ÅRSREDOVISNING 2019

STARKARE
ERBJUDANDE 2020
Det är avgörande att kunna bygga upp en snabbfotad och modig organisation

U

nder 2019 har vår organisation arbetat intensivt med att
utveckla vårt erbjudande och förflytta vår position på marknaden. Vi har landat i ett flertal nya träningskoncept som från
och med 2020 utgör Onyx nya kunderbjudande med fler nischade
träningsformer som kommer att tilltala ännu fler målgrupper och
därmed möjliggöra tillväxt.
Marknaden för träning i Borås växer och det gör även konkurrensen.
Det har öppnat några nya anläggningar i Borås och fler är på väg
under 2020. Vi har under de senaste åren tappat medlemmar men
vi ligger fortfarande i toppskiktet bland gymmen i området och ser
en fortsatt stark efterfrågan på våra träningsformer och koncept.
För att stärka vår position och skapa ett lönsamt Onyx så har vi
under hösten arbetat med vårt varumärke och kommit fram till att
vi ska lämna ”Lev livet” som varit Onyx mantra under de senaste
åren bakom oss. Hösten 2019 var synen på framtiden glasklar och
den gemensamma viljan tydlig: vi ska tänka nytt och våga mer!
I en trendkänslig bransch är det avgörande att kunna bygga upp
en snabbfotad och modig organisation som lyssnar efter trender
och snabbt kan anpassa utbudet samt verksamheten efter dem.
Samtidigt måste vi ha en kontinuitet i vårt erbjudande så vår kund
kan känna en trygghet i att vi leverera det kunden förväntar sig.. Vi
har erbjudit högkvalitativ standardträning i 20 år och det kommer
inte förändras men det är nu dags att förnya även varumärket
och hur vi kommunicerar. Under 2020 lanserar vi därför en helt
ny kommunikationsstrategi som är mer målgruppsinriktad och
tydlig med färre priskampanjer och där vi värnar om våra befintliga
kunder i högre grad.

tre nya gruppträningssalar med utrymme för nya träningsformer.
Anläggningen i Knalleland anpassas för träning speciellt riktad
till barn samt seniorer och anläggningen i centrum blir istället ett
renodlat dygnet-runt-öppet gym med fria vikter och maskiner.
Vi har under året identifierat och vidtagit en rad åtgärder som
innebär stora besparingar. Detta i kombination med ett förnyat
kunderbjudande och konceptualisering av våra anläggningar skulle
vara starten på ett mer lönsamt Onyx. Tyvärr drabbade Covid-19
världen vilket påverkar gymbranschen en hel del. Det har varit en
utmaning men jag är imponerad över hur snabbt organisationen
har lyckats ställa om och anpassa vårt erbjudande med träningspass online, utomhuspass och nya rutiner för anläggningarna. Vi
kommer få svårt att leverera ett positivt resultat för 2020 pga.
Covid-19 men vi har starka ägare och en fantastisk organisation så
trots utmaningarna så ser jag fram emot 2020. Jag vill också passa
på att tacka all personal som lagt ned ett otroligt bra jobb och stort
personligt engagemang i arbetet med att utveckla vår verksamhet.
Pierre Höglund, VD Onyx

Året som gått har varit utmanande på flera sätt. Vår verksamhet
har utsatts för prövningar vi inte kunnat råda över och som tyvärr
har krävt fokus samt insatser som vi inte räknat med. Händelserna
har dock medfört en rad förbättringar så som ökad säkerhet för
våra kunder och skärpta rutiner kring kontroll av människor som
vistas i våra lokaler.
En av våra satsningar, konceptet Onyx Care, som vi har utformat
och utvärderat under året har pausats med tanke på den situation
som råder idag med Covid-19. Sammanlagt har denna satsning
kostat ca 1 mkr vilket belastar årets resultat som en engångspost.
Vi har frågat både befintliga och tidigare medlemmar, dragit nytta
av all vår personals know-how om branschen och lyft blicken för att
se vad de mest framgångsrika i andra delar av världen gör. Resultatet är att vi under våren har lanserat ett antal gruppträningsformer
som inte finns i Borås och fler kommer.
För att skapa miljöer där de olika koncepten får komma till sin rätt
har vi strukturerat om våra anläggningar så de blir mer specialiserade inom respektive koncept. Knalleporten blir än mer anpassat för
gruppträning och här har vi byggt om lokalerna och gjort plats för

2

VD HAR ORDET

VD HAR ORDET

3

I en trendkänslig bransch är det avgörande att bygga och underhålla en snabbfotad samt modig organisation,
som lyssnar efter trender och snabbt kan anpassa utbudet samt verksamheten efter dem. Efter att ha erbjudit
högkvalitativ standardträning i 20 år har Onyx nu tagit nästa steg genom att skapa mer nischade och
målgruppsanpassade träningsupplevelser för personer med höga krav. Med skräddarsydda koncept kan
Onyx erbjuda sina kunder det allra bästa inom sex olika träningssegment.

HEAVY

HIIT

RIDE

För den som gillar att lyfta tungt, och känner
sig som mest hemma med tunga hantlar.
Vi tror att du vill ha möjlighet att träna på
dygnets alla timmar, därför har vi öppet
dygnet runt.
– Renodlat gymkoncept
– Finns i centrum

För den som gillar att svettas och bli riktigt
slut genom gruppträning. I detta konceptet
ryms många av våra befintliga klasser men vi
adderar också nya konceptklasser.
– Renodlat gruppträningskoncept
– Finns på Knalleporten

För den som gillar att cykla i grupp. I vår nya
cykelsal erbjuder vi Activio för den som vill
mäta sin puls, men även watt och slutligen
dessa två i kombination.
– Renodlat gruppträningskoncept
– Finns på Knalleporten
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LIGHT

LIFE

ZEN

För den som också gillar att gymma men inte
värdesätter ett personligt rekord i marklyft
högst. För den som gillar att springa och gärna gymmar på ett mer funktionellt sätt.
– Renodlat gymkoncept
– F inns på Knalleporten och till viss del i
Centrum

Detta är vårt enda kombo-koncept som innehåller både gym och gruppträning. Här ryms lite
lugnare träning, men också träning för barn och
seniorer.
– Blandkoncept, gym+gruppträning
– Finns i Knalleland

För den som gillar att yoga i grupp. Här ryms
all gruppträning som är kopplat till mindfullness och själen.
– Renodlat gruppträningskoncept
– Finns på Knalleporten

FÖRDELAR MED DE NYA KONCEPTEN
• Kunderbjudandet blir tydligare och mer nischat till olika målgrupper
• Ny maskinpark och utökat träningsutbud ökar konkurrenskraften
• De anpassade lokalerna matchar bättre kundernas efterfrågan
• Tydligare koncept möjliggör mer riktad och träffsäker marknadsföring
• Vi har lättare att organisera oss och ta tillvara på våra instruktörers kompetens

TRÄNINGSTRENDER 2018
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för Onyx Sportcenter AB,
organisationsnummer 556368-1625, får härmed avge redovisningen över
företags verksamhet för räkenskapsåret 2019. Om inte annat särskilt
anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Verksamheten
Onyx bedriver gymverksamhet i Borås.
Bolaget har sitt säte i Borås.

RESULTATRÄKNING

Händelser under året
Bolaget har gjort investeringar under året uppgående till 2,1 mkr (1,5 mkr)
där den huvudsakliga delen avser utrustning till gymmen.
Omsättningen har minskat med 1,1 mkr vilket främst avser
sänkt debitering till sjukgymnaster med 0,4 mkr och minskade
abonnemangsintäkter med 0,5 mkr.

Not

Nettoomsättning

Ägarförhållanden

18 845

138

329

17 861

19 174

-279

-306

Övriga externa kostnader

3

-11 902

-11 447

Personalkostnader

4

-6 258

-5 837

-1 793

-1 415

-20 232

-19 005

-2 371

169

5
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Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

17 723

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

Företaget är helägt dotterföretag till Uddetorp Holding AB, org. nr
556097-1185, 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.

2018-01-01
2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Övriga rörelseintäkter

Resultatet har under året belastats med en engångspost på ca 1 mkr för
satsningen på konceptet Onyx Care.

2019-01-01
2019-12-31

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Nettoomsättning

2019

2018

2017

2016

2015

17 723

18 847

19 421

19 299

18 644

Res. efter finansiella poster

-2 477

69

113

-625

-761

Balansomslutning

9 448

10 877

11 139

9 836

7 818

Soliditet (%)

25,67

25,47

24,30

38,40

31,80

Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

-111

-102

-106

-100

-2 477

69

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

Förändringar i eget kapital
Aktie
kapital
Belopp vid
årets ingång

Övrigt
bundet
eget
kapital

Resultatdisposition (kronor)
Förslag till disposition av bolagets resultat

Övrigt
fritt eget
kapital

Årets
resultat

Summa
fritt eget
kapital

255

283

årsstämma:

2 170

63

2 233

63

-63

0

-345

-345

-345

1 888

Årets förlust

6

balanserad vinst

2 232 601
-345 152

årets förlust

Resultatdisp.
enl. beslut av

Belopp vid
årets utgång

Resultat före skatt

Till årsstämmans förfogande står

255

FINANSIELL RAPPORTERING

283

2 233

1 887 449

Uppskjuten skatt

Årets resultat

2 186

0

2 186

0

-291

69

-54

-6

-345

63

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

1 887 449
1 887 449

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

BALANSRÄKNING fortsättning
Not

2019-12-31

2018-12-31

Not

2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital

255

255

Reservfond

283

283

538

538

2 233

2 170

TILLGÅNGAR

Eget kapital

Anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Materiella anläggningstillgångar
Leasinginventarier

5

2 931

2 196

Inventarier, verktyg och installationer

6

733

918

Nedlagda kostnader på annans fastighet

7

718

991

4 382

4 105

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

8

Summa anläggningstillgångar

207

261

207

261

Summa eget kapital

4 589

4 366

Långfristiga skulder

Omsättningstillgångar

-345

63

1 888

2 233

2 426

2 771

10, 11

Skulder till kreditinstitut

1 523

1 217

Summa långfristiga skulder

1 523

1 217

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

109

90

Kortfristiga skulder

109

90

Skulder till kreditinstitut

979

796

Förskott från kunder

245

279

Leverantörsskulder

526

917

Skulder till koncernföretag

274

798

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran

997

1 110

2 790

3 994

84

24

Övriga fordringar

366

347

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

182

73

4 419

5 548

11

Övriga skulder

371

445

3 104

3 654

Summa kortfristiga skulder

5 499

6 889

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 448

10 877

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

Kassa och bank
Kassa och bank

331

873

331

873

Summa omsättningstillgångar

4 859

6 511

SUMMA TILLGÅNGAR

9 448

10 877

Summa kassa och bank

8

FINANSIELL RAPPORTERING

9

FINANSIELL RAPPORTERING

9

NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredo-visning (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.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga
risker och förmåner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har
varorna i sin besittning.
Intäkter från försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.
Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.
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

5-6

Inventarier, verktyg och installationer

3-10

Nedlagda kostnader på annans fastighet

5-20

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.
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
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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. Leasininventarier redovisas i separat not under leasingavtalets livslängd därefter omklassificeras de till aktuell anläggningstillgång.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt förstin-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till
försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn
har tagits till inkurans.
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.

Not 4. Personal
2019

2018

12

12

varav kvinnor

9

9

Inköp

varav män

3

3

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Medelantal anställda har varit

Löner, ersättningar m.m.

Årets avskrivningar

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

Utgående ackumulerade avskrivningar

Löner och ersättningar

Utgående redovisat värde
4 463

4 115

188

187

Sociala kostnader

1 467

1 375

Summa

6 118

5 677

Pensionskostnader

Not 5. Leasinginventarier

21 586

Senare än 5 år

1 934

5 719

24 095

34 196

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

718

991

2019-12-31
Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

1 006

207

0

207

0

547
-2 151

Temporär
skillnad

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

6 725

4 805

1 186

261

0

-2 609

-3 938

261

0

0

2 203

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

-1 185

-874

-3 794

-2 609

2 931

2 196

Underskottsavdrag

Not 9. Checkräkningskredit

Beviljad checkräkningskredit uppgår till:

2019-12-31

2018-12-31

800

800

2019-12-31

2018-12-31

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer

Omklassificeringar

2019-12-31

2018-12-31

12 285

10 013

151

170

0

2 102

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 436

12 285

Ingående avskrivningar

-11 368

-8 799

0

-2 203

Utgående ackumulerade avskrivningar

17 257

-177
-4 433

0

Årets avskrivningar

Mellan 2 till 5 år

-273
-4 706

1 920

Omklassificeringar

6 891

-4 256

Inköp
Omklassificeringar

Inköp

4 904

-4 433

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

Inom 1 år

797
5 424

6 409

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

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

0
5 424

4 805

Årets avskrivningar

6 086

4 627

Not 8. Uppskjuten skatt

Underskottsavdrag

Omklassificeringar

6 425

5 424

Ingående anskaffningsvärde

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.

2018

2018-12-31

2018-12-31

Ingående avskrivningar

2019

2019-12-31

2019-12-31

Not 2. Uppskattningar och bedömningar

Not 3. Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Under året har företagets leasingavgifter uppgått
till

Not 7. Nedlagda kostnader på annans fastighet

Utgående redovisat värde

-335

-365

-11 703

-11 368

733

917

Not 10. Långfristiga skulder

Amortering inom 2 till 5 år

1 523

1 217

1 523

1 217

2019-12-31

2018-12-31

1 523

1 217

Not 11. Skulder som avser flera poster

Företagets skuld om 2 502 tkr redovisas
under följande poster i balansräkningen.
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa

979

796

2 502

2 013

FINANSIELL RAPPORTERING
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Not 12. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31
Upplupna lönerelaterade kostnader
Förskottsbetalda träningsavgifter
Övriga poster

2018-12-31

296

487

2 714

3 076

94

91

3 104

3 654

2019-12-31

2018-12-31

3 000

3 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll

2 931

2 196

Summa ställda säkerheter

5 931

5 196

Borås 2020-06-03

Not 13. Ställda säkerheter

Företagsinteckningar

Robert Smith
Ordförande

Pierre Höglund
Verkställande direktör

Not 14. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsåret utgång har omvärlden skakats av Covid-19. Förutom att
införa mer frekvent städning har vi också sett över allmänna rutiner för att anpassa
verksamheten till de råd och rekommendationer som lämnats från myndigheter. I
ett försök att möte kundernas behov av träning har det tagits fram nya koncept för
alternativ träning, såsom live streamade pass. Förhoppningen är att bolaget på så
vis behåller den befintliga relationen med kunden.

Martin Smith

Den ekonomiska påverkan syns främst i minskad nyförsäljning samt i att befintliga
kunder i större omfattning efterfrågat möjligheten att frysa sina abonnemang.
I nuläget är det svårt att göra en samlad bedömning av de ekonomiska konsekvenserna krisen kommer att innebära för verksamheten då vi inte kan bedöma hur
långvarig krisen kommer att bli.
Styrelsen och ledningen följer löpande utvecklingen och vidtar de åtgärder som
anses vara nödvändiga för koncernen och dess verksamheter.

Not 15. Koncernförhållanden
Företaget är helägt dotterföretag till Uddetorp Holding AB, org. nr 556097-1185,
med säte i Borås stad. Moderföretaget ingår i en koncern där Uddetorp Invest AB,
org. nr 556062-2176, med säte i Borås stad, upprättar koncernredovisning för den
största koncernen.

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-06-08

Per Anders Carlsson
Auktoriserad revisor

Not 16. Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Onyx Sportcenter AB
Org.nr. 556368-1625

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

Rapport om årsredovisningen*

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

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Onyx Sportcenter AB för år 2019.
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 ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 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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• s kaffar 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.
• u tvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
• d rar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• u tvärderar 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.

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 2019
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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.

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

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.

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.

Borås den 8 juni 2020

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.

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,

*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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eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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