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Under 2017 har vi nått rekordnivå i både medlemsantal 
och träningsintäkter. Vi märker en trendförändring att 
i fler än tidigare tränar individuellt, på gymmet, där 
träningsapparna blir fler och ett allt vanligare inslag. 
Något färre än tidigare utövar gruppträning, även om 
minskningen är marginell jämfört med 2016. Vi ser 
en intresseökning för danskurser framför allt för barn 
och ungdom vilket vi tar hänsyn till i planeringen av 
träningsutbudet. 

Vi som arbetar på Onyx har en positiv attityd 
till varandra, till kunderna och till träningen. Det 
återspeglas till våra besökare. Vi har medlemmar 
som tränat tillsammans i åratal hos oss och som 
återkommer till sina favoritpass vecka efter vecka. 
Träningen är för många en livsstil och Onyx är en 
naturlig mötesplats och del av vardagen. Sådana 
saker är bevis på att vi lyckas och innebär också att vi 
ständigt måste sträva mot att bli ännu bättre, ge ännu 
bättre service och leva upp till förväntningar. 

Hösten 2017 gjorde vi en marknadsundersökning som 
bland annat visar att i valet av gym anses miljön och 
lokalerna viktigast, tätt följt av kundservice. Den visar 
också att kundnöjdheten för gruppträningspassen är i 
genomsnitt 84 av 100 och för styrketräningen 77 av 100. 

2018 ska vi fortsatt satsa på att skapa trivsel i 
lokalerna och mervärden för våra medlemmar med 
hälsoevent och andra arrangemang. Ett fokusområde 
är att bygga ut gymmet på Onyx Knalleporten – det 
gym där vi har flest besökare – med fler moderna 
maskiner för att möta det ökade behovet. Vi 
kommer också att tydliggöra koncepten för de olika 
anläggningarna bättre. Onyx Knalleporten blir mer av 
en huvudanläggning och Onyx Knalleland får tydligare 
inriktning mot sjukgymnastik- och rehab. 

Arbetet med ny design på vår webbplats är igångsatt 
och lansering är planerad till våren 2018. Syftet är att 

skapa en modern, tydlig och kundanpassad webbplats 
som följer vårt grafiska manér.

Sammanfattningsvis har 2017 varit ett år med en positiv 
utveckling för Onyx och ett slutresultat som ligger 
ungefär på samma nivå som 2016. Jag vill tacka mina 
medarbetare för ett fantastiskt arbete under året. Vi är 
ett sammansvetsat team som alla jobbar engagerat 
efter Onyx motto ”lev livet” och ser fram emot ett 2018 
som präglas av fortsatt arbete med vårt vinnande 
koncept. 

Cecilia Wallsin
Vd

REKORDÅR I ANTAL  
MEDLEMMAR – IGEN 

Under 2017 har vi på Onyx kunnat glädja oss åt en fortsatt 
ökning av antal medlemmar. Flera lyckade event har 

arrangerats och vi har utökat träningsutbudet för att möta 
kundernas behov. Vi arbetar kontinuerligt för att fortsatt vara 

i framkant som det bästa friskvårdsalternativet i Borås. 

”Vi kommer ytterligare 
att förbättra utbudet 
med fler moderna 

maskiner för att möta 
det ökade behovet.”
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”HIIT-träning innebär stenhårda 
intervaller där du ger fullt under 
några sekunder, med avbrott för 

kortare eller längre pauser.”

DE STÖRSTA 
TRÄNINGS
TRENDERNA 
2018 
American College of Sports Medicine 
har undersökt vilka som blir de största 
träningstrenderna 2018. För tolfte 
året i rad har organisationen med 
hjälp av 4 000 professionella aktörer 
inom träningsbranschen ännu en 
gång kommit fram till vilka trender vi 
kommer att få se 2018. 

Träningsformernas 10-i topp 
1. (3) Högintensiv intervallträning (HIIT) 
Den högintensiva träningsformen blir den dominerande trä-
ningstrenden 2018. HIIT-träning innebär stenhårda intervaller 
där du ger fullt under några sekunder, med avbrott för kortare 
eller längre pauser. Metoden kan användas vid många olika 
träningsformer, exempelvis på löpband, spinningcykel eller 
roddmaskin. Ett träningspass tar oftast inte längre tid än 30 
minuter - därför uppfyller det mångas önskan om att träningen 
ska vara tidsbesparande och effektiv.

2. (6) Gruppträning (spinning, step, etc.)

3. (1) Bärbar teknik (aktivitetsmätare, smarta klockor etc.)

4. (2) Kroppsviktsträning

5. (5) Styrketräning

6. (4) Utbildad och erfaren gympersonal

7. (8) Yoga

8. (9) Personlig träning

9. (11) Träningsprogram för äldre

10. (12) Funktionell träning

Källa: www.aktivtraning.se
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Flerårsjämförelse
2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning tkr 19 421 19 299 18 644 17 779 18 449

Resultat efter finansiella poster tkr 113 -625 -761 -1 090 965

Balansomslutning tkr 11 139 9 836 7 818 7 595 7 391

Soliditet % 24,3 38,4 31,8 33,2 34,3

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Onyx Sportcenter AB, 
organisationsnummer 556368-1625, får härmed avge redovisning 
över företagets verksamhet för räkenskapsåret 2017. Om inte 
annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

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

Ägarförhållanden
Företaget är helägt dotterföretag till Club Onyx, org. Nr 556582-
2201, med säte i Borås. Moderföretaget ingår i en koncern där 
Uddetorp Invest AB, 556062-2176, med säte i Borås, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen.

Händelser under verksamhetsåret
Abonnemangsintäkter och antalet medlemmar fortsätter öka 
även 2017. Flera lyckade event har arrangerats under året och 
träningsutbudet har utökats för att möta kundernas behov. Man 
märker en trendförändring i att fler än tidigare tränar individuellt på 
gymmet och ett ökat intresse för danskurser.

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 19 421 tkr (19 299 tkr) vilket är en 
ökning med 1%. Resultatet efter finansiella poster har vänts till 
ett positivt resultat på 113 tkr (-625 tkr) där ett större fokus har 
lagts på kostnadssidan. En ändrad redovisningsprincip, se not 
1, avseende finansiella leasingavtal har gjort att posten Övriga 
externa kostnader har minskat samt att posten Avskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar och Räntekostnader har ökat. 
Effekten av denna ändring på Resultatet efter finansiella poster är 
marginell så resultaten är jämförbara mellan åren.

Framtida utveckling
2018 arbetar Onyx för att fortsatt vara i framkant som det bästa 
friskvårdsalternativet i Borås. Ett fokusområde är att bygga ut 
anläggningen i Knalleporten med fler moderna maskiner, ett annat 
är att lansera en ny, mer kundanpassad webbplats.

Resultaträkning

Not 2017 2016

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 19 421 19 299

Övriga rörelseintäkter 125 184

Summa rörelseintäkter 19 546 19 483

Rörelsekostnader

Handelsvaror -683 -695

Övriga externa kostnader 4 -11 389 -12 928

Personalkostnader 5 -5 836 -5 837

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7 -1 432 -632

Summa rörelsekostnader -19 340 -20 092

Rörelseresultat 206 -609

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 4 9

Räntekostnader -97 -26

Summa resultat från finansiella poster -93 -17

Resultat efter finansiella poster 113 -626

Bokslutsdispositioner 8 - 2 193

Uppskjuten skatt 9 -74 -276

Årets resultat 39 1 291

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Övrigt 
fritt 

eget 
kapital

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 2017-01-01 255 283 3 241 3 779

Balanserat resultat 
leasing eget kapital 0 0 189 189

Årets resultat 0 0 39 39

Utdelning 0 0 -1300 -1 300

Eget kapital 2017-12-31 255 283 2 169 2 707

Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 
3 694 tkr (3 694 tkr).

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående 
medel:

Balanserade resultat 2 131

Årets resultat 39

Tkr 2 170

Disponeras enligt följande:

I ny räkning överförs 2 170

Tkr 2 170

Förändring av eget kapital
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Balansräkning

Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda kostnader på annans fastighet 7 372 560

Inventarier, verktyg och installationer 6 1 214 953

Leasinginventarier 10 2 470 -

4 056 1 513

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 11 267 342

Summa anläggningstillgångar 4 323 1 855

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 129 149

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 746 741

Fordringar hos koncernföretag 3 244 5 137

Aktuella skattefordringar 5 26

Övriga kortfristiga fordringar 177 292

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 712 261

4 884 6 457

Kassa och bank 13 1 803 1 375

Summa omsättningstillgångar 6 816 7 981

SUMMA TILLGÅNGAR 11 139 9 836

Balansräkning, forts.

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 255 255

Reservfond 283 283

538 538

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 2 131 1 951

Årets vinst 39 1 291

2 170 3 242

Summa eget kapital 2 708 3 780

LÅNGFRISTIGA SKULDER

ÖVRIGA SKULDER TILL KREDITINSTITUT 1 528 -

Övriga långfristiga skulder 14 - 127

Summa långfristiga skulder 1 528 127

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 14 945 -

Förskott från kunder 281 332

Leverantörsskulder 622 453

Skulder till koncernföretag 864 776

Övriga kortfristiga skulder 14 711 713

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 480 3 655

Summa kortfristiga skulder 6 903 5 929

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 139 9 836
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Noter
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovis-
ning (K3).

Ändrade redovisningsprinciper
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas 
från och med i år som tillgång och skuld i balansräkningen. Tillgången 
redovisas under Leasinginventarier i balansräkningen samt i separat not 
och skulden redovisas under Skulder till kreditinstitut uppdelad på lång-
fristig och kortfristig skuld. Den beloppsmässiga effekten som eventuellt 
uppstår pga att leasingavtalets tid skiljer sig från avskrivningstiden har 
bokförts direkt mot Eget kapital. Finansiella leasingavtal har tidigare år 
kostnadsförts löpande under kontraktstiden och någon omräkning av 
jämförelseåren har inte skett.

Intäkter
Försäljning av tjänster och varor redovisas när väsentliga risker och förde-
lar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomis-
ka 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 minimilea-
singavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 
Variabla avgifter redovisas som kostnad det räkenskapsår utgifterna upp-
kommer. Leasinginventarier redovisas i separat not under leasingavtalets 
livslängd därefter omklassificeras de till aktuell anläggningstillgång.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, 
betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redo-
visas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Företaget har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner och betalar fast-
ställda 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. Företagets resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, 
inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

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

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som 
gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesat-
ser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framti-
da 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 resultaträk-
ningen om inte skatten än 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 särredovi-
sas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade 
reserver.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar läggs till anskaffningsvärdet 
om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaff-
ningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas 
som kostnader. 

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. Linjär av-
skrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.  

Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-20 år

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värde-
papper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leve-
rantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen 
när företaget 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 förvän-
tas 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 räntein-
täkt i resultaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder
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 instru-
mentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen 
med avdrag för inkurans.

Nyckeltalsdefinitioner

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

Not 2.  Koncernuppgifter

Av dotterföretagets totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 50% 
(50%) av inköpen och 0% (0%) av försäljningen andra företag inom den 
företagsgrupp som bolaget tillhör.

Not 3. Uppskattningar och bedömningar

Onyx Sportcenter AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. 
Några uppskattningar och bedömningar om framtiden som innebär en 
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande år bedöms inte finnas.

Not 4. Operationella leasingavtal

2017 2016

Framtida minimileaseavgifter,  
som ska erläggas avseende icke  
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 6 734 7 537

Förfaller till betalning senare än ett men inom 
5 år 7 996 17 201

Förfaller till betalning senare än fem år - -

14 730 24 738

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 6 419 8 273

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka re-
dovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen leasing 
av inventarier och bilar för transportändamål. Inventarier leasas på fem år 
med möjlighet till utköp. Bilar leasas på tre år med möjlighet till utköp.

Not 5. Löner, andra ersättningar och sociala  
kostnader

2017 2016

Medelantalet anställda

Antal 12 14

Totalt 12 14

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören 517 606

Löner och ersättningar till övriga anställda 3 698 3 567

4 215 4 173

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 413 1 353

Pensionskostnader för styrelsen och verk-
ställande direktören 63 75

Pensionskostnader för övriga anställda 172 90

Totalt 5 863 5 691

Erhållna lönebidrag har reducerat  
personalkostnader i resultaträkning med 150 -

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal 2 2

Totalt 2 2

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare

Antal 4 4

Totalt 4 4

Not 6.  Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 616 3 927

Årets förändringar

-Inköp 312 721

-Försäljningar och utrangeringar - -32

-Omklassificeringar 5 076 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 10 013 4 616

Ingående avskrivningar -3 663 -3 355

Årets förändringar

-Försäljningar och utrangeringar - 32

-Avskrivningar -281 -340

-Omklassificeringar -4 855 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -8 799 -3 663

Utgående restvärde enligt plan 1 214 953

Not 7. Nedlagda kostnader på annans fastighet

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 627 4 361

Inköp - 266

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 627 4 627

Ingående avskrivningar -4 067 -3 775

Årets avskrivningar -189 -292

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 256 -4 067

Utgående restvärde enligt plan 371 560

Not 8. Bokslutsdispositioner

2017 2016

Erhållet koncernbidrag - 2 193

Summa 0 2 193
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Not 9. Skatt på årets resultat

2017 2016

Uppskjuten skatt -74 -276

Skatt på årets resultat -74 -276

Redovisat resultat före skatt 113 1 567

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -25 -345

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -49 -5

Skatteeffekt av ej skattepliktig  
realisationsvinst - -

Skatteeffekt vid nyttjande av  
underskottsavdrag - 74

Redovisad skattekostnad -74 -276

Not 10. Leasinginventarier

2017 2016

Ingående anskaffningsvärden - -

Inköp 665 -

Omklassificeringar 5 744 -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 6 409 0

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -963 -

Omklassificeringar -2 976 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 939 0

Utgående restvärde enligt plan 2 470 0

Not 11. Uppskjuten skattefordran

2017-12-31 2016-12-31

Uppskjuten skattefordran på  
underskottsavdrag 267 342

267 342

Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2017-12-31

Övriga poster 712 260

712 260

Not 13. Checkräkningskredit

2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit 
uppgår till 800 800

Not 14. Upplåning

2017-12-31 2016-12-31

Räntebärande skulder

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till leasingbolag 1 528 -

Övriga skulder - 127

Summa 1 528 127

KORTFRISTIGA SKULDER

SKULDER TILL LEASINGBOLAG 945 -

Övriga kortfristiga skulder 127 132

Summa 1 072 132

Summa räntebärande skulder 2 600 259

Förfallotider  
Samtliga skulder förfaller till betalning inom fem år.
 
 
Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 470 373

Förskottsbetalda träningsavgifter 2 868 2 859

Övriga poster 142 423

Summa 3 480 3 655

 
 
Not 16.  Ställda säkerheter

2017-12-31 2016-12-31

Avseende Skulder till kreditinstitut

  Företagsinteckningar 3 000 3 000

  Tillgångar med äganderättsförbehåll 2 470 -

Summa ställda säkerheter 5 470 3 000

Not 17.  Ansvarsförbindelser

2017-12-31 2016-12-31

Eventualskulder

Borgen till förmån för kunder 25 126

Summa ansvarsförbindelser 25 126

Borås 2018-05-07

Cecilia Wallsin
Verkställande direktör

Martin Smith

Robert Smith
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2018-05-07

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Onyx Sportcenter AB
Org.nr. 556368-1625
 
Rapport om årsredovisningen*

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Onyx Sport-
center AB för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 
6-13 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Onyx Sportcenter ABs finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns 
ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Onyx Sportcenter 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

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

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalan-
den. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-

sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

•   identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktighe-
ter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felak-
tighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•   skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen.

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

•   drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•   utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktio-
nerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under re-
visionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.

Revisionsberättelse

*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. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra  
författningar*

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Onyx Sportcenter AB för år 2017 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 Onyx Sportcenter 
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapi-
tal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas 
på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
melse 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 fören-
ligt 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 sär-
skild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 7 maj 2018

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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