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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Bodyflight Sweden AB intygar härmed dels att denna kopia av
årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt
koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma 2019- - .
Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition i moderföretaget

us Viborg
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Bolaget är nystartat under året och dotterbolag har förvärvats. Upplevelsebolaget Bodyflight har i
Bromma konstruerat Sveriges första och världens högsta vindtunnel. Bodyflight Stockholms vertikala
vindtunnel simulerar ett fallskärmshopp, fritt fall utan att behöva hoppa ut från ett flygplan. Via tunnelns
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, inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving), är både ett fritidsnöje och en träningsform. I
Bromma 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 vindtunnel.
Bodyflight Stockholm besöks en normal vecka av cirka 350 förstagångsflygare och 80 professionella
flygare. Flygningen kan genomföras av alla från 3 års ålder och uppåt med normal hälsa.
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 sista december 2020.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Ägare som har mer än 10 % av aktierna per bokslutsdagen:
Zemima AB, 13,43 %
Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB, 13,81 %
Pick Zinned Pop AB, 17,20 %
Bodyflight Sweden AB ar moderbolag i den koncern som bildades den 4 april 2018, vilket omfattar
dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB som ags till 100 % av moderbolaget Bodyflight Sweden AB.
Vidare ager dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB 100 % av bolaget Bodyflight Göbteborg AB samt 70
% av bolaget FMJ Shooting Range AB.

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 i dagsläget erbjuder Fly kids och Become a proflyer.
Försäljningen till förstagångsflygare och proflyers sker främst via den egna hemsidan men även via
samarbetspartnern 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.

Förväntad framtida utveckling
Bolaget avser att expandera verksamheten med en vindtunnel vid Säve flygplats i Göteborg.
Upptagningsområdet för Bodyflight Göteborg bedöms uppgå till en och en halv miljon människor varav
en del från Norge och Danmark. Byggnation och framtida drift kommer hanteras via det helägda
(100%) dotterbolaget Bodyflight Göteborg AB. Bolaget avser även att via dotterdotterbolaget FMJ
Shooting Range AB, som till 70 % ägs av dotterbolaget Bodyflight Stockholm AB, anlägga och driva en
skjutbana i egen regi i grannkommunen Solna.
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.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
De osäkerhetsfaktorer som finns i Stockholm härrör från fastigheten med tanke på en stundande
omförhandling av hyreskontraktet. Bolaget har en god relation till hyresvärden och avtalet beräknas
fortlöpa på liknande villkor som tidigare avtal. Vidare kan en eventuell lågkonjunktur tänkas påverka
människors benägenhet att lägga pengar på upplevelseprodukter vilket i sin tur kan påverka bolagets
försäljning. Detta är inget som har märkts av och vid tidigare lågkonjunkturer har index för
nöjeskonsumtion legat relativt stabilt. Bolaget hanterar en sådan eventuell situation med flexibilitet i
öppettider och personal. Detta är inget som har märkts av och upplevelseindexet ligger kvar på
samma nivåer som tidigare.
Göteborg är en ny marknad för Bodyflight vilket gör att det finns naturliga osäkerhetsfaktorer rörande
mottagandet där. Upptagningsområdet bedöms dock tillräckligt stort och marknadsföringen har gett
god respons. Det initiala bokningsläget är även det tillfredställande. En byggnation, av den storlek
bolaget genomför, innebär viss osäkerhet kring kostnader i slutändan men inget ytterligare
kapitalbehov bedöms föreligga till följd av nybyggnationen av vindtunneln i Göteborg. Bodyflight
Stockholm är en etablerad verksamhet och bedöms därför kunna stötta Bodyflight Göteborg i
uppstartsskedet.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2018 har varit ett händelserikt och utmanande år. Bolaget tog in kapital och noterades på Spotlight i ett
ganska utmanande börsklimat. Vi landsatte det hittills största projektet i Bodyflights historia, att utöka
och bygga en ny vindtunnel från grunden. Vi har under året investerat i våra lokaler i Stockholm för att
göra kundernas upplevelse än mer bekväm och häftig. Till följd av årets projekt har 2018 varit klart
utmanande på kostnadssidan. En stor del av dessa kostnader är av engångskaraktär och är kopplade
till noteringen och byggnationen i Göteborg.
De initiala planerna att, via dotterbolaget FMJ Shooting Range AB, anlägga en skjutbana i källaren
under Bodyflight fick under året läggas på is. I väntan på att ny lämplig lokal hittats har FMJ Shooting
Range AB bedrivit skytteverksamhet i mindre skala i hyrda lokaler. Under slutet av 2018 tecknade FMJ
Shooting Range AB ett hyresavtal på 5 år för en lokal på 3000 kvm i Solna. Byggnationen av
skjutbanan beräknas starta under 2019.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Detta räkenskapsår är företagets och koncernens första räkenskapsår, därför finns inga jämförelsetal.
Koncern
Belopp KSEK
Nettoomsättning
Rörelsemarginal
Balansomslutning
Soliditet %

2018-12-31
18 700
3,2
89 264

60,4

Definitioner: se not 18

Moderföretag
Belopp KSEK
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Soliditet %

2018-12-31

100
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Eget kapital
Aktie- övrigt tillskjutet
kapital
kapital

Belopp i KKR
Koncernen
Transaktioner med ägare
Nyemission/apportemission
Summa

1 000
1 000

52 839
52 839

1 000

52 839

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Innehav utan
best. inflytande

Arets resultat

23

13

Eget kapital 2018-12-31

23

13

Aktiekapital

överkurs
fond

Fritt eget
kapital

1 000

53 967

1 000

53 967

Eget kapital 2018-12-31

Moderföretag
Nyemission/apportemission
Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-942
-942

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 53 024 926, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
53 024 926
53 024 926

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

18 700
6
18 706

2

3

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Arets resultat
Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

2018-04-042018-12-31

-9 770
-6 994
-1 309
-33
600
-430
170
170

4

-134
36
23
13
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

6
5
7

7 115
20 007
17 228

8

35 805
80 155

12
13

445
17
462

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

80 617

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

119
119
1 167
1 494
1 393
4 054

Kassa och bank

4 474

Summa omsättningstillgångar

8 647

SUMMA TILLGÅNGAR

89 264
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

14

1 000
52 836

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

53 836

Balanserat resultat inkl årets resultat

23

Innehav utan bestämmande inflytande

13
53 875

Summa eget kapital
Avsättningar

12

Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder

6 039
6 039

11

Övriga skulder till kreditinstitut

11 574
100

Övriga långfristiga skulder

11 674

4 106
6 676
3 787
312
230
2 565

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 676

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

89 264
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(-)/Minskning (+) av varulager
ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not
170
1 530
1 700
-894
806

4
-1 976
5 151
3 985

-36 095
635
-35 460

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Kvittningsemission
Amortering av låneskulder

21 000
4 661
7 253

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

32 914

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början *
Likvida medel vid årets slut

1 439
3 035
4 474
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2018-04-042018-12-31

Rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-1192
-1 192

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-1192

Resultat före skatt

-1192

Skatt på årets resultat
Arets resultat

4

250
-942
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK

Not

2018-12-31

9
10
12

30 000
23 357
445
53 802

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

53 802

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

120
120

Kassa och bank

143

Summa omsättningstillgångar

263

SUMMA TILLGÅNGAR

54 065
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Balansräkning - moderföretag
BeklppiKSEK

Not

2018-12-31

14

1 000
1 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
överkursfond
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

53 967
-942
53 025
54 025
40
40
54 065
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i KSEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassa flöde från förändringar i rörelsekapital
ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Lån till dotterbolag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not

2018-12-31
-1192
-1192

-120
40
-1 272

21 000
-19 585
1 415

/Vets kassaflöde

143

Likvida medel vid årets slut

143
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper för moderbolag och koncern
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och första gången enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 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 bedrivevr 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 försäljingstillfället. Den del som ej bedöms bli utnyttjad intäktsförs baserat på
historisk statistik.

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.
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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 nyttjandeperiod
mellan 20-50 år.

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.
Atervinningsvärdet 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.

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.

u\(
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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.
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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.

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.

Bodyflight Sweden AB
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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.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
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 skuld.

Bodyflight Sweden AB
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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 i resultaträkningen. Det
erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
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Not 2 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda
2018-04-042018-12-31

Varav mån

Dotterföretag
Sverige

19

12

Totalt dotterföretag

19

12

Koncernen totalt

19

12

Moderföretag
Totalt moderföretaget

Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
2018-04-042018-12-31
Koncern
Räntekostnader, övriga

-430
-430

Moderföretag
Övrigt

Not 4 Skatt på årets resultat
2018-04-042018-12-31
Koncern
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Moderföretag
Uppskjuten skatt

-107
241
134

-250
-250
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Not 5 Nedlagda utgifter på annans fastighet
2018-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv av dotterbolag
-Nyanskaffningar
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Rörelseförvärv
-Årets avskrivning

20 906
164
21 070
-591
-472

-Vid årets slut

-1 063

Redovisat värde vid årets slut

20 007

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2018-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Rörelseförvärv
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar*
-Rörelseförvärv
-Årets avskrivning

8 411
8 411
-968
-328
-1 296

-Vid årets slut

7 115

Redovisat värde vid årets slut

Leasing
2018-12-31
Koncern
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med ett redovisat värde om

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 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv av dotterbolag
-Nyanskaffningar
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar.
-Förvärv av dotterbolag
-Årets avskrivning

20 837
131
20 968
-3 030
-712

-Vid årets slut

-3 742

Redovisat värde vid årets slut

17 226
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Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
2018-12-31
Koncern
Investeringar
Förvärv av dotterföretag
Redovisat värde vid årets slut

30 866
4 939
35 805

Not 9 Andelar i koncernföretag
2018-12-31
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden.
-Förvärv
-Vid årets slut

30 000
30 000

Redovisat värde vid årets slut

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.

Dotterföretag / Org nr/Säte
Bodyflight Stockholm AB, 556961-0461, Stockholm
Bodyflight Göteborg, AB 559095-3484, Göteborg
FMJ Shooting Range AB, 559143-9335, Stockholm

Antal
andelar
60 000
50 000
35 000

1%
100
100
70

2018-12-31
Redovisat
värde
30 000

30 000

Not 10 Fordringar hos koncernföretag
2018-12-31
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Tillkommande fordringar
-Vid årets slut

23 357
23 357

Redovisat värde vid årets slut

23 357

Not 11 Skulder till kreditinstitut
2018-12-31
Koncern
Skulder som förfaller inom ett till fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut

6 964

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

5 357
3 750
16 071
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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 12 Uppskjuten skatt
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Obeskattade reserver
Finansiell leasing
Koncernmässigt övervärde
Skattemässigt underskottsavdrag

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skatteskuld

1 716
861
3 462
445
445

6 039

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 2 079 458 kr.

Not 13 Andra långfristiga fordringar
2018-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Reglerade fordringar
-Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

767
-460
307

307

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Not 14 Antal aktier och kvotvärde
2018-12-31
Aktiekapital - moderbolag
antal aktier 9 998 200 - stamaktier med kvotvärde 0,10 kr

999 820
999 820

Bodyflight Sweden AB
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Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Ställda säkerheter

2018-12-31

Ställda säkerheter
Koncernen
Företagsinteckningar
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar

18 550
18 550

Summa ställda säkerheter

18 550

Moderbolag
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Summa ställda säkerheter
Säkerheterna är ställda för skulder till kreditinstitut.

Not 16 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - moderföretaget
Even tualförpliktelser
Borgensåtagande till koncernföretag om 10 500 000 kr.

Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bodyflight Stockholm har efter räkenskapsåret höjt upplevelsepriserna med mellan 10-20 %. Vidare
har bolaget även annordnat Svenska äMästerskapen och JSM i Indoor Skydiving.
Bolagets dotterdotterbolag Bodyflight Göteborg har fått lov att ändra öppningsdag för koncerens andra
vindtunnel till 24 april 2019 istället för 31 mars som tidigare beräknat. Flygkammaren består till stor del
av 8 meter höga glaspartier som gör det möjligt för åskådarna att se de som flyger. Så stora
glasprofiler är ovanliga och det finns få leverantörer som klarar att tillverka dessa. Bodyflight handlade
tidigt upp glaset av Silikonglassystem Sweden AB men av på grund av oförutsedda problem hos
leverantören har det uppstått förseningar i leveransen. Med det nya leveransdatumet vi fått av
Silikonglassystem Sweden AB så resulterar det i försening av färdigställandet och därmed
öppningsdagen.
Vissa moment har blivit billigare än budget medan andra blivit dyrare. På grund av bland annat mer
krävande markarbeten, en ökad stålmängd i stommen samt försening av glaset har totalbudgeten för
byggnationen ökat med ca 5,8 miljoner kronor. För att finansiera detta har styrelsen i bolaget beslutat
att ta upp långsiktiga lån om 5,8 miljoner från bolagets större ägare. Dessa har lånats in i bolaget som i
sin tur har lånat ut kapitalet till Bodyflight Göteborg. Lånen saknar säkerhet och är efterställda bolagets
övriga lån till Swedbank och har räntesatser på mellan 4 och 5,5%. Samtliga dessa transaktioner, utom
den med Bryggerivägen 16867 Holding AB, är att betrakta som närståendetransaktioner så dessa
personer sitter i bolagets styrelse. Till detta har Swedbank beviljat ytterligare finansiering om 4 miljoner
kronor. Karaktären är kort finansiering med syfte att täcka tillfälliga likviditetsdippar under
byggnationen. Lånet till Swedbank ska vara återbetalt årsskiftet 2019/2020. Finansieringslösningen
med ägarlån samt nya banklån innebär att bolaget kan färdigställa bygget av vindtunneln i Göteborg
samt att likviditeten för driften av bolagen säkerställs.
I FMJ Shooting Range AB är byggnationen av skjutbana i full gång efter bygglovet som beviljades i
början av 2019. Rivningen är avslutad och återuppbyggnaden igångsatt. I steg ett byggs en kortbana
för pistolskytte. Steg två blir två långbanor för bl.a. gevärsskytte. Kortbanan är där de flesta eventen
och upplevelserna hålls medan långbanan riktar sig mer till jägare och professionella skyttar.
Målsättningen är att kortbanan ska kunna öppnas under april månad. Det råder brist på bra centrala
skjutbanor och vi märker ett stort behov och intresse från säkerhetsföretag, myndigheter och
skytteföreningar. Live it har dessutom valt FMJ som exklusiv skytteupplevelseleverantör som medför
ett bra kundflöde utöver vår egna försäljning

Bolaget har årsstämma den 7 maj 2019.
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Not 18 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 19 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat I Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Stockholm 2019- 09
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Daniel Voile

Stefan Burström

Tobias Pontvik

Anna Swanår

Vår revisionsberättelse har lämnats den
KPMG AB

M'Af - 2 U19

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på ordinarie årsstämma.
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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 räkenskapsåret 2018-04-04-2018-1231
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 2018 och av dessas
finansiella resultat och kassaflöde för räkenskapsåret 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.

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.

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.

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.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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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 räkenskapsåret 2018-04-04-2018-12-31 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.

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.

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.

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.

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.
Borlänge den 18 april 2019
KPMG AB
/Z.
Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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