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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Upplevelsebolaget Bodyflight bildades 2018 och har i Stockholm (Bromma) samt i Göteborg (Säve) två 
av världens högsta vindtunnlar. 

Bodyflights vertikala vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett 
flygplan. Via vindtunnelns kraftfulla fläktar genereras en luftström som är stark nog att skapa en 
svävande upplevelse för utövaren. Istället för att hoppa ut från ett flygplan på 4 000 meters höjd lutar 
sig besökaren helt enkelt fram i vinden från en dörr på flygkammarens sida och börjar omedelbart 
flyga. Bodyflight, eller inomhusfallskärmshoppning  (Indoor skydiving)  är både ett fritidsnöje och en 
träningsform. Känslan vid inomhusfallskärmshoppning är densamma som att kasta sig ut från ett 
flygplan men i en säkrare miljö. Det simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h. Luftströmmen 
kan regleras så att den anpassas till utövaren - på så sätt kan alla flyga i Bodyflights vindtunnlar. 

Bolaget arrenderar mark i Göteborg via ett arrendeavtal som sträcker sig över 25 år. Bolaget hyr 
fastigheten i Stockholm, kontraktet sträcker sig till och med slutet av 2020. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm. 

Ägare som har mer än 10 % av aktierna per bokslutsdagen: 
Pick Zinned Pop AB, 16,38 % 
Zemima AB, 12,04%  
Downwind Labs  AB, 11,16% 

Bodyflight  Sweden  AB är moderbolag i den koncern som bildades den 4 april 2018, vilket omfattar 
dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB som ägs till 100 % av moderbolaget Bodyflight  Sweden  AB. 
Vidare äger dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB 100 % av bolaget Bodyflight Göbteborg AB samt 51 
% av bolaget Skjutbana Stockholm AB (tidigare FMJ  Shooting Range  AB). 

Förväntad framtida utveckling 
Bodyflight avser på längre sikt att utvecklas till att bli Sveriges ledande upplevelsebolag för äkta, 
utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Visionen är att utveckla upplevelsebranschen med 
premiumattraktioner. 2020 är ett konsolideringsår, företaget satsar på att få två vindtunnlar i 
världsklass att leverera bra upplevelser till sina kunder. 

Marknad och försäljning 
Antalet vindtunnlar för nöjes- och träningsflygning har ökat internationellt de senaste åren, vilket 
framförallt beror på att ny teknik möjliggör en väderoberoende upplevelse som uppfattas som ny inom 
upplevelseindustrin. Bodyflight Stockholms vindtunnels placering, nära Bromma flygplats och allmänna 
kommunikationer, gör vindtunneln konkurrenskraftig både nationellt och internationellt. 
Flygupplevelsen som erbjuds är tillgänglig för besökare i alla åldrar, från förstagångsflygare till 
professionella fallskärmshoppare. Bodyflight har delat in sin verksamhet och marknad i fyra delar; 
förstagångsflygare (privatpersoner som aldrig flugit), proflyers (personer som är vana flygare, 
exempelvis fallskärmshoppare), företagsevents (exempelvis personalfester) samt egna kurser och 
träningstillfällen där Bodyflight Stockholm och Göteborg i dagsläget erbjuder Fly  kids  och  Become  a 
proflyer. Försäljningen till förstagångsflygare och proflyers sker främst via den egna hemsidan men 
även via samarbetspartner Live it som är Sveriges ledande aktör av försäljning av presentkort för 
upplevelser, Live it har idag en marknadsandel på cirka 80 procent i Sverige. Bodyflight Stockholm har 
sedan lanseringen av vindtunneln i Bromma fått stor medial uppmärksamhet. Sedan april 2019 har 
Bodyflight Göteborg öppnat sin nya vindtunnel på Säve flygplats. Upptagningsområdet för Bodyflight 
Göteborg bedöms uppgå till en och en halv miljon människor varav en del från Norge och Danmark. 
Framtida drift kommer hanteras via det helägda (100%) dotterbolaget Bodyflight Göteborg AB. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
De osäkerhetsfaktorer som finns i Stockholm härrör från fastigheten med tanke på att hyreskontraktet 
omförhandlas under 2020. Bolaget har en god relation till hyresvärden och avtalet fortlöper på samma 
villkor som tidigare avtal fast årsvis. Området är under planändring, dock finns det ingen detaljerad 
tidsplan än. Hyresvärden är väldigt glad åt att bolaget bedriver sin verksamhet i Bromma. Vidare är 
upplevelseprodukter konjunkturkänsliga vilket ger viss osäkerhet kring en eventuell lågkonjunktur. 
Detta är inget som har märkts av och upplevelseindexet ligger kvar på samma nivåer som tidigare. (se 
även nedan väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut). 
Det finns osäkerhetsfaktorer i marknaden för Göteborg däremot har marknadsföringen gett god 
respons och bokningsläget har även den varit god. Inget ytterligare kapitalbehov föreligger till följd av 
nybyggnationen av vindtunneln i Göteborg. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under perioden beslutade styrelsen på den extra bolagsstämman den 7 juni att genomföra en 
nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Bodyflight  Sweden  avslutade företrädesemissionen 
den 10 juli. Koncernen tog mellan dessa tidpunkter ett så kallat brygglån i väntan på 
emissionslikviderna på 3,55 msek. 

Emissionen om 7,9 msek tecknades till 9,4 msek, vilket motsvarade en teckningsgrad om drygt 119 %. 
Bodyflight tillfördes därmed 7,6 msek efter emissionskostnader som uppgick till cirka 0,3 msek. Av 
emissionsbeloppet avsågs 1,8 msek kvittningar mot fordringar på bolaget som uppstått bland annat 
genom att ägare och ledning lånat ut kapital i samband med byggnationen av vindtunneln i Göteborg. 
Emissionen tecknades till 71 procent med stöd av teckningsrätter. Genom emission ökade antalet 
aktier i Bodyflight med 2 499 550 stycken till totalt 12 497 750 stycken. Aktiekapitalet ökade samtidigt 
med 249 955 kronor till 1 249 775 kronor. 

Tidigare VD Markus  Viborg  beslutade att avsluta sin anställning hos koncernen den 6 november. 
Styrelsen utsåg Anders Eriksson till interims-VD samt Anna  Swank  till styrelseordförande. 

FMJ  Shooting Range  AB bytte under perioden namn till Skjutbana Stockholm AB för att underlätta 
kommunikation och marknadsföring via sökmotorer och sociala medier. Bodyflight Stockholm AB 
minskade sitt innehav i Skjutbana Stockholm från 70 % av aktierna till 51 % av aktierna. 

I samband med Covid-19 pandemin samt att andrahandsmarknaden för vindtunnlar är oklar har 
styrelsen fattat ett beslut om att göra en nedskrivning om 20 000 tkr av vindtunneln i Göteborg 
(Bodyflight Göteborg AB). Nedskrivningen har en negativ inverkan på koncernens resultat om 15 880 
tkr. 

Bodyflight  Sweden  har lämnat ett aktieägartillskott till dotterbolaget Bodyflight Stockholm om 18 080 
tkr, Bodyflight Stockholm har i sin tur lämnat ett aktieägartillskott på samma belopp till Bodyflight 
Göteborg AB. Aktieägartillskotten som har lämnats har skrivits ned, för Bodyflight  Sweden  AB har detta 
påverkat resultatet negativt med 18 080 tkr för räkenskapsåret. 

Bodyflight Stockholm 
Bodyflight anordnade svenska mästerskapen i  Indoor Skydiving  under februari månad, vilket gav 
ytterligare exponering mot fallskärmshoppare, vilket beräknas på sikt ge ökat intresse för sporten och 
därmed ökad efterfrågan på träningstid. 

Bodyflight Göteborg 
Vindtunneln i Göteborg invigdes den 29 april och öppnade för allmänheten i början av maj. Som 
tidigare kommunicerats har moment såsom mark, stål och glas orsakat fördyringar och förseningar. 
Under senare delen av byggnationen har framförallt två leverantörer misskött sina uppdrag vilket lett till 
att deras uppdrag avslutats och att bolaget tvingats ersätta dessa med nya. Detta har orsakat 
ytterligare kostnader genom att vissa förbetalda moment tvingades att handlas upp igen. Bodyflight har 
ställt krav på dessa leverantörer att få vissa av dessa kostnader återbetalda. I Q1 tog bolaget in 
ytterligare kapital på grund av ökade kostnader till följd av byggnationen av stommen och 
glaspartierna. Detta finansierades av långfristiga lån från bolagets större aktieägare. Totalt lånades 5,8 
msek. Vidare beviljade banken ytterligare ett lån på 5 msek för att täcka tillfälliga likviditetsdippar under 
byggnationen. Det senare lånet återbetalades under räkenskapsåret och var helt återbetalt vid 
årsskiftet 2019/2020. 

Skjutbana Stockholm 
FMJ  Shooting Range  AB erhöll, i januari, bygglov för att anlägga skjutbana i bolagets hyrda lokaler i 
Solna. I steg ett byggdes en kortbana om 17 meter förpistolskytte. Kortbanan är där de  fiesta  
säkerhets- och myndighetskunderna tränar samt eventen och upplevelserna hålls, medan långbanan 
ska rikta in sig mer till jägare och professionella sportskyttar. Bolaget har under perioden tagit in 1,4 
msek i lån från Pick Zinned,  Thunder Consulting  samt Live it. Detta för att färdigställa byggnationen av 
den korta skyttebanan samt påbörja byggnationen av långbanan som blir 40 meter lång. Den korta 
banan invigdes den 15e rnaj. 

1 PI/Po 
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
Detta räkenskapsår är företagets och koncernens andra räkenskapsår. 

Koncern 
Belopp KSEK 2019-12-31 2018-12-31 
Nettoomsättning 31 321 18 700 
Rörelsemarginal % Neg. 3,2 
Balansomslutning 106 891 89 264 
Soliditet % 42,6 60,4  
Definitioner: se not 20 

Moderföretag 
Belopp KSEK 2019-12-31 2018-12-31 
Nettoomsättning 
Rörelsemarginal % 
Balansomslutning 55 161 54 065 
Soliditet % 77,3 100  
Definitioner: se not 20 

Eget kapital 

Aktie- 
kapital 

Övrigt tillskjutet 
kapital Reserver  

Koncernen 
Transaktioner med ägare 
Vid årets början 1 000 52 836 
Nyemission 250 7 436 

Summa 1 250  60 272  

Balanserat resultat 
inkl årets resultat 

Innehav utan 
best. inflytande 

Vid årets början 23 13 
Effekt finansiell leasing 253 
Arets resultat -16 209 -131 

Eget kapital 2019-12-31 -15 933 -118  

Aktie- Överkurs Fritt eget 
kapital fond kapital 

Moderföretag 
Vid årets början 1 000 53 967 -942 
Nyemission 250 7 436 
Disposition enl årsstämmobeslut 
Arets resultat -19 032 

Vid årets slut 1 250 61 403 -19 974 

M/ 
QD 
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Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 41 429 117, disponeras enligt följande: 

Belopp i SEK 
Balanseras i ny räkning 41 429 117 

Summa 41 429 117  

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Belopp i KSEK Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-04-04- 
2018-12-31  

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 31 321 18 700 
Övriga rörelseintäkter 17 6 

31 338 18 706 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -13518 -9770 
Personalkostnader 2 -11 875 -6994 
Av-/nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -23 472 -1 309 
Övriga rörelsekostnader -373 -33 

Rörelseresultat -17900 600 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -1 670 -430 

Resultat efter finansiella poster -19570 170 

Resultat före skatt -19570 170 

Skatt på årets resultat 4 3 270 -134 
Resultat i dotterföretag före förvärvstidpunkt -40 

Arets resultat -16340 36  

Hänförligt till 
Moderföretagets aktieägare -16 209 23 
Innehav utan bestämmande inflytande -131 13 
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Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 5 39 958 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 18 074 7 115 
Nedlagda utgifter på annans fastighet 7 22 877 20 007 
Inventarier, verktyg och installationer 8 17 239 17 228 
Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 35 805 

98 148 80 155 

Finansiella anläggningstillgångar 
Uppskjuten skattefordran 10 4 565 445 
Andra långfristiga fordringar 11 17 

4 565 462 

Summa anläggningstillgångar 102 713 80 617 

Omsättningstillgångar 

Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror 87 119 
Förskott till leverantörer 167 

254 119  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 550 1 167 
Skattefordringar 505 
Övriga fordringar 850 1 494 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 316 1 393 

3 221 4 054 

Kassa och bank 703 4 474 

Summa omsättningstillgångar 4 178 8 647 

SUMMA TILLGÅNGAR 106 891 89 264 
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Balansräkning - koncernen 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Aktiekapital 14 1 250 1 000 
Övrigt tillskjutet kapital 60 272 52 839 
Balanserat resultat inkl årets resultat -15 933 23 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 45 589 53 862 

Innehav utan bestämmande inflytande -118 13 

Summa eget kapital 45 471 53 875 

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld /0 6 827 6 039 

6 827 6 039 

Långfristiga skulder 

Övriga skulder till kreditinstitut /5 17 231 11 574 
Övriga långfristiga skulder 6 374 100 

23 605 11 674 

Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut 6 757 4 106 
Förskott från kunder 9 079 6 676 
Leverantörsskulder 8 950 3 787 
Skatteskulder 312 
Övriga kortfristiga skulder 1 908 230 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 294 2 565 

30 988 17 676 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106 891 -L3  89 264  Q 

c o  
S'5 44/ 
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2019-01-01- 
2019-12-31 
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2018-04-04- 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -19 570 170 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 23 622 1 530 

4 052 1 700 
Betald inkomstskatt -834 -894 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

3 218 806 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -135 4 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 338 -1 976 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 10 972 5 151 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 393 3 985 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 465 -36 095 
Förvärv av finansiella tillgångar 33 
Avyttring av finansiella tillgångar 635 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -41 432 -35 460 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission, netto 7 686 21 000 
Kvittningsemission 4 661 
Förändring av låneskulder 14 582 7 253 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 268 32 914  

/Vets  kassaflöde -3 771 1 439 
Likvida medel vid årets början * 4 474 3 035 

Likvida medel vid årets slut 703 4 474 

Noter till kassaflödesanalysen - koncern 

Not Övriga upplysningar till kassa flödesanalysen 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
2019-12-31 2018-12-31  

Av- och nedskrivningar 23 472 1 309 
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 296 - 
Rearesultat försäljning av rörelse/dotterföretag -6 - 
Övriga ej kassaflödespåverkande poster -140 221 

23 622 1 530 

clo 

6.), 
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Belopp i KSEK Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2018-04-04- 
2018-12-31  

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -834 -1192 

Rörelseresultat -834 -1192 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag -18 080 
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -118 

Resultat efter finansiella poster -19 032 -1192 

Resultat före skatt -19032 -1192  

Skatt på årets resultat 4 250 

Årets resultat -19 032 -942 
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Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31  

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 12 30 000 30 000 
Fordringar hos koncernföretag 13 24 550 23 357 
Uppskjuten skattefordran 10 445 445 

54 995 53 802 

Summa anläggningstillgångar 54 995 53 802  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 112 120 

112 120 

Kassa och bank 54 143 

Summa omsättningstillgångar 166 263 

SUMMA TILLGÅNGAR 55 161 54 065 

'4/ 
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Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31  

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital 14 1 250 1 000 

1 250 1 000  

Fritt eget kapital 
Överkursfond 61 403 53 967 
Balanserad vinst eller förlust -942 
Årets resultat -19 032 -942 

41 429 53 025 

Summa eget kapital 42 679 54 025 

Långfristiga skulder 
Skulder till koncernföretag 11 420 

11 420  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 3 
Övriga kortfristiga skulder 1 000 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 59 40 

1 062 40 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 161 54 065 
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Kassaflödesanalys - moderföretag 

Belopp i KSEK Not 
2019-01-01- 
2019-12-31 
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2018-04-04- 
2018-12-31 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster -19032 -1192 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 18 080 

-952 -1192 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 

-952 -1192  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 8 -120 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 022 40 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 78 -1 272 

Investeringsverksamheten 
Lämnade aktieägartillskott -18 080 
Förvärv av finansiella tillgångar -1193  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 273 

Finansieringsverksamheten 
Nyemission, netto 7 686 21 000 
Lån till dotterbolag 11 420 -19585 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 19 106 1 415 

/Vets  kassaflöde -89 143 
Likvida medel vid årets början 143 

Likvida medel vid årets slut 54 143 

Noter till kassaflödesanalysen - moder 

Not Övriga upplysningar till kassa flödesanalysen 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm 
2019-12-31 

18 080 

2018-12-31 

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 

 

18 080 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper för moderbolag och koncern 
Belopp i KSEK om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet Redovisningsprinciper i moderföretaget. 
Moderföretaget är ett rent holdingbolag och bedriver för närvarande ingen operativ verksamhet. 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäkter 
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas, med avdrag för rabatter. Intäkterna redovisas i samband med att upplevelsen nyttjas. 

Försäljning av presentkort redovisas som ett förskott från kund och intäktsförs i samband med att 
presentkortet nyttjas. Den del av presentkortsförsäljningen som bedöms ej bli utnyttjad (non  usage)  
intäktsförs direkt vid försäljningstillfället. Den del som ej bedöms bli utnyttjad intäktsförs baserat på 
historisk statistik. 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella 
plats och skick. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämda. 

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är 
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter 
som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skulcKG 
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar 
samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Ätervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som 
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de 
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har 
förändrats. 

Finansiella tillgångar och skulder 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade 
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1. 

Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de 
risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från 
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört. 

Värdering av finansiella tillgångar 
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt 
hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt 
effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella 
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses 
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och 
värderas därför som en post. 



Bodyflight Sweden AB 16(26)  

559154-5453  

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter 
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna, nedlagda utgifter på annans fastighet samt 
inventarier, verktyg och installationer har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 
bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Koncern 
år 

Materiella anläggningstillgångar: 
-Nedlagda kostnader på annans fastighet 
-Maskiner och andra tekniska anläggningar 
-Inventarier, verktyg och installationer 

20-50 
20 

5-50  

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de 
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna avseende nedlagda kostnader på annans fastighet 
samt inventarier, verktyg och installation har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter 
bedömts vara väsentlig. Huvudindelningen är inom nedlagda kostnader på annans fastighet är tunnel, 
kontor och lagerrum. Huvudindelning för inventarier, verktyg och installation är elinstallationer, 
brandceller, byggnadsprojektering, inventarier/mekanik, tunnel samt motor/fläktar. 

Komponenterna inventarier, verktyg och installation består i sin tur av flera komponenter vars 
nyttjandeperioder varierar. Nyttjandeperioden på dessa komponenter har bedömts variera mellan 5-50 
år. Komponenterna avseende nedlagda kostnader på annans fastighet bedöms ha en nyttjandepe d 

01/ 
mellan 20-50 år. 
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Skatt 
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats. 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital. 

Leasing - leasetagare 
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de 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. 

Finansiella leasingavtal 
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i 
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av 
tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till 
ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång. 

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden 
enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de 
uppkommit. 

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden. 

Operationella leasingavtal 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. 

5.fe 
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Koncernredovisning 

Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. 

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Redovisningsprinciper i moderföretaget 
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna 
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Leasing 
Finansiella leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal i moderföretaget. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Skatt 
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition ultaträkningen. Det 
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt 

5 °to 
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Not 2 Medelantalet anställda 

Medelantalet anställda 
2019-01-01- 
2019-12-31 Varav män 

2018-04-04- 
2018-12-31 
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Varav män 
Moderföretag 
Totalt moderföretaget 

Dotterföretag 
Sverige 25 16 19 12 

Totalt dotterföretag 25 16 19 12 

Koncernen totalt 25 16 19 12 

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter 
2019-01-01- 2018-04-04- 
2019-12-31 2018-12-31  

Koncern 
Räntekostnader, övriga -1 670 -430 

-1 670 -430  

Moderföretag 
Räntekostnader, övriga -118 

-118 

Not 4 Skatt på årets resultat 
2019-01-01- 2018-04-04- 
2019-12-31 2018-12-31  

Koncern 
Aktuell skatt -17 107 
Uppskjuten skatt 3 287 -241 

3 270 -134 

Moderföretag 
Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt 250 



2018-12-31  

164 
20 906 

21 070 
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Not 5 Byggnader och mark 
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2019-12-31 2018-12-31  
Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Nyanskaffningar 25 402 
-Omklassificeringar 35 341 

Vid årets slut 60 743 
Ackumulerade avskrivningar.  
-Årets avskrivning -785 

Vid årets slut -785 
Ackumulerade nedskrivningar: 
-Årets nedskrivningar -20 000 

Vid årets slut -20 000  

Redovisat värde vid årets slut 39 958 

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar 
2019-12-31 2018-12-31 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 8 411 
-Nyanskaffningar 11 708 
-Rörelseförvärv 8 411 

-Vid årets slut 20 119 8 411 
Ackumulerade avskrivningar: 
-Vid årets början -1 296 
-Rörelseförvärv -968 
-Årets avskrivning -749 -328 

-Vid årets slut -2 045 -1 296 

Redovisat värde vid årets slut 18 074 7 115 

Leasing 
2019-12-31 2018-12-31  

Koncern 
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal 
ingår med ett redovisat värde om 18 074 7 115 
Finansiella leasingen avser vindtunnel. 

Under övriga kort- respektive långfristiga skulder i koncernen redovisas nuvärdet av framtida 
betalningar avseende skuldförda finansiella leasingförpliktelser. 

Not 7 Nedlagda utgifter på annans fastighet 
2019-12-31 

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 21 070 
-Nyanskaffningar 3 576 
-Förvärv av dotterbolag 

-Vid årets slut 24 646 
Ackumulerade avskrivningar: 
-Vid årets början -1 063 
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-Förvärv av dotterbolag -591 
-Årets avskrivning -706 -472 

-Vid årets slut -1 769 -1 063 

Redovisat värde vid årets slut 22 877 20 007 

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-12-31 2018-12-31  

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 20 968 
-Förvärv av dotterbolag 20 837 
-Nyanskaffningar 781 131 

-Vid årets slut 21 749 20 968 
Ackumulerade avskrivningar: 
-Vid årets början -3 742 
-Förvärv av dotterbolag -3 030 
-Årets avskrivning -768 -710 

-Vid årets slut -4 510 -3 740 

Redovisat värde vid årets slut 17 239 17 228 

6/v-r 

9 
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Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
anläggningstillgångar 

2019-12-31 2018-12-31  
Koncern 
Vid årets början 35 805 
Investeringar 30 866 
Förvärv av dotterföretag 4 939 
Omklassificeringar -35 341 
Nedskrivningar -464 

Redovisat värde vid årets slut 35 805  

Not 10 Uppskjuten skatt 

Koncernen Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld 
Väsentliga temporära skillnader hänförliga 
till uppskjuten skattefordran 
Obeskattade reserver 2 082 
Finansiell leasing 1 256 
Koncernmässigt övervärde 3 489 
Skattemässigt underskottsavdrag 445 
Byggnad och mark 4 120 

4 565 6 827  

Uppskjuten skattefordran hänförligt till skattemässiga underskottsavdrag, 445 tkr (445 tkr), redovisas 
även i moderbolagets balansräkning 



2018-12-31  

23 357 

23 357 

23 357 

Bodyflight Sweden AB 
559154-5453 

Not 11 Andra långfristiga fordringar 
2019-12-31 
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2018-12-31  
Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 17 767 
-Reglerade fordringar -17 -460 
-Omklassificeringar -290 

-Vid årets slut 17  
Ackumulerade nedskrivningar: 

-Vid årets slut 

Redovisat värde vid årets slut 17 

Not 12 Andelar i koncernföretag 
2019-12-31 2018-12-31  

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 30 000 
-Förvärv 30 000 
-Aktieägartillskott 18 080 

-Vid årets slut 48 080 30 000  

-Årets nedskrivningar -18 080 

Redovisat värde vid årets slut 30 000 30 000 

Spec  av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 

2019-12-31 2018-12-31 
Antal Redovisat Redovisat 

Dotterföretag / Org nr/ Säte andelar i% värde värde 
Bodyflight Stockholm AB, 556961-0461, Stockholm 100 30 000 30 000 
Bodyflight Göteborg, AB, 559095-3484, Göteborg 100 
Skjutbana Stockholm AB, 559143-9335, Stockholm 51 

30 000 30 000 

Not 13 Fordringar hos koncernföretag 
2019-12-31 

Moderföretag 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 23 357 
-Tillkommande fordringar 1 193  

-Vid årets slut 24 550 

Redovisat värde vid årets slut 24 550 
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Not 14 Antal aktier och kvotvärde 
2019-12-31 2018-12-31  

Stamaktier 
antal aktier 12 498 9 998 
kvotvärde 1 250 1 000 

Not 15 Skulder till kreditinstitut 
2019-12-31 2018-12-31 

Koncern 
Skulder som förfaller inom ett till fem år från balansdagen: 
Övriga skulder till kreditinstitut 5 480 6 964 

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Övriga skulder till kreditinstitut 11 771 4 610 

17 251 11 574  

Beträffande skulder till kreditinstitut för Bodyflight Stockholm finns det  covenanter  kopplat till lånen. 
Dessa innebär att ingen utdelning får ske, inga ytterligare lån får tas upp eller större ägarförändringar 
genomföras utan medgivande av kreditinstitut. 

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen 

Ställda säkerheter 
2019-12-31 2018-12-31  

Ställda säkerheter 

Koncernen 
Företagsinteckningar 23 550 18 550 
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar 

23 550 18 550 

Summa ställda säkerheter 23 550 18 550 

Moderbolag 
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar 

Summa ställda säkerheter 

Säkerheterna är ställda för skulder till kreditinstitut. 

Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget  

Even  tualförpliktelser 
Borgensåtagande till koncernföretag om 10 500 tkr för räkenskapsåret 2019, vilket är detsamma som 
för räkenskapsåret 2018. 
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Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Den 17 januari hölls en extra bolagstämma i Skjutbana Stockholm AB där Bodyflight  Sweden  har ett 
ägande om 51 procent av aktierna. Skjutbana Stockholm har förbrukat sitt egna kapital per sista 
december 2019 varpå en kontrollbalansräkning har upprättats.Skjutbana Stockholm hade förbrukat sitt 
egna kapital per sista december 2019 varpå en kontrollbalansräkning upprättades. Den 20 mars sålde 
Bodyflight Stockholm sina 51 % av aktierna till bokfört värde om 25 500 kr. Bolaget erhöll även 
inlånade medel samt gjorde en förlust om 165 tkr genom att bolaget inte kunde erhålla full betalning för 
inlånade medel. 

I slutet av januari 2020 lånade bolaget in ett kortfristigt lån om 2 700 tkr av Pick Zinned AB. 
I mitten av mars brakade  Corona  pandemin in i Sverige med full kraft. Under några dagar tappade 
bolaget 90 procent av alla sina bokningar. Företagseventen avbokades helt, Proflyers minskade sin 
flygning, svenska mästerskapen flyttades till hösten och det danska mästerskapen ställdes in.  First  
timers minskade väldigt dramatiskt i Stockholm, medan beläggningen var högre i Göteborg. 
Företagsledningen agerade fort genom att avveckla/minimera alla timanställda samt korttidspermittera 
alla fast anställda. Båda tunnlarna är öppna fredag, lördag och söndag samt när det finns 
kundunderlag under de andra dagarna. Förutom att korttidspermittera sin personal har även bolaget 
ansökt och beviljats anstånd med skatt/moms och arbetsgivaravgifter för januari till mars. 

Genom att ansöka om krediter genom Riksgäldens garantiprogram med anledning av Coronaviruset 
har koncernen likviditeten säkrad för 2020. Koncernen har totalt ökat skulderna till banken med 3 000 
tkr. Lånen löper på tre år med amorteringsfritt i 12 månader. Vidare har koncernen utökat sitt lån hos 
Almi Företagspartner med 1 500 tkr. Båda lånen betalades ut i april 2020. Vidare har bolagen ansökt 
och fått beviljat amorteringsbefrielse till och med 2020-09-30 på befintliga lån samt anstånd med 
leasingavgifterna till och med 2020-10-01. 

Not 19 Koncernuppgifter 
Inköp och försäljning inom koncernen 
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av 
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör. 

Not 20 Nyckeltalsdefinitioner  

Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat / Nettoomsättning. 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Soliditet: 
(Totalt eget kapital + egetkapitaldel av obeskattade reserver) / Totala tillgångar. 
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Till bolagsstämman i Bodyflight  Sweden  AB, org. nr 559154-5453 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Bodyflight  Sweden  AB för år 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

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

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

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

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

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

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

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

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

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 
ansvariga för våra uttalanden. 
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Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Bodyflight  Sweden  AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 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 
vi 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 vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
vi 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. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Falun den 1 juni 2020 

KPM AB/ 

Torbjörn Sjöström 

Auktoriserad revisor 

KPMG AB 

Thomas Nielsen 

Auktoriserad revisor 
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