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2 - VD HAR ORDET

Sammanfattningsvis har 2016 varit ett år med en positiv 
utveckling för Onyx. Vi har fått drygt 200 nya medlemmar 
vilket betyder att vi i år nått ny rekordnivå i både 
medlemsantal och träningsintäkter. 

Vi satsar ständigt på att ligga i framkant när det gäller nya 
träningsformer. Eftersom vi verkar i en föränderlig bransch 
gäller det att var lyhörda för nya träningsformer och vara 
pålästa om vad våra kunder vill ha och efterfrågar. Under 
2016 har vi fortsatt utbilda och utveckla vår personal. Vi 
sätter ett stort värde i att alla har rätt kunskap och jobbar 
efter samma värderingar och mål. Det ger nöjda och 
motiverade medarbetare som i sin tur speglar kundernas 
upplevelse av oss som gym. 

Vi har vårt fokus kring vår kärnverksamhet, gruppträningen, 
och erbjuder mer än 150 pass i veckan. En ny satsning för 
året, som fått stort gensvar, är våra cirkel bas-pass som 
främst vänder sig till personer som är nybörjare på träning 
eller vill ha allsidig motion på en enklare nivå. Familjeträning 
växer vi också inom – vuxna och barn som tränar ihop är 
en rolig träningsform och vi vill gärna få de unga kunderna 
till Onyx. Föräldrar överför sitt träningsintresse till barnen 
och blir man tidigt medlem är chansen stor att man 
fortsätter gå till samma gym som vuxen. 

Trenden med personlig träning håller i sig och vi har utökat 
kursverksamheten inom området. Vi har lagt tid och 
engagemang på att rekrytera personal med rätt bakgrund 
och inställning som matchar och kompletterar vårt proffsiga 
team. Det har gett resultat och vi har kommit en bra bit på 
vägen.  

I vår verksamhet strävar vi efter ett hållbart fokus, i allt 
från att enbart använda miljövänliga rengöringsprodukter 
och rörelsedetektorer i lokalerna för att spara el, till socialt 
engagemang och sponsring av talangfulla talangfulla unga
personer inom sporten.

Under året har vi haft flera uppskattade och 
uppmärksammade event. Bland annat har vi samlat in 
pengar till Bröstcancerfonden genom ett spinningevent, 
där såväl anmälningsavgifterna som de deltagande 
instruktörernas lön för dagen gick till insamlingen. Vi har 
också firat 5-årsjubileum i vår anläggning i Knalleland.
Med duktiga säljare har vi gjort en ökad satsning på 
friskvård hos företag under 2016, med många nya 

bokningar som resultat. Träning och friskvård är en 
livsstil som är här för att stanna och företagen är allt mer 
medvetna om vikten av en bra hälsa hos sina anställda.

Slutligen vill jag 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 2017 som präglas av fortsatt arbete med vårt 
vinnande koncept.

ÖKAT TRÄNINGSUTBUD  
OCH REKORD I ANTAL  

MEDLEMMAR
Under 2016 har vi på Onyx kunnat glädja åt oss åt en fortsatt ökning 

av antal medlemmar. Flera lyckade event som lockat många har 
arrangerats och träningsutbudet har utökats. Vi har kul tillsammans 

och arbetar kontinuerligt för att fortsatt vara i framkant som 
friskvårdsalternativet med det bredaste och bästa utbudet i Borås.

Cecilia Wallsin
Verkställande direktör

”Eftersom vi verkar i en 
föränderlig bransch gäller 
det att var lyhörda för nya 
träningsformer och vara 

pålästa om vad våra kunder 
vill ha och efterfrågar.”



”Vårt motto lev livet speglar 
också hur vi vill att unga ska 

uppleva träningen.”

VARIERAD 
TRÄNING  
FÖR BARN 
OCH UNGA

Alla mår bra av att träna, särskilt 

när kroppen växer och utvecklas. 

Forskning visar att träning på gym är 

bra även för unga. Huvudsaken är att 

träningen är anpassad efter individen 

– och förstås – att man har roligt. 

Onyx erbjuder barn och unga ett brett utbud av kvalitativ 
träning. Vårt motto är ”lev livet” och det speglar också hur vi 
vill att våra unga ska uppleva träningen. Vi vill ge möjligheter 
till variation och att hitta träningsformer som passar - vad som 
upplevs som roligt är olika från person till person. Våra kunniga 
instruktörer ser till att träningen anpassas till de ungas fysiska 
och psykiska utvecklingsnivå. Att de mår bra och håller sig 
friskare är viktigare än att de presterar mer.

Hos oss kan unga från 13 år både delta i olika grupptränings-
pass och träna i gymmet.  Vi erbjuder även träning för barn från 
5 till 13 år, dans och crossfit kids/teens.

Våra träningsråd till unga
• Träna det du tycker är roligt. Se till att du blir guidad om vilka 
möjligheter som finns att välja på. Det du inte visste fanns kan 
bli det roligaste.

• Träna allsidigt och variera styrketräning med konditions- och 
rörlighetsträning. Det mår din kropp bra av.

• Ge dig tid för träning. Utmana dig successivt både i antal 
träningspass och träningstid men också med tyngre och tuffare 
belastningar, så undviker du skador. Din kropp behöver tid för 
att byggas upp och bli starkare. 

• Se till att få hjälp med tekniken och en genomgång av alla 
övningar. Vi på Onyx har många kunniga instruktörer - vi hjälper 
dig gärna.



Flerårsjämförelse
2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, tkr 19 299 18 644 17 779 18 449 17 467

Resultat efter finansiella poster, tkr -626 -761 -1 090 965 -1 407

Balansomslutning, tkr 9 835 7 818 7 595 7 391 9 419

Soliditet, % 38,4 31,8 33,2 34,3 20,4

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Onyx Sportcenter AB, 
organisationsnummer 556368-1625, får härmed avge redovisning 
över företagets verksamhet för räkenskapsåret 2016. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifterna 
inom parentes avser föregående år.

Verksamhet
Onyx har med sina tre gym i Borås som affärsidé att erbjuda 
träning och friskvård med fokus på familjen. Onyx bedriver även 
rehabiliteringsverksamhet genom bland annat sjukgymnastik, KBT 
och akupunktur.

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
Utvecklingen av gruppträningen har fortsatt och fokus har lagts på 
personer som är nybörjare på träning och familjeträning. En satsning 
har även skett på friskvård hos företag.

Vi har även utökat antalet sjukgymnaster till fyra stycken på Onyx i 
Knalleland.

Den satsningen som har gjorts på Onyx i Knalleporten under 2014 
och 2015 har gjort att vi under 2016 har ökat antalet medlemmar 
med 200 vilket innebär att vi nu har fler medlemmar än vad ni 
någonsin tidigare har haft.

Onyx i centrum har fortsatt fräschats upp för att hålla en hög nivå. 
Fokus har legat på gemensamma ytor så som omklädningsrum.

Intäkter och resultat
Nettoomsättningen har ökat med 4 % från 18 644 tkr till 19 299 
tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgår till -626 tkr (-725 
tkr) vilket är en förbättring med 14%. Resultatet är fortfarande 
negativt men har ändock förbättrats mycket p g a ökade intäkter. 
Personalkostnader och avskrivningar har dock ökat p g a 2015 
års investeringar gruppträning och ytterligare maskiner och 
ombyggnader av lokalerna.

Framtida utveckling
Mycket av investeringarna är gjorda under 2014-2016 för att ge 
boråsaren en brett utbud av träning och en fortsatt utveckling 
av träningsutbudet i form av både gruppträningspass och 
träningsmaskiner kommer att ske även 2017. Priskonkurrensen i 
Borås har under 2015/16 varit hög och förväntas fortsätta under 
2017. Vi ser även en fortsatt medlemstillväxt under första delen av 
2017.
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Resultaträkning

Not 2016 2015

Rörelseintäkter

Nettoomsättning 19 299 18 644

Övriga rörelseintäkter 184 185

Summa rörelseintäkter 19 483 18 829

Rörelsekostnader

Handelsvaror -695 -730

Övriga externa kostnader 4 -12 928 -12 970

Personalkostnader 5 -5 837 -5 311

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 6, 7 -632 -543

Summa rörelsekostnader -20 092 -19 554

Rörelseresultat -609 -725

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 9 5

Räntekostnader -26 -41

Summa resultat från finansiella poster -19 -36

Resultat efter finansiella poster -626 -761

Bokslutsdispositioner 8 2 193 736

Skatt på årets resultat 9 -276 -5

Årets resultat 1 291 -30

Aktie-
kapital

Reserv-
fond

Övrigt 
fritt eget 

kapital

Summa 
eget 

kapital

Eget kapital 2016-01-01 255 283 1 950 2 488

Årets resultat - - 1 291 1 291

Eget kapital 2016-12-31 255 283 3 241 3 779 

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 1 950 742

Årets resultat 1 291 163

Kr 3 241 905

Disponeras enligt följande:

Till aktieägarna utdelas 510,20 kr per aktie, totalt 1 300 000

I ny räkning överförs 1 941 905

Kr 3 241 905

Förändring av eget kapital

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Styrelsen föreslår utdelning till aktieägarna med 1 300 000 kronor. Som 
framgår av balansräkningen finns full täckning för det bundna egna kapitlet 
vid räkenskapsårets utgång även efter lämnad utdelning till aktieägarna. 
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt. Styrelsen har i sitt förslag till utdelning beaktat de 
investeringar, de försäljningar och den utveckling som planeras.
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Balansräkning

Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda kostnader på annans fastighet 7 560 586

Inventarier, verktyg och installationer 6 953 573

1 513 1 159

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 10 342 618

Summa anläggningstillgångar 1 855 1 777

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager

Färdiga varor och handelsvaror 149 223

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 740 561

Fordringar hos koncernföretag 5 137 3 138

Aktuella skattefordringar 26 168

Övriga kortfristiga fordringar 292 327

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 261 375

6 456 4 569

Kassa och bank 12 1 375 1 249

Summa omsättningstillgångar 7 980 6 041

SUMMA TILLGÅNGAR 9 835 7 818
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Balansräkning, forts.

Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 255 255

Reservfond 283 283

538 538

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 1 950 1 980

Årets resultat 1 291 -30

3 241 1 950

Summa eget kapital 3 779 2 488

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga långfristiga skulder 13 127 259

Summa långfristiga skulder 127 259

KORTFRISTIGA SKULDER

Förskott från kunder 332 385

Leverantörsskulder 453 816

Skulder till koncernföretag 776 300

Övriga kortfristiga skulder 13 713 522

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 3 655 3 047

Summa kortfristiga skulder 5 929 5 070

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 835 7 818



Noter
Not 1.  Redovisnings- och värderingsprinciper

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

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

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasingtagare redovisas som opera-
tionell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-
nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperio-
den. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar 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.

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, inklu-
sive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner 
i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. . 

Inkomstskatter
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 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 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 hänfö-
ras 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 anlägg-
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelse-
kostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp 
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskriv-
ningsmetod 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 förväntas 
bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordring-
ar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från mark-
nadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett 
diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt 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 40% 
(46%) 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 kom-
mer, 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

2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som 
ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 7 537 7 082

Förfaller till betalning senare än ett men 
inom 5 år 17 201 18 075

Förfaller till betalning senare än fem år - -

24 738 25 157

Under perioden kostnadsförda leasing-
avgifter 8 273 7 716

Uppgifterna i denna not inkluderar även finansiella leasingavtal, vilka redovi-
sas 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

2016 2015

Medelantalet anställda

Kvinnor 9 9

Män 5 5

Totalt 14 14

Löner, ersättningar, sociala avgifter och 
pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören 606 579

Löner och ersättningar till övriga anställda 3 567 3 257

4 173 3 836

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 353 1 182

Pensionskostnader för styrelsen och verk-
ställande direktören 75 83

Pensionskostnader för övriga anställda 90 92

Totalt 5 691 5 193

Styrelseledamöter och ledande 
befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor - -

Män 2 2

Totalt 2 2

Antal verkställande direktörer och andra 
ledande befattningshavare

Kvinnor 1 1

Män 3 4

Totalt 4 5

Not 6.  Inventarier, verktyg och installationer

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 3 928 3 631

Årets förändringar

Inköp 720 297

Försäljningar och utrangeringar -32 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 616 3 928

Ingående avskrivningar -3 355 -3 073

Årets förändringar

Försäljningar och utrangeringar 32 -

Avskrivningar -340 -282

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 663 -3 355

Utgående restvärde enligt plan 953 573
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Not 7. Nedlagda kostnader på annans fastighet

2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 4 361 4 361

Inköp 266 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 4 627 4 361

Ingående avskrivningar -3 775 -3 514

Årets avskrivningar -292 -261

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 067 -3 775

Utgående restvärde enligt plan 560 586

Not 8. Bokslutsdispositioner

2016 2015

Erhållet koncernbidrag 2 193 736

Summa 2 193 736

Not 9. Skatt på årets resultat

2016 2015

Uppskjuten skatt -276 -5

Skatt på årets resultat -276 -5

Redovisat resultat före skatt 1 567 -25

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

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -5 -6

Skatteeffekt vid nyttjande av underskotts-
avdrag 74 1

Redovisad skattekostnad -276 -5

Not 10. Uppskjuten skattefordran

2016-12-31 2015-12-31

Uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag 342 618

342 618

Not 11. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Övriga poster 261 375

261 375

Not 12. Checkräkningskredit

2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 800 800

Not 13. Upplåning

2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder 127 259

Summa 127 259

KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga kortfristiga skulder 132 132

Summa 132 132

Summa räntebärande skulder 259 391

Förfallotider

Samtliga skulder förfaller till betalning inom fem år.

Not 14. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31 2015-12-31

Upplupna lönerelaterade kostnader 373 541

Förskottsbetalda träningsavgifter 2 859 2 140

Övriga poster 423 366

Summa 3 655 3 047

 
 
Not 15.  Ställda säkerheter

2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 3 000 3 000

Summa ställda säkerheter 3 000 3 000

Not 16.  Ansvarsförbindelser

2016-12-31 2015-12-31

Eventualskulder

Borgen till förmån för kunder 126 227

Summa ansvarsförbindelser 126 227

Borås 2017-05-22

Cecilia Wallsin
Verkställande direktör

Martin Smith

Robert Smith
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2017-05-30

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 Sportcenter 
AB för år 2016. 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 2016 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (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 revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig 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 förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 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 felaktigheter 
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 än-
damålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 
är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
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 kon-
troll som har betydelse för min revision för att utforma gransknings-
åtgärder 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 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 förmå-
ga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otill-
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

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

Revisionsberättelse
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*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 2016 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 verk-
ställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt an-
svar 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 kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpan-
de 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 överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

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

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

•  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsre-
dovisningslagen 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 använ-
der 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 be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 30 maj 2017                

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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