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ONYX SKA VARA
EN FRIZON
2018 var ett händelserikt år för Onyx. Vi valde bland annat att
satsa ännu mer på vår digitala närvaro genom att lansera en ny
webbsida, tillsammans med en uppdaterad version av vår app.
Under 2018 ökade vi vår kommunikation på sociala
medier och kunde på så vis ta ett ännu bättre grepp
och komma närmare vår målgrupp och våra medlemmar.
Vi valde också att fokusera mer på vår gruppträning,
där vi la extra krut på att skapa en bra upplevelse och
stämning genom bl.a. eventklasser med DJ:s och
prisutdelningar. Allt för att få medlemmarna att pusha
sig själva lite extra. För det är just det, ibland behöver vi
alla lite motivation och extra pepp för att kunna utmana
oss själva. Hos oss på Onyx finns det ingen bättre känsla
än när vi kan hjälpa människor att nå sina mål, oavsett
om de är elitidrottare eller vardagsmotionärer. Ibland är
det så enkelt som att spela rätt musik på passen. 		
Det är de små stegen som ger de stora förändringarna.
Ett annat exempel är att vi fokuserade på varje högtid
under året och skapade små happenings i samband
med dessa. Vi anordnade bland annat äggjakt under
påsken, julkalender i vintras och gruppträning på
nyårsafton. Dessutom stod vi på stan och delade
ut vattenflaskor till alla studenter med budskapet
”varannan vatten”. Ett roligt och viktigt ställningstagande
som mottogs med glädje. Nästa steg i vårt
ansvarstagande bestod av att samtliga i personalen
utbildades inom HLR. Våra medlemmar är det viktigaste
vi har och det är vår skyldighet att finnas till hands och
hjälpa till om olyckan skulle vara framme.

Det kan vi bara göra om vi själva är strukturerade och
trivs på arbetsplatsen. Mitt mål är att Onyx ska fungera
som en frizon för människor, dit du ska kunna komma
precis som du är. Vi ska vara en plats där medlemmarna
känner sig välkomna, där de kan koppla bort allt annat
för en stund och bara fokusera på sin träning och sitt
välbefinnande. Min vision är att alla som besöker oss ska
gå därifrån med en positiv känsla. Det är först då jag på
allvar kan säga att vi lyckats med det vi vill åstadkomma.
Allt vi gör måste kännas rätt hela vägen in i själen - och
det är exakt den känslan jag numera har varje morgon
under min promenad till jobbet.

Sandra Stridh
Verkställande Direktör

Sist men inte minst vann vi pris för vår kampanj
#bringitonyx i kategorin ”Röda tråden” på Din bästa sida,
en gala som anordnas av Borås Tidning.

”Oavsett när på dagen man väljer
att träna känner man att våra
anläggnigar bubblar av förväntan
och målmedvetenhet - från tidig
morgon till sen kväll.”
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VD HAR ORDET

Under 2019 kommer vi fortsätta framåt och ta Onyx
till nya nivåer. Man får aldrig sluta utvecklas. Det som
redan fungerar bra kan alltid bli bättre och jag ser med
förväntan fram emot alla utmaningar och förändringar
som ligger framför oss. Det finns en tydlig trend inom
träning där framförallt gruppträningen ökat markant.
Vi ser vad våra medlemmar uppskattar och det blir klart
för oss att vi ska utöka vårt utbud och anpassa våra
anläggningar, allt för att säkerställa att våra medlemmar
blir nöjda. Vi vet vilka koncept som fungerar och det är
dem vi kommer bygga vidare på.
Mitt primära fokus just nu är att satsa på personalen
och bygga en stark och hållbar organisation. Jag är
övertygad om att sunda värderingar, tillåtande kultur
med tydliga riktlinjer är nyckeln till ett framgångsrikt och
sammansvetsat team. Vi ska samarbeta prestigelöst
och alltid jobba för medlemmarnas bästa.

VD HAR ORDET
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HÄLSOTRENDEN,
EN MEGATREND
SOM HÅLLER I SIG.
Det har talats om hälsotrenden som en
internationell megatrend under snart ett
decennium och vi befinner oss just nu mitt
i den. Det avslöjas tydligt av att investerare
satsar allt mer på bolag med hälsofokus,
medan bolag som säljer skräpmat och
produkter med mycket socker spås få det
svårare framöver.
Välmående, infifrån och ut.
Det är fortfarande modernt att vara vältränad med väldefinierade muskler,
men hälsotrenden går mer och mer åt att fokusera på välmående där hela
kroppen står i centrum, inifrån och ut. På gymmet ser vi att högintensiv
intervallträning (HIIT) kombineras allt mer med lugnare återhämtningspass som syftar till att förbättra rörligheten och låta kroppen återhämta
sig. Yoga är fortsatt populärt och vi kan se att marknaden med appar för
meditation samt de appar som hjälper människor att djupandas fullständigt
exploderat.

I en stressig vardag där våra kunder stressar från en kalenderaktivitet till
nästa har allt som optimerar och allt som får oss att orka mera, fått ett rejält
uppsving. Rawfood, gröna smoothies, vitaminer och tillskott säljer som
aldrig förr. Vi på Onyx försöker tillgodose våra kunders önskemål om att få
ihop livet på alla sätt vi kan. Vårt breda gruppträningsschema ger kunderna
möjlighet att välja om de vill träna tidig morgon före jobbet, på lunchrasten,
direkt efter jobbet eller sent på kvällen när de kanske lagt barnen. Utökat
kursutbud för barn ger föräldrar möjlighet att träna samtidigt och kurser som
”toppform”, ”viktminskningskurs” eller ”kom-i-gång” ger alla människor
möjlighet att kickstarta en ny, nyttigare livsstil utan att själva behöva ta
ansvar för planering och övningar på gymmet.

”...hälsotrenden går mer
och mer åt att fokusera på
välmående där hela kroppen
står i centrum, inifrån och ut.”
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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.

RESULTATRÄKNING

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.
Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

19 421

329

125

19 174

19 546

-306

-522

Övriga externa kostnader

3

-11 447

-11 550

Personalkostnader

4

-5 837

-5 836

Rörelseresultat

-1 415

-1 432

-19 005

-19 340

169

206

Resultat från finansiella poster

*

Ränteintäkter
Räntekostnader

2

4

-102

-97

-100

-93

69

113

2018

2017

2016

2015

2014

18 845

19 421

19 299

18 644

17 779

69

113

-625

-761

-1 090

10 877

11 139

9 836

7 818

7 595

Skatt på årets resultat

-6

-74

25,47

24,30

38,40

31,80

33,20

Årets resultat

63

39

Res. efter finansiella poster
Balansomslutning

18 845

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Nettoomsättning

2017-01-01
2017-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Handelsvaror

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

2018-01-01
2018-12-31

Soliditet (%)

Resultat efter finansiella poster

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktie
kapital
Belopp vid årets ingång

255

Reservfond
283

Årets vinst
Belopp vid årets utgång

255

283

Resultatdisposition (kronor)
Övrigt
fritt eget
kapital

Summa
fritt eget
kapital

2 170

2 708

63

63

2 233

2 771

Förslag till disposition av bolagets vinst
Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst
årets vinst

2 169 678
62 923
2 232 601

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

2 232 601
2 232 601

Årsredovisningen är upprättad i KSEK. Beträffande bolagets
resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING
Not

2018-12-31

2017-12-31

fortsättning
Not

TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Materiella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

2018-12-31

2017-12-31

Leasinginventarier

5

2 196

2 470

Aktiekapital

255

255

Inventarier, verktyg och installationer

6

918

1 214

Reservfond

283

283

Nedlagda kostnader på annans fastighet

7

538

538

2 170

2 131

991

372

4 105

4 056
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar

261

267

261

267

4 366

4 232

Årets resultat

63

39

2 233

2 170

2 771

2 708

Skulder till kreditinstitut

1 217

1 528

Summa långfristiga skulder

1 217

1 528

Skulder till kreditinstitut

796

945

Förskott från kunder

279

281

Leverantörsskulder

917

622

Skulder till koncernföretag

797

864

Övriga skulder

445

711

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

90

129

90

129

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder

Kundfordringar

1 110

746

Fordringar hos koncernföretag

3 244

3 244

24

5

Övriga fordringar

347

177

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

823

712

Summa kortfristiga skulder

5 548

4 884

Aktuell skattefordran

9

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

3 655

3 480

6 889

6 903

10 877

11 139

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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873

1 803

873

1 803

6 511

6 816

10 877

11 139
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde
(fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter.
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 anskaffningstidpunkten. 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
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal år
Leasinginventarier

3-10

Nedlagda kostnader på annans fastighet

5-20

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.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt
först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har
beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.
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Not 2. 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.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3. Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till

2018

2017

6 086

6 340

Not 4. Personal

Not 7. Nedlagda kostnader på annans fastighet
2018

2017

12

12

varav kvinnor

9

9

Inköp

varav män

3

3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 424

4 627

Löner, ersättningar m.m.

Ingående avskrivningar

-4 256

-4 067

Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande
belopp:

Utgående ackumulerade avskrivningar

Medelantal anställda har varit

Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Ingående anskaffningsvärde

Årets avskrivningar

Utgående redovisat värde
4 115

4 215

187

234

Sociala kostnader

1 375

1 413

Summa

5 677

5 862

Not 5. Leasinginventarier

Inom 1 år

6 734

Mellan 2 till 5 år

21 586

7 996

Senare än 5 år

5 719

0

34 196

14 730

Operationella leasingavtal utgörs av främst hyra av lokaler och leasing av
bilar och kontorsutrustning.

4 627

797

0

-177

-189

-4 433

-4 256

991

371

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

1 186

261

0

261

0

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

6 409

0

2017-12-31
Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

1 215

267

0

267

0

547

665

Omklassificeringar

-2 151

5 744

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 805

6 409

Ingående avskrivningar

-3 938

0

Omklassificeringar

2 204

-2 976

-874

-963

Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

-2 609

-3 938

Utgående redovisat värde

2 196

2 471

Underskottsavdrag

Not 9. Långfristiga skulder

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer
6 891

2017-12-31

4 627

2018-12-31

Amortering inom 2 till 5 år
Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till
betalning enligt följande:

2018-12-31

Not 8. Uppskjuten skatt

Underskottsavdrag

5-6

Inventarier, verktyg och installationer

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt
överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är
ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
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Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.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. Aktuell skatt,
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen 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 särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är
hänförlig till obeskattade reserver.

2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

10 013

4 616

170

321

2 102

5 076

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 285

10 013

Ingående avskrivningar

-8 799

-3 663

Omklassificeringar

-2 203

-4 855

Årets avskrivningar

-365

-281

-11 367

-8 799

918

1 214

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

1 217

1 528

1 217

1 528

2018-12-31

2017-12-31

800

800

Not 10. Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

Not 11. Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Upplupna lönerelaterade kostnader
Förskottsbetalda träningsavgifter
Övriga poster

2018-12-31

2017-12-31

487

470

3 076

2 868

92

142

3 655

3 480
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Not 12. Ställda säkerheter
2018-12-31

2017-12-31

Företagsinteckningar

3 000

3 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll

2 196

2 470
Borås 2019-05-31

Not 13. Eventualförpliktelser
2018-12-31

2017-12-31

0

25

0

25

Borgen till förmån för kunder

Robert Smith
Ordförande

Sandra Stridh
Verkställande direktör

Not 14. Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Martin Smith

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-06-13

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
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 2018. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 6-15 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 finansiella ställning per den 31 december 2018 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande
till 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 bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar*
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• 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. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

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

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 om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 13 juni 2019.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

• 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.

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

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