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Årsredovisning 

Styrelsen och verkställande direktören för Bromölta Fritidscenter AB, org nr 556862-4075, får 

härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

FORVALTNINGBERÄTTELSE 

Bolaget är helägt dotterbolag till Bromölla kommun, org nr 212000-0894. 

Verksamhet 

Bolaget äger, förvaltar och hyr ut anläggningar för hälsa, utbildning, kultur, konferenser och mässor 

i Bromölla kommun. Området kännetecknas av möjligheter till både organiserad idrott, spontanidrott 

organiserad idrott, spontanidrott och rekreation. På området finns utomhusanläggningar såsom 

konstgräplan, padelbanor, naturgräsplan, beachplaner, utegym, wakeboardpark och skateboardpark. 

Inomhus finns konstgräsplan, sporthall, konferenslokaler, café och företagshälsovård. Under året har 

anläggningarna hyrts ut till föreningar, privatpersoner, företag, kommun och andra organisationer. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Sporthallen har under hösten byggts om för en ny hyresgäst. Verksamheten som är en inomhus 

aktivitetspark invigdes i början av januari 2019. 

Investeringar 

Årets investeringar uppgår till 197 kkr (5.281 kkr). 

Framtida utveckling, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Verksamheten kommer sannolikt att vara beroende av driftsbidrag från ägaren Bromölla kommun 

under de närmsta åren. 

Flerårsöversikt 

2018 2017 2016 2015 2014 

Nettoomsättning (kkr) 6 799 9 707 3 371 3 500 2 214 

Resultat efter finansiella poster (kkr) -319 2 477 -2 229 488 300 

Balansomslutning (kkr) 123 872 126 440 128 307 51 532 27 309 

Soliditet 3,8% 4,0% 2,0% 9,3% 16,2% 

Avkastning på totalt kapital 0,3% 2,3% neg 1,3% neg 

Avkastning på eget kapital neg 49,5% neg 10,2% neg 

Investeringar (kkr) 197 5 281 76 250 22 902 5 681 

Antal anställda 0 0 2 1 1 



Bromölla Fritidscenter AB Sid 2 (11) 
Org nr 556862-4075 

Förslag till disposition av förlust 

Ansamlad förlust 

Årets förlust 

0,05 

318 723,57  

 

318 723,62  

Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning 

Förändring av eget kapital 

Aktiekapital Ansamlad 

förlust 

Belopp vid årets ingång 5 000 0 

Årets resultat -319 

Belopp vid årets utgång 5 000 -319 
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RESULTATRÄKNING (kkr) 

Rörelsens intäkter 

Not 2018 

Sid 3 (11) 

2017  

Nettoomsättning 1 6 799 9 707 

Övriga rörelsintäkter 117 

Summa rörelsens intäkter 6 799 9 824 

Rörelsens kostnader 

Externa kostnader -3 227 -3 722 

Personalkostnader 2 -417 -522 

Avskrivningar 4 -2781 -2770 

Summa rörelsens kostnader -6425 -7014 

Rörelseresultat 374 2 810 

Resultat från finansiella investeringar 3 

Ränteintäkter ••• 44 

Räntekostnader -693 -377 

Summa resultat från finansiella investeringar -693 -333  

Årets resultat -319 2 477 



Bromölla Fritidscenter AB 
Org nr 556862-4075 

BALANSRÄKNING (kkr) 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Not 2018-12-31 

Sid 4 (11) 

2017-12-31 

Materiella anläggningstillgångar 4  
Byggnader och mark 110 300 112 402 
Maskiner och tekniska anläggningar 402 422 
Inventarier 7 493 7 955 
Pågående nyanläggningar 792 792 

118 987 121 571 

Finansiella anläggningstillgångar 5 
Uppskjuten skattefordran 389 229 

389 229 

Summa anläggningstillgångar 119 376 121 800  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 56 116 
Övriga fordringar 394 228 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 240 176 

690 520 

Kassa och bank 6 3 806 4 120 

Summa omsättningstillgångar 4 496 4 640 

SUMMA TILLGÅNGAR 123 872 126 440 
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BALANSRÄKNING (kkr) 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Not 2018-12-31 

Sid 5 (11) 

2017-12-31 

Aktiekapital 5 000 5 000 

5 000 5 000 

Ansamlad förlust 
Balanserat resultat 0 -2 477 

Årets resultat -319 2 477 

-319 0 

Summa eget kapital 4 681 5 000 

Avsättningar 7 

Uppskjuten skatteskuld 389 229 

389 229  

Långfristiga skulder 8 

Skulder till kreditinstitut 117 000 117 000 

117 000 117 000  

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 1 078 623 

Skuld till Bromölla kommun 499 3 268 

Övriga skulder 15 125 

Upplupna kostnader och förutbetatda intäkter 210 195 

1 802 4 211 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 123 872 126 440 
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KASSAFLÖDESANALYS (kkr) 

Den löpande verksamheten 

2018 

Sid 6 (11) 

2017 

Resultat efter finansiella poster -319 2 477 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 754 2 767 

2 435 5 244 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 2 435 5 244  

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/ Minskning(+) av rörelsefordringar -183 7 227 

Ökning(+)/ Minskning(-) av rörelseskulder -2 369 -14 571 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -117 -2 100 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -197 -5 281 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 1 493 

Kassaftöde från investeringsverksamheten -197 -3 788 

Finansieringsverksamheten 

Upptagna lån 10 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 10 000 

Årets kassaflöde -314 4 112 

Likvida medel vid årets början 4 120 8 

Likvida medel vid årets slut 3 806 4 120  

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys 

Räntor och erhållen utdelning 

Erhållen ränta 37 81 

Erlagd ränta -660 -417 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 2 781 2 770 

Förändring ränteskuld -27 -3 

2 754 2 767 
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Redovisnings-och värderingsprinciper 

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Intäkter 

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Intäkten redovisas efter avdrag för 

moms och eventuella rabatter. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betald. 

Antäggningstiltgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 

den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs  tilt  

anskaffningsvärdet 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 anläggnings-

tillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad. Materiella 

anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 

tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fatt tillgångens 

restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 

avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Härvid tillämpas följande avskrivningstider. 

Byggnader 50år  

Markanläggningar 20-50 år 

Markinventarier 12-33 år 

Maskiner och tekniska anläggningar 25 år 

Inventarier 5-33 år 

Aktiverade räntor ingår ej 

Inkomstskatter 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betatas eller erhållas avseende aktuellt 

år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominellt belopp och görs enligt de 

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 

kommer att fastställas. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära 

skillnader. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för 
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Inkomstskatter, forts.  

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 

per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Kassaflödesanalys  

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 

endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 

Nyckeltalsdefinitioner 

Soliditet 

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på totalt kapital 

Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen. 

Avkastning på eget kapital 

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital. 

Noter kkr 

Not 1 Nettoomsättning 2018 2017 

Extern uthyrning 951 962 

Driftsbidrag/Hyra kommunen 4 724 7 032 

Sponsring 1 124 1 713 

6 799 9 707 

Not 2 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Medeltal anställda 

2018 2017 

Not 3 Resultat från finansiella poster 2018 2017  

Ränteintäkter, bank 

Ränteintäkter, övriga 

- 44 

0 44 
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Not 3 Resultat från finansiella poster, forts. 2018 2017 

Räntekostnader, bank -283 

Räntekostnader, Kommunen -409 -372 

Räntekostnader, övriga -1 -5 

-693 -377 

Not 4 Materiella anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

Byggnader och mark 

Ingående anskaffningsvärde 115 010 15 986 

Årets inköp - 5 198 

Omklassificeringar - 93 826 

Utgående anskaffningsvärde 115 010 115 010 

Ingående avskrivningar -2 608 -517 

Omktassificering - -52 

Årets avskrivningar -2 102 -2 039 

Utgående avskrivningar -4710 -2 608 

Utgående planenligt restvärde 110 300 112 402  

Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Ingående anskaffningsvärde 500 500 

Omklassificering 
Utgående anskaffningsvärde 500 500 

Ingående avskrivningar -78 -58 

Årets avskrivningar -20 -20 

Utgående avskrivningar -98 -78 

Utgående planenligt restvärde 402 422  

Inventarier 

Ingående anskaffningsvärde 9 865 9 264 

Årets inköp 198 35 

Omklassificeringar 566 

Utgående anskaffningsvärde 10 063 9 865 

Ingående avskrivningar -1 910 -1 251 

Omklassificeringar 52 

Årets avskrivningar -660 -711 

Utgående avskrivningar -2 570 -1 910  

Utgående planenligt restvärde 7 493 7 955 
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar, forts. 

Pågående nyanläggningar 

2018-12-31 

Sid 10 (11) 

2017-12-31 

Vid årets början 792 96 629 

Försäljning -1 492 

Investeringar - 48 

Omklassificeringar - -94 393 

Vid årets utgång 792 792 

Not 5 Finansiella anäggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 

Uppskjuten skattefordran 

Underskott hänförligt till skattemässiga avskrivingar 1 889 1 042 

Skatteeffekt 389 229 

Not 6 Likvida medel 2018-12-31 2017-12-31 

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

Banktillgodohavanden 3 806 4 120 

Not 7 Avsättningar 2018-12-31 2017-12-31 

Temporära skillnader hänförlig till skattemässiga avskrivningar 1 889 1 042 

Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader 389 229 

Not 8 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 

Borgen har tecknats av Bromölla kommun för lånen, som 

löper utan amorteringsplan samt med rörlig ränta. 117 000 117 000  

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen Inga Inga 

Not 9 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 2018-12-31 2017-12-31 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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Till bolagsstämman i Bromölla Fritidscenter AB, org. nr 556862-4075 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bromölla Fritidscenter AB för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Bromölla Fritidscenter ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

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 Bromölla Fritidscenter AB 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 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. 

Revisorns ansvar 
Våra 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 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. 

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, 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. 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 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

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 har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bromölla 
Fritidscenter AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

Revisionsberättelse Bromölla Fritidscenter AB, org. nr 556862-4075, 2018 1(2) 



a Sjöberg E arsson 

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 Bromölla Fritidscenter AB 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 verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 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. 

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. 

Karlshamn den 15 april 2019 

KPMG AB 

Auktoriserad revisor  

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. 
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