev 7,4 mkr och resultatet efter finansiella poster -3,4
mkr. Fokus har varit på uppstartsrelaterade uppgifter som försäljning och
rekrytering. Resultatet ligger i linje med förväntningarna.

Koncernens tillgängliga likviditet vid årets slut uppgick till 29,9 mkr (43,8
mkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten är fortsatt starkt och
före förändring av rörelsekapital uppgick det till 22,4 mkr (52,8 mkr).
FINANSIERING

Koncernens lånestock förvaltas aktivt för att hålla nere ränterisken. I
dagsläget är det en bra balans mellan rörlig och bunden ränta där även
swapavtal används för att behålla flexibiliteten. Målsättningen är att 4060% av lånestocken skall vara räntesäkrad. Koncernens räntebärande lån
uppgick vid årets slut till 988 mkr (966 mkr). Förvaltningsfastigheternas
belåningsgrad uppgår till 63 % (63 %). Övriga verksamheters belåning
är marginell och löpande amortering sker. Projektfastigheterna belånas
mycket blygsamt och amorteringar sker oftast i samband med vinstuttag i
projekten.
HÄNDELSER UNDER VERKSAMHETSÅRET
MODERBOLAGET

Fokus för året har varit rekrytering av kompetenser för att bl.a skapa
bättre förutsättningar för den koncerngemensamma administrationen
samt att strukturera investeringsprocessen.
CERNERA FASTIGHETER

Cernera hade per bokslutsdatum 21 st (23 st) förvaltningsobjekt. Samtliga
förvaltningsfastigheter värderas årligen av ett externt värderingsföretag,
Forum Fastighetsekonomi. Det totala värdet för förvaltningsfastigheterna
uppgår till 1 396 mkr (1 439 mkr), beaktat kommande investeringar. Utifrån
kvarvarande förvaltningsfastigheter, exklusive sålda och förvärvade, är
värdeökningen 5 % (35 %). Fastigheterna ligger centralt i Borås Stad i
attraktiva områden för fastighetens ändamål och utgör en bra blandning av
kontor och handel.
Under året skedde inflyttning i projektet Berwald Hestra, där var samtliga 24
lägenheter slutsålda vid ingången av året.
I slutet av 2018 förvärvades ett nytt projekt, Lunden. Projektet är vårt
hitintills största helägda projekt och är uppdelat på tre etapper och med
varsin huskropp. Etapp 1 avser en förskola med 9 avdelningar samt 53
hyreslägenheter. Etapp 2 och 3 kommer att ske i bostadsrättsform med
38 respektive 33 lägenheter. Projektarbetet har pågått under 2019 och
försäljningsstart av Etapp 2 var i slutet av 2019. Vid årsskiftet fanns 20
bokningsavtal. Bokningsavtalen har 2020 omvandlats till förhandsavtal och
fler lägenheter har därefter sålts. Försäljningsstart för etapp 3 har skett våren
2020. Etapp 1 beräknas vara färdig Q3 2021, Etapp 2 under Q4 2021 samt
Etapp 3 våren 2022.
Under 2019 har byggnationen fortsatt i projektet Lorensberg 3 där 27
lägenheter har uppförts och inflyttning skedde i början av 2020. Samtliga
lägenheter var sålda vid inflyttningstillfället men vid bokslutsdagen var en
lägenhet osåld.
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| FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE |

I november 2019 togs det första spadtaget för projektet Vyn Bergdalen.
Projektet består av 43 lägenheter och 33 lägenheter var sålda vid årsskiftet.
Inflyttning är beräknad till Q1 2021.
Koncernen har sedan tidigare en fastighet på Druvefors i Borås. Projektarbete
har pågått en tid under namnet Stallbacken Compact Living. I projektet ska
29 hyreslägenheter på 35 kvm vardera produceras. Byggstart har skett i början
av 2020 och beräknas stå klara under Q4 2020.
De sista inflyttningarna i projektet Trädgårdsstaden skedde under året, etapp
3 i februari 2019 och etapp 4 i juni 2019. Projektet har avsett 164 lägenheter.

VISKAN GROUP

I restaurangverksamheten öppnade våren 2019 Viskan Fusion med
inriktning inspirerad från matkulturen i Asien och Sydamerika. Viskan
Fusion ersatte det tidigare konceptet Viskan Vinbar. I samband med
konceptförändringen genomfördes en renovering av lokalen samt också
av Viskan Cafés centrala lokal. Viskan Knalleland har ökat sina ytor för
att öka sin kapacitet att ta mot fler besökare. Året var det första helåret för
Balthazar och framförallt i början av året var omsättningsutvecklingen
stigande för att under sommaren och hösten stagnera.
UDDETORP SÄTERI

ONYX SPORTCENTER

Onyx organisation har under året arbetat intensivt med att utveckla
verksamhetens erbjudande och förflytta sin position på marknaden.
Verksamheten har landat i ett flertal nya träningskoncept som från och med
2020 utgör Onyx nya kunderbjudande med fler nischade träningsformer
som kommer att tilltala ännu fler målgrupper och därmed möjliggöra
tillväxt. I samband med detta görs en ombyggnad i Knalleporten som
innebär plats för tre nya gruppträningssalar ombyggnationen är färdigställd
våren 2020.

Uddetorp Säteri har fortsatt att satsa på bröllop och andra arrangemang.
EVERYWHERE COMMUNICATION

Everywhere Communication har under året fokuserat på att hitta rätt
personal, bygga en positiv kultur och sätta fungerande rutiner för arbetet.
ÖVRIGT

Efter räkenskapsårets utgång har Covid-19 skakat omvärlden. Läs mer om
hur koncernen och respektive verksamhet har påverkats i not 31.

NÕBERU OF SWEDEN

MÖJLIGHETER OCH RISKER

Nõberu of Sweden fortsätter utveckla sortimentet mot att vara ett
komplett alternativ av skönhetsprodukter för män. Under året har
stylingsortimentet utökats med fler hårvaxer och en saltvattenspray.
För att förmedla en tydligare premiumkänsla för bolagets produkter har
förpackningsdesign förändrats och samtidigt skapat en enhetlig röd tråd
genom hela sortimentet.

För en beskrivning av Uddetorp Invests riskhantering hänvisas till not 32.

DISPOSITION BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST
STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖRESLÅR ATT TILL FÖRFOGANDE STÅENDE MEDEL I KRONOR:

Balanserade vinstmedel
Årets vinst


47 285 336
14 028 467
61 313 803

Disponeras enligt följande:
I ny räkning överförs 


61 313 803
61 313 803
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| FLERÅRSJÄMNFÖRELSE/FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL |

| RESULTATRÄKNING KONCERNEN |

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2019

2018

KONCERNRESULTATRÄKNING
2017

2016

Not

2015

2019

2018

2, 3

330 610

421 235

4

5 812

9 154

336 422

430 389

RÖRELSENS INTÄKTER

KONCERNEN

Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr

330 610

421 235

427 871

346 759

208 820

19 657

23 121

24 639

45 753

52 475

1 664 550

1 647 213

1 473 308

1 352 165

1 126 622

30

31

31

30

34

Soliditet, %

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
RÖRELSEKOSTNADER

MODERBOLAGET

Råvaror och förnödenheter

-19 050

-18 200

Nettoomsättning, tkr

21 389

21 321

15 753

7 935

8 755

Fastighetskostnader

-25 997

-24 796

Resultat efter finansiella poster, tkr

12 489

8 660

13 095

24 867

20 678

-103 529

-190 252

557 506

555 415

486 091

426 457

454 896

Balansomslutning, tkr
Soliditet, %

92

92

92

95

83

Produktionskostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-37 855

-35 045

5, 6

-38 661

-36 102

7

-70 733

-55 476

-29 832

-27 013

-5 100

-7 000

-427

-

-331 184

-393 884

5 238

36 505

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital

Reservfond

Uppskrivningsfond

Balanserat
resultat m.m.

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Minoritetsandelar

Summa eget
kapital

FINANSIELLA POSTER

KONCERNEN

Eget kapital 2019-01-01

100

20

354 348

Korrigeringar från föregående år
Uppbokning skattefordran på underskottsavdrag från
tidigare år
Förändring uppskrivningsfond, se not 24

-16 795

Fusionsresultat
Ägarförändringar i koncernbolag
Effekter vid avyttring av koncernbolag
Utdelning till aktieägare
Omräkningsdifferenser
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

Rörelseresultat

100

147 283

3 024

504 775

1 227

-1 227

-

799

432

1 231

2 808

-

-13 987

-12

-

-12

-869

377

-492

99

-

99

-15 000

-

-15 000

-15

-

-15

29 339

-1 885

27 454

20

337 553

165 659

721

504 053

Aktiekapital

Reservfond

Uppskriv
ningsfond

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

100

20

449 800

Resultat från andelar i koncernföretag

8

37 748

4 042

Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

565

28

Räntekostnader

-18 656

-17 453

Summa finansiella poster

19 657

-13 383

Resultat efter finansiella poster

24 895

23 122

2 559

1 434

1 885

549

29 339

25 105

Skatt
Minoritetens andel i årets resultat
Årets resultat

10

MODERBOLAGET

Eget kapital 2019-01-01
Utdelning till aktieägarna
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

100

20

449 800

62 286

512 206

-15 000

-15 000

14 028

14 028

61 314

511 234

Aktiekapitalet består av 1000 aktier fördelat på 125 st A-aktier med 10 röster per aktie samt 875 B-aktier med 1 röst per aktie.
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| BALANSRÄKNING KONCERNEN |

| BALANSRÄKNING KONCERNEN |

KONCERNBALANSRÄKNING
Not

KONCERNBALANSRÄKNING, FORTS.
2019-12-31

2018-12-31

Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiekapital

Varumärken

11

13

26

Annat eget kapital

24

Årets resultat moderföretagets aktieägare
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Minoritetsintresse

Projektfastigheter

12

63 649

71 326

Förvaltningsfastigheter

13

1 335 611

1 404 197

Inventarier, verktyg och installationer

14

15 948

15 467

Leasinginventarier

15

8 702

5 568

Förbättringsutgifter på annans fastighet

16

11 298

10 554

Uppskjuten skatteskuld

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

17

40 389

49 398

Övriga avsättningar

1 475 597

1 556 510

1

1

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa eget kapital

2019-12-31

2018-12-31

100

100

473 893

476 546

29 339

25 105

503 332

501 751

721

3 024

504 053

504 775

92 499

98 015

439

-

92 938

98 015

AVSÄTTNINGAR

19

Summa avsättningar
LÅNGFRISTIGA SKULDER

18

Skulder till kreditinstitut

25

926 804

908 200

25

15 315

30 259

942 119

938 459

Uppskjutna skattefordringar

19

5 117

2 546

Övriga långfristiga skulder

Övriga långfristiga fordringar

20

7 842

8 668

Summa långfristiga skulder

12 960

11 215

1 488 570

1 567 751

KORTFRISTIGA SKULDER

Summa anläggningstillgångar

Förskott från kunder
Skulder till kreditinstitut

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

25

Leverantörsskulder

Varulager m m

Aktuella skatteskulder

Råvaror och förnödenheter

773

572

Värdepapper

5 370

5 370

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Färdiga varor och handelsvaror

2 994

2 665

17 359

11 217

Summa kortfristiga skulder

Projektutvecklingskostnader i pågående exploateringsprojekt
Förskott till leverantörer

9

221

26 505

20 045

4 606

9 134

139 180

42 683

Övriga kortfristiga skulder

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

26

8 767

7 940

45 807

27 421

11 029

20 378

1 991

2 645

40 870

32 416

16 976

15 164

125 440

105 964

1 664 550

1 647 213

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

21

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

5 689

6 391

149 475

58 208

Kassa och bank
Kassa och Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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23

-

1 209

175 980

79 462

1 664 550

1 647 213
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| KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN |

| MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING |

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
2019

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Not

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

5 238

40 546

35 608

29 729

565

28

-18 684

-17 453

-286

-38

22 441

52 812

Nettoomsättning

3

Övriga rörelseintäkter

4

-6 461

-3 188

Kundfordringar

4 528

-245

-96 010

14 863

-9 345

-6 668

7 340

5 216

-77 507

62 790

Övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 321

1 409

711
22 032

5, 6

-10 552

-11 543

7

-14 026

-11 251

RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader

Varulager

Leverantörsskulder

21 388
22 797

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Övriga kortfristiga fordringar

2018

RÖRELSENS INTÄKTER

Summa rörelseintäkter
Erhållen ränta

2019

Rörelseresultat

-1 503
-24 297

-3 346

-2 265

11 000

FINANSIELLA POSTER

Resultat från andelar i koncernföretag

8

15 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

1 040

-

-206

-75

Summa finansiella poster

15 834

10 925

Resultat efter finansiella poster

12 488

8 660

Räntekostnader
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-1 565
-26 143

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-67 688

-149 180

Sålda materiella anläggningstillgångar

129 144

4 313

-492

-41 616

140

4 190

Bokslutsdispositioner

27

675

2 117

826

-2 327

Skatt på årets resultat

10

865

-64

61 930

-184 620

14 028

10 713

64 227

137 345

8 417

-1 629

-48 276

-30 011

-

-1 228

Utbetald utdelning

-10 000

-14 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 368

90 477

-1 209

-31 353

1 209

32 562

Investeringar i dotterbolag
Sålda dotterbolag
Förändring i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets vinst

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån
Förändring kortfristiga finansiella skulder
Amortering av skuld
Tillskott/utdelning minoritet

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

0

1 209

Outnyttjad checkkredit

29 927

42 550

Tillgänglig likviditet

29 927

43 759
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
Not

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

2019-12-31

2018-12-31

Not

2019-12-31

2018-12-31

100

100

449 800

449 800

20

20

449 920

449 920

Balanserad vinst eller förlust

47 286

51 573

Årets vinst

14 028

10 713

61 314

62 286

511 234

512 206

12 321

1 292

12 321

1 292

1 636

932

529

969

Skulder till koncernföretag

177

13 379

Aktuella skatteskulder

128

548

30 058

25 032

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

EGET KAPITAL

Materiella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Inventarier, verktyg och installationer

14

2 949

3 725

Aktiekapital

Leasinginventarier

15

3 667

2 187

Uppskrivningsfond

6 616

5 912

Reservfond

24

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andelar i koncernföretag

28

Fordringar hos koncernföretag
Uppskjutna skattefordringar

19

Summa anläggningstillgångar

465 322

464 582

54 075

43 937

1 739

1 352

521 136

509 871

527 752

515 783

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Varulager m m

Övriga skulder till kreditinstitut

Färdiga varor och handelsvaror

15

14

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

2 667

1 556

26 252

36 256

Övriga kortfristiga fordringar

21

116

1

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

22

567

195

29 602

38 008

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Summa omsättningstillgångar

25

137

1 610

29 754

39 632

557 506

555 415

Skulder till kreditinstitut

25

Leverantörsskulder

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26

1 423

1 057

33 951

41 917

557 506

555 415
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
KONCERNREDOVISNING

Uddetorp Invest AB upprättar koncernredovisning. Företag där Uddetorp
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 koncernredovisningen.
Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella
anläggningstillgångar. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
Förvärvstidpunkten 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 mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna
vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Samtliga
intressebolag är att betrakta som Joint ventures och redovisas i koncernen
enligt klyvningsmetoden.

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

INTÄKTER

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

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
bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening. Som grundläggande
villkor för tillämpning av successiv vinstavräkning gäller att projektintäkt
och -kostnad ska kunna kvantifieras på ett tillförlitligt sätt. Successiv
vinstavräkning 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
entreprenadprojekten belastas med räntekostnader från byggstart.
I koncernens resultaträkning redovisas intäkterna från projekten brutto
d.v.s. till nedlagda kostnader plus den successiva vinstavräkningen.

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
aktiveras. 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 samband
med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till
framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana
fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
anläggningstillgång redovisas som Övrig 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
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Förvaltningsfastigheter och Projektfastigheter
Stommar

50–117 år

Fasader, yttertak, fönster

40–60 år

Hissar, ledningssystem
Övrigt
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25 år
20–40 år

5–6 år
10–20 år

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en
prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde
som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara
kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av
om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av
nedskrivningar 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 väsentligt
överföres från leasinggivaren till leasingtagaren. Ett operationellt
leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
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
minimileasingavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående.
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering av skulden enligt
effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad det
räkenskapsår utgifterna uppkommer. Leasinginventarier redovisas i
separat not under leasingavtalets livslängd därefter omklassificeras de till
aktuell anläggningstillgång.
FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga
placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas
i balansräkningen när Uddetorp Invest AB blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 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
klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som
avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader
redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
som ränteintäkt i resultaträkningen.
LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Följande avskrivningstider tillämpas:

5 år

Leasinginventarier
Förbättringsutgifter på annans fastighet

INKOMSTSKATTER

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Intäkterna redovisas i den period de avser. Intäkterna redovisas efter
avdrag för moms och rabatter.

Inventarier, verktyg och installationer

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde 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, liksom även företagets mål för riskhanteringen och
riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Dokumentation sker också
av företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av
huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i
hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i
kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.
DOKUMENTERADE SÄKRINGAR AV KONCERNENS RÄNTEBINDNING
(SÄKRINGSREDOVISNING).

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot
ränteförändringar. 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
redovisas omedelbart i resultaträkningen.
KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett
nettobelopp i balansräkningen endast då legal 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
köpeskillingen 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
balansdagen.
BOKSLUTSDISPOSITIONER

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner
i resultaträkningen.
KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Koncernbidrag redovisas enligt alternativregeln, vilket innebär
att koncernbidrag som erhålls eller lämnas redovisas som
bokslutsdispositioner. 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 företaget inte kan uppfylla sitt
åtagande. Moderbolagets resultat belastas för kostnader i takt med att de
anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.
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NOT 4

HYRESINTÄKTER

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Koncernen

Koncernen
2019

2018

Avtalade framtida hyresintäkter
Avtalade hyresintäkter år 1

71 580

74 608

Avtalade hyresintäkter mellan år 2-5

171 560

191 083

Avtalade hyresintäkter senare än år 5

55 233

55 582

298 373

321 273

Summa

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

2019
Vinst avyttring anläggningstillgångar

2019

2019

Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

Vinst avyttring verksamhet
(inkråm)

-

3 996

-

-

Försäkringsersättningar

-

186

-

-

4 595

2 691

984

185

Övriga rörelseintäkter

NOT 5

BDO Göteborg KB
Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB

77 142

-

-

Bostadsutveckling

123 151

229 155

-

-

7 697

6 601

-

-

Värdepappershandel

34 800

31 962

-

-

Gym och friskvård

17 723

18 847

-

-

Restaurangverksamhet

57 423

51 714

-

-

Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB

4 324

4 405

-

-

Summa

Frisörsverksamhet

-

1

-

-

Hotellverksamhet

-

1 408

-

-

1 663

-

-

-

-

-

21 388

21 321

330 610 421 235

21 388

21 321

Marknadsföringstjänster
Tjänster
Summa
Nettoomsättningens fördelning på geografiska marknader
Sverige
Övriga EU
Övriga marknader
Summa

328 563

419 182

21 388

21 321

1 907

1 917

-

-

140

136

-

-

330 610 421 235

1 773

67

72

9 154

1 409

711

21 388

21 321

2019

2018

Summa

790

697

43

79

68

48

-

-

858

745

43

79

Övriga tjänster
BDO Göteborg KB

NOT 6

26

102

148

112

1

15

54

30

27

117

202

142

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Koncernen
2019

Moderbolaget

2018

2019

2018

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara
leasingavtal:
1 421

2 393

3 967

3 885

Förfaller till betalning senare
än ett men inom 5 år

2 132

3 538

15 463

15 419

Förfaller till betalning senare
än fem år

Under perioden kostnadsförda
leasingavgifter

-

-

-

3 533

3 553

5 931

19 430

22 837

3 954

4 192

4 062

I både koncernen och moderbolagets redovisning utgörs den
operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler och fordon.
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4 723

RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen

2018

2019

2019

2018

Moderbolaget

2018

2019

2018

Utdelningar

-

-

15 000

-

Kvinnor

64

55

13

12

Anteciperad utdelning

-

-

-

11 000

Män

64

53

4

4

128

108

17

16

Resultat vid försäljning
fastigheter

37 775

-

-

-

-

4 042

-

-

Totalt
Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till
övriga anställda

Sociala avgifter enligt lag och
avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga
anställda
Totalt
Erhållna lönebidrag har
reducerat personalkostnader i
resultaträkningen med

Summa

3 111

1 714

3 111

1 714

48 243

38 343

6 834

5 739

52 524

40 057

9 945

7 453

NOT 9

16 786

15 632

3 213

2 644

228

284

228

284

3 385

2 242

720

717

71 753

58 215

14 106

11 098

1 093

1 271

-

-27

-

-

-

37 748

4 042

15 000

11 000

RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Koncernen
2019
Ränteintäkter
Kursdifferenser

Moderbolaget

2018

464

Summa

28

2019

2018

699

-

101

-

341

-

565

28

1 040

0

NOT 10 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Koncernen
2019
Aktuell skatt

Moderbolaget

2018

2019

2018

335

-966

478

-

Uppskjuten skatt

2 224

2 400

387

-64

Skatt på årets resultat

2 559

1 434

865

-64

Redovisat resultat före skatt

24 895

23 121

13 164

10 777

Skatt beräknad enligt gällande
skattesats 21,4% (22%)

-5 328

-5 087

-2 817

-2 371

-

Antal styrelseledamöter på
balansdagen
4

3

2

2

Män

10

10

3

3

Totalt

14

13

5

5

Skatteeffekt av ej skattepliktiga
eller avdragsgilla kostnader

-383

-

62

-60

Ränteavdragsbegränsning

-1 957

-

-

-

Resultat från andelar i dotterbolag

10 776

8 020

3 210

2 420

-177

811

-

-

-1 091

-

-

-

Förändring skatt på underskottsavdrag

291

-704

-68

-

Skatt hänförlig till tidigare års
redovisade resultat

428

-

478

-

Övriga skattemässiga justeringar

-

-1 606

-

-53

Redovisad skattekostnad

2 559

1 434

865

-64

Skatteeffekt av skillnad mellan
bokfört och skattemässigt
värde fastigheter

Antal verkställande direktörer
och andra ledande befattningshavare
Kvinnor

Resultat avyttring dotterbolag
Fusionsresultat

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

Kvinnor

Förfaller till betalning inom
ett år

NOT 8

Moderbolaget

Medelantalet anställda

Löner och ersättningar till
styrelsen och verkställande
direktören

Moderbolaget

2018

2019

Revisionsuppdraget

83 829

Konferens och event

840
5 812

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Fastighetsrörelsen
Skönhetsprodukter

2018
454

2019

2018

2019
358

Koncernen
Moderbolaget

2018

2018

Koncernen

508

Vidarefakturerade kostnader

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Moderbolaget

377

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

Koncernen

NOT 7

3

2

-

-

Män

12

8

4

4

Totalt

15

10

4

4

Skatteeffekt vid nedskrivning
av fastigheter
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VARUMÄRKEN

NOT 13

2019

Koncernen

Koncernen

Koncernen
2018

Ingående anskaffningsvärden

64

64

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64

64

Inköp
Försäljningar

2019

2018

1 074 517

691 300

7 684

47 248

-78 196

-

-

64 071

Ingående avskrivningar

-38

-25

Genom förvärv av dotterföretag

Årets avskrivningar

-13

-13

Genom försäljning av dotterföretag

-3 488

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-51

-38

Omföringar från pågående nyanläggningar

42 196

194 023

-

77 875

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 042 713

1 074 517

Omklassificeringar
Utgående restvärde enligt plan

13

26

Ingående avskrivningar
NOT 12

PROJEKTFASTIGHETER

Försäljningar

Koncernen

Genom förvärv av dotterföretag

-113 357

-62 064

7 617

-

-

-24 790

-14

-

2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

71 633

112 729

Årets avskrivningar

-18 126

-16 228

Inköp

10 683

20 254

Omklassificeringar

28

-10 275

-18 453

-2 483

Genom förvärv av dotterföretag

-

19 008

Utgående ackumulerade avskrivningar

-123 852

-113 357

Omklassificeringar

-

-77 875

Ingående uppskrivningar

446 371

403 558

224

-

64 087

71 633

Försäljningar

-35 441

-

Årets uppskrivningar

29 342

53 217

Årets nedskrivningar av uppskrivet belopp

-11 606

-7 000

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

-3 517

-3 404

425 149

446 371

Försäljningar

Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-307

-10 507

-

31

Årets avskrivningar

-131

-131

Omklassificeringar

-

10 300

-438

-307

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Genom försäljning av dotterföretag

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Återförda återföring av nedskrivet belopp
Årets nedskrivningar

Ingående nedskrivningar

-

-3 356

Omklassificeringar

-

3 356

Utgående ackumulerade nedskrivningar

0

0

63 649

71 326

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Utgående restvärde enligt plan

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

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

-3 334

-

35

22

Omklassificeringar
Omräkningsdifferenser

2019

2018

2019

2018

42 046

31 984

5 588

3 568

5 039

10 009

219

2 020

-829

-1 395

-110

-

-

-654

-

-

1 234

2 102

-

-

12

-

-

-

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

47 502

42 046

5 697

5 588

Ingående avskrivningar

-26 579

-22 420

-1 863

-986

247

1 354

25

-

-

625

-

-

Försäljningar och utrangeringar
Genom försäljning av dotterbolag
Årets avskrivningar

-4 718

-3 935

-910

-877

Omklassificeringar

-504

-2 203

-

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-31 554

-26 579

-2 748

-1 863

15 948

15 467

2 949

3 725

Utgående restvärde enligt
plan

LEASINGINVENTARIER

Koncernen
2019

2018

2019

2018

9 966

11 741

2 979

3 630

-5 100

-

-

-3 356

Inköp

6 058

3 076

2 491

1 800

-8 399

-3 334

Försäljningar och
utrangeringar

-1 179

-2 700

-1 179

-2 451

-803

-2 151

-

-

14 042

9 966

4 291

2 979

-4 398

-5 558

-792

-861

1 335 611

1 404 197

Koncernens förvaltningsfastigheter värderades inför årets bokslut
till 1 395 800 tkr (1 439 300 tkr), beaktat framtida investeringar,
av Forum Fastighetsekonomi AB. Marknadsvärdet bedöms med
en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys
av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror,
vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt etc,
direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som överensstämmer
med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande
marknadssituation. Som grund för bedömningen om marknadens
direktavkastningskrav mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara
fastighetsköp.

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och
utrangeringar

1 205

907

1 205

696

Årets avskrivningar

-2 734

-1 950

-1 037

-627

Omklassificeringar

587

2 203

-

-

-5 340

-4 398

-624

-792

8 702

5 568

3 667

2 187

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

2019

2018

16 978

18 826

1 794

2 479

-

-4 327

71

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 843

16 978

Ingående avskrivningar

-6 424

-7 958

-

2 356

-1 010

-822

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Omklassificeringar

-111

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 545

-6 424

Utgående restvärde enligt plan

11 298

10 554

NOT 17 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Koncernen
2019

2018

Ingående nedlagda kostnader

49 398

184 766

Under året nedlagda kostnader

36 431

58 655

-1 141

-

Under året genomförda omfördelningar

-44 299

-194 023

Utgående nedlagda kostnader

40 389

49 398

Försäljningar

Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt
plan
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Moderbolaget

Omklassificeringar

Genom försäljning av dotterbolag

NOT 15

Ingående nedskrivningar

NOT 16 FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER PÅ ANNANS
FASTIGHET

NOT 14 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

NOT 18 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen
2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

1

1

Utgående redovisat värde, totalt

1

1
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UPPSKJUTEN SKATT

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Koncernen
201912-31

Moderbolaget

201812-31

201912-31

Koncernen

201812-31

201912-31

Uppskjuten skattefordran

Sponsring

Uppskjuten skatt på skillnaden
mellan skattemässigt värde och
bokfört värde på fastigheten

4

-

-

-

Uppskjuten skatt på kvarvarande underskottsavdrag

5 113

2 546

1 739

1 352

5 117

2 546

1 739

1 352

NOT 25 UPPLÅNING

Moderbolaget

201812-31

201912-31

Koncernen

201812-31

201912-31

-

225

-

-

RÄNTEBÄRANDE SKULDER

Upplupna hyresintäkter

811

2 521

-

-

Långfristiga skulder

Upplupna ränteintäkter

256

-

-

-

Skulder till kreditinstitut

-

118

-

-

Övriga skulder

Upplupna intäkter

1 215

2 500

289

-

Summa

Förutbetalda kostnader

3 407

1 027

278

195

Summa

5 689

6 391

567

195

Upplupna lönebidrag

NOT 28 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

201812-31

926 804 908 200

201912-31

201812-31

12 321

1 292

30 259

-

-

942 119 938 459

12 321

1 292

15 315

Kortfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld

Checkräkningskredit

12 623

-

-

-

Uppskjuten skatt på uppskrivning fastighet

Skulder till kreditinstitut

33 184

27 421

1 636

932

45 807

27 421

1 636

932

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Uppskjuten skatt på skillnaden
mellan skattemässigt värde och
bokfört värde på fastigheten

87 581

92 022

-

-

NOT 23 TILLGÄNGLIG LIKVIDITET

-

342

-

-

4 918

5 651

-

-

92 499

98 015

0

0

2019
Kassa och bank

-12 623

1 209

Beviljat belopp på checkräkningskredit

42 550

42 550

Tillgänglig likviditet

29 927

43 759

Koncernen

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående restvärde enligt plan

2019

2018

8 668

6 342

-

2 326

-826

-

7 842

8 668

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

Koncernen
201912-31

Moderbolaget

201812-31

201912-31

201812-31

Fordran på Brf:er avseende
försäljning av projektfastighetsbolag

7 291

17 202

-

-

Fordran avseende pågående
Brf-projekt

19 274

19 295

-

-

425

1 025

-

-

Förskott fastighetsköp
Fordran vid försäljning fastigheter

110 594

-

-

-

Övriga kortfristiga fordringar

1 596

5 161

116

1

139 180

42 683

116

1
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2019
Ingående saldo
Årets uppskrivningar

354 348
23 298

Moderbolaget

2018

2019

314 774 449 800 377 800
41 509

-

-

-

-

Försäljning fastigheter

-31 017

-

-

-

Förändring föranledd av ändrad skattesats

-

6 180

-

-

Övrig överföring till fritt eget
kapital

-2 808

-8 115

-

-

337 553 354 348 449 800 449 800

I moderbolaget avser uppskrivningsfonden uppskrivning av andelar i
koncernföretag och i koncernen avser uppskrivningsfonden uppskrivningar av fastigheter.
Uppskrivningar av anläggningstillgångar förändrar ej anläggningarnas
skattemässiga restvärde, och som en konsekvens härav återläggs avskrivningarna på uppskrivningsbeloppen såsom ej avdragsgilla kostnader i
deklarationen.

Bokfört
värde
19-12-31

Bokfört
värde
18-12-31

Uddetorp Holding
AB/556097-1185/
Borås

100

1 000

15 232

14 532

Cernera Fastigheter
AB/556671-8127/
Borås

100

2 000

450 000

450 000

Cernera International
AB/559136-9805/
Borås

100

500

90

50

465 322

464 582

2019

2018

23 989

23 989

740

-

24 729

23 989

449 800

377 800

-

72 000

449 800

449 800

-9 207

-9 207

-9 207

-9 207

465 322

464 582

Moderbolaget

Summa

Ingående anskaffningsvärden

987 926 965 880

13 957

2 224

12 321

1 292

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

FÖRFALLOTIDER

132 734

139 943

Amortering efter 5 år

809 385

798 516

-

-

Summa

942 119 938 459

12 321

1 292

NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Koncernen

72 000

-6 268

Antal
aktier

Aktieägartillskott

2018

Nedskrivning av uppskrivet
belopp

Utgående saldo

ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Summa räntebärande skulder

Amortering 2-5 år

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden

2018

NOT 24 UPPSKRIVNINGSFOND

NOT 20 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 21

Summa

Koncernen

Kapitalandel %

Moderbolaget

201912-31
Upplupna räntekostnader
Förutbetalda träningsavgifter
Lönerelaterade kostnader
Upplupna kostnader
Summa

201812-31

Uppskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar
Ingående nedskrivningar

Moderbolaget

Årets förändringar

201912-31

Utgående ackumulerade nedskrivningar

201812-31

452

954

20

-

2 608

2 830

-

-

7 115

6 281

1 132

784

6 801

5 099

271

273

16 976

15 164

1 423

1 057

Utgående redovisat värde

NOT 29 STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernen
201912-31

201812-31

979 028

1 113 245

8 250

7 250

För egna avsättningar och skulder

NOT 27 BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019

2018

Lämnade koncernbidrag

-10 192

Mottagna koncernbidrag

10 867

2 117

675

2 117

Summa

Ingående uppskrivningar
Årets förändringar

-

Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Summa ställda säkerheter

8 702

5 568

995 980

1 126 063
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NOT 30 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
201912-31

201812-31

Moderbolaget
201912-31

201812-31

Borgensförbindelser till förmån för bostadsrättsföreningar
i pågående projekt

28 437

115 937

-

-

Summa eventualförpliktelser

28 437

115 937

0

0

NOT 31
SLUT

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS

Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19.
Merparten av koncernens verksamheter har och kommer beröras på olika
sätt.
Cerneras förvaltningsfastigheter finns belägna i Borås och har en
blandning av kontor, butiker, restauranger, träningscenter, hotell,
och bostäder. Hyresgästerna är både större internationella bolag
som den lokala butiken, Förvaltningsfastigheterna har över lag bra
kassaflöde. Projektfastigheterna är inriktade på bostadsutveckling, både
hyreslägenheter och bostadsrätter. Den blandning av fastighetsbestånd
som Cernera har ger en riskspridning och bedömningen är att
verksamheten påverkas i lika utsträckning som det generella samhället.
Bedömningen är att ju längre krisen pågår kommer påverkan att bli större.
Vi delar också den generella bedömningen att besöksnäringen och butiker
kommer att ha störst påverkan. Blir krisen långvarig finns det en generell
risk för bolagets hyresgäster. En längre kris bedömer vi också påverkar
bostadsutvecklingen då slutköparnas finansiella status påverkas vid en
lågkonjunktur.
För Viskan Group syns de ekonomiska konsekvenserna i minskad
omsättning. Dels på grund av den allmänna oron hos allmänheten minskat
besöken samt att införda restriktioner påverkar delar av verksamheten.
Viskan Group har på kort tid också möjliggjort digitala beställningar vilket
fått en positiv effekt.
Noberu har indirekt drabbats då vissa kunders verksamhet, främst frisöroch skönhetssalonger, drabbats av avbokningar vilket i sin tur påverkar
försäljningen av produkter. De länder som Noberu exporterar till har
stängt ner sina samhällen, vilket påverkat försäljningen negativt. Fram
tills krisen kom hade Noberu en väldigt bra utveckling med kraftigt ökad
försäljning och mars månad visade också på en vinst.
Vår senaste investering, kommunikationsbyrån Everywhere, har upplevt
att några av de planerade projekten har skjutits på framtiden vilket
direkt har påverkat verksamheten och dess personal då verksamheten är
personalintensiv.
Uddetorp Säteris verksamheten har sedan krisen började i princip varit
vilande. Detta på grund av de restriktioner som införts för branschen
kraftigt påverkat verksamheten och beslut togs därför att tillfälligt
stänga densamma. Under sommarhalvåret var i princip samtliga helger
bokade för bröllop. I nuläget har bröllopen i maj och juni flyttats fram
till sensommaren eller hösten. Vissa bröllopspar har också efterfrågat
möjligheten att avvakta till år 2021 samt att vissa har valt att avboka helt.
Onyx Sportcenter som bedriver gym- och träningsverksamhet på tre
anläggningar i Borås har under den första tiden främst sett en minskad
nyförsäljning av träningskort och abonnemang. Även önskemål om att
frysa sina befintliga träningskort och abonnemang har förekommit. Då
bedömningen görs att pandemin är övergående, har beslut tagits att gå
kunderna till mötes för att på så vis behålla en god relation.
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Samtliga av ovanstående verksamheter, förutom Cernera och Uddetorp
Invest, har korttidspermitterat personal vilket inte oväsentligt påverkat
verksamheterna ekonomiskt och underlättar att framåt kunna återuppta
verksamheten under mer normala förhållande. Korttidspermitterigen har
i samtliga fall beviljats.
I nuläget är det svårt att göra en samlad bedömning av de ekonomiska
konsekvenserna krisen har och kommer att innebära för verksamheterna
då vi inte kan bedöma hur långvarig krisen kommer att bli.

Hyresintäkter hyresnivå

RISK

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

Styrelsen och ledningen följer löpande utvecklingen och vidtar
de åtgärder som anses vara nödvändiga för koncernen och dess
verksamheter.
Geografisk Förändrade ekonoetablering miska förutsättningar
på lokal marknad kan
påverka intäktsnivån

NOT 32 RISKHANTERING
RISKHANTERING

Uddetorp Invest definierar risk som en framtida osäker händelse som
kan påverka Uddetorp Invests möjligheter att nå de uppsatta affärsmålen. En risk kan realiseras p.g.a. brister i riskhanteringen. Hanteringen
av risker är således central i möjligheterna att nå affärsmålen. Uddetorp Invest består av flera verksamheter där fastighetsförvaltning och
bostadsutveckling utgör de mest väsentliga varför Uddetorp Invest för
närvarande ser och vill belysa främst fyra riskområden inom dessa två
verksamheter vilka väsentligt bedöms kunna påverka möjligheterna att
nå affärsmålen. Dessa riskområden är:
- Intäkterna i fastighetsförvaltningen
- Projektrisker i bostadsutvecklingen
- Finansiella risker i låneportföljen
- Marknadsvärden i fastighetsbeståndet
Här beskrivs de risker som Uddetorp Invest identifierat inom respektive riskområde samt de viktigaste riskmitigerande åtgärderna för de
identifierade riskerna. De riskmitigerande åtgärderna syftar till att öka
möjligheterna att nå de affärsmässiga målen.
INTÄKTERNA I FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Basen i Uddetorp Invest verksamhet är förvaltning av fastigheter. En
viktig parameter för att uppnå koncernens affärsmål är hyresintäkterna.
BESKRIVNING AV
RISK

RISK

HANTERING

Hyresintäkter kundförluster

Förändrad betalningsförmåga hos kunder
kan påverka intäktsnivån

Vid kontraktstecknande görs analysen av kundens betalningsförmåga. I förekommande fall begärs
kompletterande säkerhet för
kontraktet. Kundernas betalningsförmåga bevakas löpande genom
kreditbevakning och bokslutsanalys. Det finns en process hur Uddetorp Invest ska agera när försvagad
betalningsförmåga identifieras hos
kunderna.

Hyresintäkter vakansgrad

Förändringar i vakansgrad kan påverka
intäktsnivån

Uddetorp Invest arbetar aktivt
med marknadsbearbetning.
Potentiella kunder ska ha en hög
medvetandegrad om Uddetorp
Invests marknadsnärvaro. Vid
uppsägningar och nyetablering
av ytor för uthyrning bearbetas
marknaden och prospectkunder
strukturerat.

FINANSIELLA RISKER I LÅNEPORTFÖLJEN

BESKRIVNING AV
RISK

HANTERING

Uddetorp Invest verkar i affärsområden där det råder marknadsvillkor avseende hyressättning. I
grunden styr utbud och efterfrågan hyresnivån. Uddetorp Invest
arbetar aktivt med kundanpassade villkor vad det gäller bl.a.
lokalutformning, service och
övriga hyresvillkor i syfte att nå en
marknadsmässig hyresnivå i varje
enskilt kontrakt.
Uddetorp Invest är etablerade i
Borås när det gäller kommersiella
lokaler eftersom Uddetorp Invest
anser att det behövs betydande
lokalkännedom för att kunna bedriva uthyrningsverksamhet med
medvetet risktagande. Borås har
präglats av positiv utveckling av invånarantal och sysselsättningsgrad
och framtida utveckling bedöms
vara gynnsam.

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

BESKRIVNING AV
RISK

RISK

HANTERING

Produktionskostnaders
utveckling

Förändrade produktions-kan påverka
lönsamheten i bostadsprojekt

Uddetorp Invest tecknar normalt
sett kontrakt med takpris. Vid
lämpliga fall tecknas även avtal
där entreprenören har incitament
att sänka produktionskostnaden
under takpriset.

Slutproduktens

Förändrade marknads-förutsättningar
eller felaktiga beslut
om slutproduktens utformning kan påverka
projektets lönsamhet.

Uddetorp Invest beslutar inför varje försäljnings- och produktionsstart vilken typ av boende som ska
erbjudas. Inför val av byggnadskonstruktion och slutproduktens
utformning analyseras efterfrågan,
betalningsvilja samt effektivitet
och osäkerhet i produktionsförhållanden. Uddetorp Invest strävar
efter att kunna ändra inriktning
på projektet om det visar sig att
förutsättningar vid beslut var felaktiga eller om de förändrats efter
beslutet.

Kunder
fullföljer inte
ingångna
avtal

Kunders förändrade
betalningsförmåga
eller vilja att fullfölja
avtal kan påverka projektets lönsamhet

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

HANTERING

Räntenivå

Förändringar i ränte- marknaden kan
påverka finansieringskostnaden

Uddetorp Invest arbetar aktivt
med ränterisken i låneportföljen.
Det innebär bl.a. att Uddetorp
Invest kontinuerligt bevakar
utvecklingen på räntemarknaden
och följer upp låneportföljens
räntebindning. Uddetorp Invest
arbetar med olika räntesäkringsmetoder

Kapitalbindning

Kapitalbindningen
i låneportföljen kan
påverka finansieringskostnaden

Uddetorp Invest strävar efter att
skapa en balans mellan flexibilitet
och stabilitet i låneportföljens kapitalbindning. Det innebär även att
kapitalbindningen kontinuerligt
följs upp och analyseras.

Likviditet

Likviditetsställningen
påverkar den kortsiktiga betalningsförmågan och de finansiella
kostnaderna

Uddetorp Invest följer kontinuerligt upp sin likvida ställning och
följer kontinuerligt upp framtidsprognoser gentemot internt uppsatta mål. Vid ogynnsam utveckling vidtas likviditetsförstärkande
åtgärder.

PROJEKTRISKER I BOSTADSUTVECKLINGEN

Lönsamheten i Uddetorp Invests verksamhet kan ökas genom att
utveckling och exploatering av den portfölj av tomtmark och exploateringsfastigheter som koncernen äger. Uddetorp Invest bedömer dock att
det finns ett antal projektrisker som kan påverka möjligheterna att nå
affärsmålen.

RISK

MARKNADSVÄRDEN I FASTIGHETSBESTÅNDET

Uddetorp Invest tillgångar och balansräkning består till stor del av fastigheter vars värden påverkas bl.a. av avkastningskrav i marknaden.
BESKRIVNING AV
RISK

Fastighetsmarknadens
avkastningskrav

RISK

HANTERING

Förändrade avkastningskrav i fastighetsmarknaden kan påverka fastighetsvärden
och därmed koncernens egna kapital

Uddetorp Invest verkar på en
marknad där aktörernas avkastningskrav påverkar såväl möjligheter att avyttra och förvärva fastigheter som på vilken nivå aktörer
kan mötas och affärer genomföras.
Uddetorp Invest kan inte påverka
marknadens avkastningskrav men
kan hantera konsekvenserna av
dess utveckling genom att skaffa
sig möjligheten att välja om och
vilka fastigheter som skall säljas
och köpas. Detta uppnås främst
genom en anpassad finansiell
ställning och ett uthålligt och
stabilt kassaflöde. Uddetorp Invest
kan dock bl.a. genom att förädla
hyresgästportföljen och etablera
en kostnadseffektiv förvaltning
påverka det egna fastighetsbeståndets värde. Uddetorp Invest
bevakar marknadens utveckling
bl.a. genom att löpande låta externa värderingsmän utföra värdering
av beståndet.
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NOT 33 DISPOSITION BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST

Förslag till disposition av bolagets vinst i kronor
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

47 285 336
14 028 467
61 313 803

disponeras enligt följande:
i ny räkning överförs

Borås 2020-06-12

61 313 803
61 313 803

Bo Smith
Ordförande

Robert Smith
Verkställande direktör

Martin Smith
Vice verkställande direktör

Kerstin Smith

Ingela Smith

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-06-18

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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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 2019. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 44-67 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella
ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella resultat och
kassaflöde 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 förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen
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 misstag, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som
har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till 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 uppskattningar 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 koncernens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern
inte längre kan fortsätta verksamheten.

*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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• 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
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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 2019 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.
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.

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, 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.
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
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för
att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av 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, 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.

Borås den 18 juni 2020.

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.
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