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ÅRSREDOVISNING

Båstad och Bjärehalvön tillhör Sveriges
mest berömda semesterdestinationer.
Båstadtennis & Hotell AB äger och
förvaltar fastigheterna i och kring det
kända tennisområdet ovanför hamnen
i Båstad.Vi är även djupt engagerade i
att utveckla hamnområdet som rustas
upp för att göras mer attraktivt för
såväl Båstadbor som gäster.
Hotel Skansen utgör kärnan i vårt
fastighetsinnehav. Det är en modern
konferensanläggning som lockar gäster
året om. Hotellet, tennisstadion och
hamnområdet fungerar tillsammans
som ett nav för besöksnäringen och
genererar betydande intäkter till
samhället och handeln i närområdet.
Norrvikens Trädgårdar, med dess
varsamt återställda trädgårdar, ingår
numera även i vårt innehav via helägda
Lilla Båstad AB.Vi ser därmed en ännu
större potential i Båstad och Bjärehalvön.Visionen är att skapa en internationellt känd destination som erbjuder
allt från spännande världstennis, mysiga
spa-besök, härliga mat- och boendeupplevelser till inspirerande trädgårdsvandringar.
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VD-ord
Båstadtennis & Hotell AB fortsätter att vara ett
finansiellt stabilt bolag. Vi gläds åt goda nyckeltal, ett
starkt kassaflöde från den löpande verksamheten i
kombination med en hög kostnadsmedvetenhet under
2017. Bolagets omsättning ökade till 65,3 miljoner
kronor (49,3) med en vinst på 13,9 miljoner kronor
(12,7), vilket är helt i linje med våra förväntningar.
Vi håller en modern standard på våra byggnader och
kontinuerligt ser vi till att de håller hög kvalité och
utvecklas för att öka attraktionsgraden ytterligare. Den
nya uteplatsen vid Papas bidrar till att fler kan njuta av
god mat och den vackra utsikten över Laholmsbukten. Vi
har konkreta planer på att utvidga spa-möjligheterna för
Hotel Skansen, ett nytt pirhus står färdigt i hamnen till
sommaren 2018 och de nedre tennisbanorna rustas upp.
Vid extrastämman i mars 2018 beslutades att förvärva
licensen för Swedish Open från Lagardère Sports,
samt även driftorganisationen med tävlingsarrangören
Christer Hult i spetsen. Det här innebär att vi kan rädda
kvar den anrika turneringen i Båstad och att vi nu till
fullo kan utveckla tävlingsevenemanget och dess kringaktiviteter.
En annan stor affär innefattar förvärvet av Lilla Båstad
AB och fastigheterna på Norrvikens Trädgårdar. Bolagets
vision är att utveckla trädgården till en internationellt
känd destination för bland andra trädgårdsentusiaster.
Vi arbetar på en långsiktig plan med stora investeringar.
Till sist konstaterar jag att 70-årsjubileet av Skistar
Swedish Open blev en formidabel succé. Björn Borg
och Mats Wilander, två av de tennisidoler som fått höja
segerpokalen på centercourten i Båstad, var med och
gjorde evenemanget oförglömligt.
Vi ser fram emot ett nytt år med möjligheter att fortsätta utveckla Båstad och Bjäre som starka destinationer.
Anders Nelson, april 2018
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Destination Båstad
och Bjärehalvön

För att en ort eller region ska leva behöver den erbjuda
ett smörgåsbord av möjligheter, upplevelser och aktiviteter.
Våra hjärtan klappar för Båstad och Bjärehalvön
och vi lägger ned mycket tid och resurser på att utveckla
denna fantastiska plats till en ännu attraktivare destination.
På så sätt skapar vi både behövliga mötesplatser och nya
arbetstillfällen.
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Mötesplats för alla
Kärnan i vår verksamhet är Hotel Skansen, vår högklassiga hotell- och konferensanläggning som lockar
besökare året om. Vare sig du är här för ett affärsmöte,
njuta av den sköna spa-avdelningen eller ta ett dopp
vid kallbadhuset erbjuds service av internationell klass.
Hotellet har 172 rum totalt med plats för 330 gäster.
Välrenommerade Restaurang Sand bjuder på moderna
rätter där lokala och närproducerade råvaror står
i fokus.

Legendariskt partyställe
Varmbadhuset som ligger strax nedanför hotellet
inhyser det berömda nöjesstället Pepes Bodega där alla,
från festglada ungdomar till partysugna kändisar, släpper
loss på dansgolvet. Här finns även Restaurang Papas där
medelhavets gastronomi förenas med lokala råvaror.
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Fler hamnaktiviteter
Vi ser en stor potential i Båstads hamnområde och en
översyn pågår för att vidareutveckla området. Sedan
tidigare har fastigheten Hamnplats 3 genomgått en
renovering. Under 2017 påbörjade vi byggnationen av
Pirhuset, som ersätter den gamla hamnbyggnaden som
blåste sönder i stormen Gorm. Pirhuset kommer att stå
klart till sommaren 2018 varifrån ett företag kommer att
erbjuda konferensaktiviteter. I utvecklingen av hamnen
ingår även att etablera fler serveringar och restauranger
som ska komplettera utbudet i hamnen. Vi planerar även
för nyinvesteringar i strandrestaurangen Badkrukan.

Fantastisk trädgårdspark
Lilla Båstad AB, som äger större delen av Norrvikens
Trädgårdar, har under 2017 införlivats i Båstadtennis &
Hotell AB. Erik Paulsson har länge närt en dröm om att
få återställa trädgården till sin forna glans. Norrvikens
Trädgårdar grundades av Rudolf Abelin. Han kom till
Båstad 1906 för att förverkliga sin dröm om att skapa
ett ”levande trädgårdsmuseum”. Rudolf Abelin tvingades sälja anläggningen efter andra världskriget. Efter
att ha varit eftersatt under många år jobbar vi med att
återskapa och utveckla trädgården, ett arbete som pågår
kontinuerligt. Vi planerar också att utveckla området i
nära anslutning till Norrviken.
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Vackra Bjäre
Förutom tennis i världsklass och kändisglamour under
intensiva sommarveckor lockar Båstad med natursköna
omgivningar. I Bjäres böljande och omväxlande landskap
hittar du alltifrån härliga sanddyner, vidsträckta klapperstensfält och dramatiska klippor till vackra vandringsleder och förföriska bokskogar. Padel, cykling och golf är
populära sporter som kan utföras året om och en stor
mängd gårdsbutiker och kaféer frestar till njutningsfulla
utflykter.
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Swedish Open
i Båstad 70 år
Båstad är tennis med hela svenska folket och Swedish
Open är turneringen som har satt den idylliska badorten
vid Laholmsbukten på världskartan. Turneringen fick
internationell status redan 1948 och är därmed en av
världens äldsta tennistävlingar av rang.

Swedish Open firade 70-årsjubileum under 2017.
Anläggningen var förstås i bästa skick inför jubileet och
festligheterna. Som vanligt fanns toppspelare på plats
med spanjoren David Ferrer som vinnare på herrsidan
medan tjeckiskan Katerina Siniakova stod överst på
prispallen i damklassen.
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För att fira jubileet ordnades en mängd sidoevenemang
under tennisveckorna i juli. Tennislegendarerna Björn
Borg, Mats Wilander och Stefan Edberg var på plats
för Legends Doubles. Skidbacken med utförsåkning på
Hamngatan var nog mest spektakulär med slalom-

stjärnor såsom Ingemar Stenmark och Anja Pärson som
tävlade ihop med Mats Wilander och Sofia Arvidsson.
Klassen på världstennisen och bredden på evenemangen gjorde att publiken älskade årets upplaga av Skistar
Swedish Open i Båstad.
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Under 2018 startar en ny era i Båstadtennisen. Efter
tio år med franska företaget Lagardère Sports som
huvudman har Båstadtennis & Hotell AB tecknat avtal
om att förvärva licensen för Swedish Open. Turneringens
starke man, Christer Hult med sin starka vältrimmade
organisation, fortsätter sitt arbete med att skapa en
tävling i världsklass som drar publik, kändisar och svenskt
näringsliv till den lilla badorten vid Laholmsbukten.
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Vi förvaltar vårt arv
Tennis och Båstad hör ihop sedan mer än 100 år tillbaka. Redan i
slutet av 1800-talet kom spelet hit med badgästerna.

Ingenjören och entreprenören Ludvig Nobel
insåg tidigt vikten av tennisens betydelse för
turismen. Han anlade de första cementbanorna 1907 som är ursprunget till dagens
tennisstadion.

Sommaren 1948 tog
Svenska Tennisförbundet över turneringen.
Det var starten för
Swedish Open.

Ludvig Nobel lyckades övertyga Gustav V att
komma till Båstad sommaren 1928. Kungen
deltog själv i tävlingarna under 15 år, vilket
gav tennisturneringen den kungliga glans som
behövdes för att fylla läktarna.

På ingen annan
plats på jorden har
Sverige spelat fler
Davis Cup-matcher
än just i Båstad. Här
DC-debuterade
Björn Borg mot
Nya Zeeland 1972,
Mats Wilander mot
Australien 1981 och
Stefan Edberg mot
Paraguay 1984.

Swedish Open har utsetts till ”Tournament of the
Year” av ATP-spelarna elva gånger på 2000-talet.
Bland orsakerna finns en skicklig tävlingsarrangör
och en anläggning i världsklass med det mesta
inom gångavstånd: boende, träning, tävlingsarena,
avkoppling, bad och nöjesliv.
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Våra fastigheter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Skansen
2. Hamnen
3. Sands Bakficka
4. Papas
5. Tennisstadion
6. Kallbadhuset
7. Pepes Bodega
7.

8. Norrviken

8.

Vi förvaltar och utvecklar
destinationen Norrviken
med flera nya byggnader
de kommande åren.
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2017 i siffror
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288,
avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning.
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr).
Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

Information om verksamheten

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut

Bolaget äger och förvaltar hotell- och restaurangfastigheter i Båstad. Anläggningarna uthyres till externa
hyresgäster.

Avtal är tecknat om att förvärva ATP-licensen från
Lagardère Sports Scandinavia AB.

Företaget har sitt säte i Båstad.

Bolaget har bildat två nya bolag, Båstadtennis & Hotell
Licens AB och Arena Båstad AB där driften av turneringen Sweden Open kommer att ske.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stabil utveckling av bolaget med fokus på renovering av
rum och anläggningen i allmänhet. De nedre tennisbanorna har under hösten upprustats och detta kommer
att färdigställas under våren 2018.

Dotterbolaget Lilla Båstad AB har bildat bolaget LB
Parkering AB.
Hotellfastigheten har ansökt om bygglov för att utöka
spa-anläggningen

Vi har på fastigheten som inrymmer Pepes och Papas
uppfört en ny uteplats på andra plan som färdigställdes
i mars, 2017.

Förväntad framtida utveckling

En ny byggnad i Båstad Hamn är under uppförande som
ersättning för den byggnaden som förverkades i stormen
Gorm. Nybyggnaden kommer att stå färdig i maj, 2018
och ska inrymma verksamhet som är förenlig med
hamn och hamnverksamhet.

Bolaget kommer fortsatt att arbeta med destinationen
Båstad och Bjäre och kommer på så sätt att försöka
skapa förutsättningar för ökat antal besökare och därmed ökad tillväxt för Båstadtennis & Hotell AB. Utvecklingen som pågår på Norrviken kommer långsiktigt öka
attraktionen för regionen.

Under våren fusionerades dotterbolaget Båstad Hamn
AB upp i moderbolaget.

Finansiell riskhantering
Bolagets kreditramar löper med en kort kapital- och
räntebindning.

Utvecklingen av destination Bjäre har ytterligare stärkts
genom att Lilla Båstad AB, som är ägare till Norrvikens
trädgårdar och villa Abelin, genom en apportemission,
numera är ett dotterbolag till Båstadtennis & Hotell AB.
Driften av trädgårdarna är avyttrat till bolaget
Norrviken Utveckling AB.
Bolaget har förvärvat Båstad Krog och Spa AB, vilket
innefattar arrendeavtalet till verksamheten Badkrukan i
hamnområdet.
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Ägarförhållanden
Namn

Antal aktier

%

Backahill Bjäre AB

124 935

20,79

Övriga

476 098

79,21

Flerårsöversikt (tkr)

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

52 015

48 075

Resultat efter finansiella poster

13 962

12 726

31

34

5

5

563 390

442 518

Soliditet (%)

49

53

Antal anställda

15

2

Nettoomsättning

44 492

41 357

40 388

38 370

Resultat efter finansiella poster

12 845

13 121

16 249

14 161

31

40

50

50

5

6

7

7

523 170

418 116

412 097

409 284

53

55

53

49

2

0

0

0

KONCERNEN

Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning

MODERBOLAGET

Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

Totalt

55 462

29 808

150 023

235 293

4 641

25 159

KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Apport
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

29 800
10 767

10 767

60 103

54 967

160 790

275 860

Reservfond Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

80 634

9 630

207 882

MODERBOLAGET
Belopp vid årets ingång

55 462

Apport

32 348

29 808

4 641

29 800

25 159

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

9 630

Fusionsresultat

6 509

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

60 103

32 348

54 967

96 773

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Överkursfond
Årets vinst

96 773 313
54 966 780
8 426 756
160 166 849

disponeras så att i ny
räkning överföres

160 166 849
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-9 630

0
6 509

8 427

8 427

8 427

252 618

Koncernens Resultaträkning
Not
1

Tkr

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning

2

52 015

48 075

Övriga rörelseintäkter

3

13 243

1 195

65 259

49 271

-25 154

-15 881

-5 990

-5 196

-5 267

-1 249

-12 354

-10 075

0

-295

-164

-478

-48 929

-33 174

16 330

16 097

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

5

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter

6

1

3

Räntekostnader

7

-2 369

-3 373

-2 368

-3 371

Resultat efter finansiella poster

13 962

12 726

Resultat före skatt

13 962

12 726

-3 194

-2 942

10 767

9 784

Skatt på årets resultat

8

Årets resultat
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Koncernens Balansräkning
Not
1

Tkr

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

494 230

392 788

Inventarier, verktyg och installationer

10

25 921

19 706

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

11

4 998

953

525 149

413 447

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

250

250

Uppskjuten skattefordran

13

7 524

0

7 774

250

532 923

413 697

61

96

4 660

4 689

783

0

2 686

151

5 681

5 344

13 810

10 184

Kassa och bank

16 596

18 541

Summa omsättningstillgångar

30 467

28 821

563 390

442 518

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernens Balansräkning
Not
1

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

60 103

55 462

Övrigt tillskjutet kapital

54 967

29 808

Annat eget kapital inklusive årets resultat

160 790

150 023

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

275 860

235 293

Summa eget kapital

275 860

235 293

25 782

24 359

243 171

171 555

6 520

6 480

60

0

3 207

2 451

0

273

5 113

1 530

3 677

577

18 577

11 311

563 390

442 518

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

15

Långfristiga skulder

16

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Koncernens Kassaflödesanalys
Not
1

Tkr

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

18

13 962

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m

2 072

Betald skatt

-2 520

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

13 514

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten

-109

Förändring av kortfristiga fordringar

-1 461

Förändring leverantörsskulder

1 951

Förändring av kortfristiga skulder

2 587

Kassaflöde från den löpande verksamheten

16 482

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag

19

-5 515

Försäljning av rörelse

10 000

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-7 927

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

4 413

Kassaflöde från investeringsverksamheten

971

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån

-19 399

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-19 399

Årets kassaflöde

-1 946

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början

18 541

Likvida medel vid årets slut

25
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16 595

Moderbolagets Resultaträkning
Not
1

Tkr

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Nettoomsättning

2

44 492

41 357

Övriga rörelseintäkter

3

1 719

420

46 211

41 777

-18 584

-14 662

-3 223

-2 279

-1 316

0

-9 195

-8 207

-32 318

-25 148

13 893

16 629

0

-295

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

4

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Ränteintäkter

6

204

0

Räntekostnader

7

-1 252

-3 213

-1 048

-3 508

12 845

13 121

-1 986

-636

10 859

12 485

-2 432

-2 855

8 427

9 630

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

20

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

8

Årets resultat
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Moderbolagets Balansräkning
Not
1

Tkr

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

353 325

348 019

Inventarier, verktyg och installationer

10

18 409

15 674

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

11

1 428

0

373 162

363 693

21, 22

44 334

19 992

Fordringar hos koncernföretag

23

88 807

13 122

Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

250

250

133 391

33 364

506 553

397 057

61

0

3 462

3 582

728

0

13

0

5 696

3 355

9 899

6 937

6 657

14 122

16 617

21 059

523 170

418 116

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Moderbolagets Balansräkning
Not
1

2017-12-31

2016-12-31

Aktiekapital

60 103

55 462

Reservfond

32 348

32 348

92 451

87 810

Överkursfond

54 967

29 808

Balanserad vinst eller förlust

96 773

80 634

8 427

9 630

160 167

120 072

252 618

207 882

29 621

26 082

18 805

17 970

211 020

155 680

Skulder till kreditinstitut

6 020

5 980

Leverantörsskulder

1 110

2 308

0

382

1 535

1 396

2 441

436

11 106

10 502

523 170

418 116

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

24

Avsättningar

15

Övriga avsättningar

Långfristiga skulder

16

Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Moderbolagets Kassaflödesanalys
Not
1

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

12 845

13 121

9 262

9 667

Betald skatt

-1 537

-2 024

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

20 570

20 764

35

0

-865

-526

160

982

19 900

21 220

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-1 149

-707

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0

103

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-77 287

-8 295

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

0

105

-78 436

-8 794

Förändring av långfristiga skulder

55 380

0

Förändring av långfristiga skulder koncern

-6 624

-5 960

1 553

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

50 309

-5 960

Årets kassaflöde

-8 227

6 466

14 122

7 656

762

0

6 657

14 122

Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

18

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Erhållna koncernbidrag

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel övertagna vid fusion
Likvida medel vid årets slut

25
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster
elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras
också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har
eliminerats i koncernresultaträkningen.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna
kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstid tillämpas:

Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det
är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Byggnader

Koncernredovisning

Markanläggning

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Inventarier, verktyg och installationer

10-106 år
20 år
0-33 år

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera
hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet
förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.
Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen
till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens
förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med
hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter
anskaffningen.

Förändring av koncernens sammansättning
Följande bolag har tillkommit i koncernen under räkenskapsåret: Lilla Båstad AB samt Båstad Krog & Spa AB.
Dotterbolaget Båstad Hamn AB har fusionerats med
moderbolaget under året.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
komponenter när komponenterna är betydande och
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande
reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat
sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed
har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i
koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande
över dotterföretaget.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period
de uppstår.
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Finansiella instrument

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering
med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på
annat sätt upphört.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Leasingavtal
Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren
klassificeras leasingen som operationell leasing. De
tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som
anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt
att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt
nedskrivningsbehov.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att
inkurans i varulagret har beaktats.

Säkringsredovisning
Båstadtennis & Hotell AB tillämpar säkringsredovisning
(kassaflödessäkring av ränterisk på bankkrediter och
hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och
punkt 40 enligt följande:

Inkomstskatter

Övergripande mål och strategi för riskhantering

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Målsättningen med denna säkringsstrategi är att reducera osäkerheten beträffande koncernens framtida
räntebetalningar avseende fastighetslån. Osäkerheten är
hänförlig till marknadsförändringar i de rörliga räntorna.
Kassaflödesrisk finns i de rörliga hypotekslånen men ej i
de fasta hypotekslånen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Riskhantering är avsedd att ske genom affärsmässiga
beslut om räntesäkring direkt kopplade till underliggande krediter tecknade med banker för att säkerställa
kassaflödet.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga
avdrag eller underskott.

Säkringsinstrumenten utgörs av ränteswapar. Bolaget
har inte använt sig av några ränteswapar under 2017.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett
nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
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Nyckeltalsdefinitioner

skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i
gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas
som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men
före skatter.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i
den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt).

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas
som kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd
av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar
och antaganden ses över regelbundet.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdispositioner.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod.
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar
avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor
till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till
bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i
posten Byggnad och mark.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar
som är noterade på en marknadsplats och har en
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.
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Not 2 Leasingavtal
KONCERNEN
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 46 750 tkr (fg år 44 138 tkr).
Leasingintäkterna avser omsättningshyra, därmed kan inte framtida belopp beräknas.
MODERBOLAGET
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 44 491 tkr (fg år 41 357 tkr).
Leasingintäkterna avser omsättningshyra, därmed kan inte framtida belopp beräknas.

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

1 007

0

10 445

0

472

0

Vinst avyttring inventarier

35

91

Erhållna bidrag personal

686

0

Övrigt

598

460

0

644

13 243

1 195

1 007

0

Erhållet bidrag för personal

221

0

Administrationsintäkter

472

0

19

329

0

91

1 719

420

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

15

2

2

0

KONCERNEN
Arrendeintäkter
Försäljning av rörelse
Administrationsintäkter

Försäkringsersättning

MODERBOLAGET
Arrendeintäkter

Övrigt
Vinst avyttring inventarier

Not 4 Medelantalet anställda

KONCERNEN
Medelantalet anställda
MODERBOLAGET
Medelantalet anställda
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Not 5 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

0

-295

0

-295

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

1

3

1

3

203

0

1

0

204

0

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

-744

0

-1 625

-3 373

-2 369

-3 373

-1 252

-3 213

-1 252

-3 213

KONCERNEN
Resultat vid avyttringar

Not 6 Ränteintäkter

KONCERNEN
Övriga ränteintäkter

MODERBOLAGET
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

Not 7 Räntekostnader

KONCERNEN
Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader

MODERBOLAGET
Övriga räntekostnader
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Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Aktuell skatt

-1 561

-1 912

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-1 633

-1 030

Totalt redovisad skatt

-3 194

-2 942

KONCERNEN
Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

Belopp

Procent

13 962

Skatt enligt gällande skattesats

22,00

-3 072

Belopp
12 726

22,00

-2 800

Ej avdragsgilla kostnader

-127

-133

Ej skattepliktiga intäkter

0

0

13

0

0

1

-9

-11

Övrigt
Förändring av skattemässigt underskott
Schablonintäkt periodiseringsfonder
Redovisad effektiv skatt

22,88

-3 194

23,12

-2 942

MODERBOLAGET
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

Avstämning av effektiv skatt

Procent

Redovisat resultat före skatt

-1 537

-1 913

-895

-942

-2 432

-2 855

Belopp

Procent

10 859

Skatt enligt gällande skattesats

22,00

-2 389

Belopp
12 485

22,00

-2 747

Ej avdragsgilla kostnader

-47

-97

Ej skattepliktiga intäkter

0

0

Övrigt

13

0

Schablonintäkt periodiseringsfonder

-9

-11

Redovisad effektiv skatt

22,40

-2 432
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22,86

-2 855

Not 9 Byggnader och mark
2017-12-31

2016-12-31

453 942

467 092

31 337

4 615

4 039

-17 765

80 317

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

569 635

453 942

Ingående avskrivningar

-61 154

-56 157

Omklassificeringar

0

3 267

Årets avskrivningar

-10 107

-8 264

-4 144

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-75 405

-61 154

Utgående redovisat värde

494 230

392 788

402 458

420 223

15 682

0

0

-17 765

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

418 140

402 458

Ingående avskrivningar

-54 439

-50 768

-2 578

0

Omklassificeringar

0

3 267

Årets avskrivningar

-7 798

-6 938

Utgående ackumulerade avskrivningar

-64 815

-54 439

Utgående redovisat värde

353 325

348 019

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Förvärvade anskaffningsvärden

Förvärvade avskrivningar

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Fusion
Omklassificeringar

Fusion
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31

2016-12-31

28 491

10 162

3 230

1 774

-5 815

-1 210

0

17 765

Förvärvade anskaffningsvärden

12 542

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

38 448

28 491

Ingående avskrivningar

-8 785

-4 427

1 238

720

Omklassificeringar

0

-3 267

Årets avskrivningar

-2 247

-1 811

Förvärvade avskrivningar

-2 733

0

-12 527

-8 785

25 921

19 706

21 450

3 039

511

706

Försäljningar/utrangeringar

0

-60

Omklassificeringar

0

17 765

6 409

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 370

21 450

Ingående avskrivningar

-5 776

-1 288

Försäljningar/utrangeringar

0

48

Omklassificeringar

0

-3 267

Årets avskrivningar

-1 397

-1 269

Fusion

-2 788

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 961

-5 776

Utgående redovisat värde

18 409

15 674

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar

Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Fusion
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Not 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2017-12-31

2016-12-31

953

1 255

3 456

4 183

-4 039

0

-55

-4 485

4 683

0

4 998

953

0

1 255

Inköp

638

3 230

Fusion

790

0

0

-4 485

1 428

0

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

250

250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250

250

Utgående redovisat värde

250

250

Ingående anskaffningsvärden

250

250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250

250

Utgående redovisat värde

250

250

2017-12-31

2016-12-31

0

0

Årets avsättningar

57

0

Förvärvad fordran

7 467

0

Belopp vid årets utgång

7 524

0

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar
Kostnadsfört
Förvärvade anskaffningsvärden

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden

Kostnadsfört

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KONCERNEN

MODERBOLAGET

Not 13 Uppskjuten skattefordran

KONCERNEN
Belopp vid årets ingång

Uppskjuten skattefordran avseende skattemässigt underskott.
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31

2016-12-31

2 954

2 891

461

601

2 266

0

0

1 852

5 681

5 344

2 860

2 796

420

559

2 213

0

203

0

5 696

3 355

2017-12-31

2016-12-31

24 359

23 329

1 715

1 030

-292

0

25 782

24 359

19 107

18 480

6 675

5 879

25 782

24 359

17 970

17 028

835

942

18 805

17 970

KONCERNEN
Upplupna hyresintäkter
Förutbetalda fastighetskostnader
Övriga upplupna intäkter
Upplupen försäkringsersättning

MODERBOLAGET
Upplupna hyresintäkter
Förutbetalda fastighetskostnader
Övriga upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter

Not 15 Avsättningar

KONCERNEN
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Förvärvad uppskjuten skattefordran avs temporär skillnad byggnad

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader byggnader
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

MODERBOLAGET
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

Avser uppskjuten skatt på temporära skillnader på bolagets fastigheter.
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Not 16 Långfristiga skulder
2017-12-31

2016-12-31

220 475

145 635

220 475

145 635

187 100

131 760

187 100

131 760

2017-12-31

2016-12-31

2 567

377

Upplupna räntor

161

10

Övriga upplupna kostnader

813

78

Förutbetalda hyror

136

112

3 677

577

2 205

376

161

10

75

50

2 441

436

2017-12-31

2016-12-31

1

3

-2 218

-3 369

-2 217

-3 366

1

0

-1 101

-3 209

-1 100

-3 209

KONCERNEN
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

MODERBOLAGET
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN
Upplupna fastighetskostnader

MODERBOLAGET
Upplupna fastighetskostnader
Upplupna räntor
Övriga upplupna kostnader

Not 18 Räntor och utdelningar

KONCERNEN
Erhållen ränta
Erlagd ränta

MODERBOLAGET
Erhållen ränta
Erlagd ränta
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Not 19 Förvärv av dotterföretag
Under året förvärvades företagen Båstad Krog & Spa AB samt Lilla Båstad AB.
2017-12-31
KONCERNEN
Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvsanalysen
Materiella anläggningstillgångar

120 706

Uppskjuten skatt

7 758

Övriga omsättningstillgångar

1 382

Likvida medel

-3 981

Övriga långfristiga skulder

-91 055

Övriga kortfristiga skulder

-3 476

Utbetald köpeskilling

31 334

Likvida medel i det förvärvade företaget

3 981

Påverkan på koncernens likvida medel

35 315

Likvida medel i dotterbolag är negativt då utnyttjad checkkredit.
Lilla Båstad AB förvärvades genom apportemission och inga likvida medel utgick vid inköpet.
Påverkan på koncernens likvida medel blir därför 5 515 tkr för förvärvade dotterbolag.

Not 20 Bokslutsdispositioner
2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

Lämnat koncernbidrag

0

-1 375

Erhållet koncernbidrag

1 553

1 276

-2 327

-2 897

665

1 704

-1 877

656

-1 986

-636

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

19 992

19 697

Inköp

31 334

295

Fusion

-6 992

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 334

19 992

Utgående redovisat värde

44 334

19 992

MODERBOLAGET

Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan

Not 21 Andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET
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Not 22 Specifikation andelar i koncernföretag
MODERBOLAGET
Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB

100%

100%

1 000

13 000

Lilla Båstad AB

100%

100%

500

29 800

Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

1 534

Namn

44 334
Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

8 713

86

Lilla Båstad AB

556820-7913

Ängelholm

1 016

-4 295

Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

50

0

Not 23 Fordringar hos koncernföretag
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

13 122

5 222

Tillkommande fordringar

82 310

9 276

Avgående fordringar

-6 625

-1 376

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

88 807

13 122

Utgående redovisat värde

88 807

13 122

2017-12-31

2016-12-31

16 533

14 656

Periodiseringsfond 2011

0

665

Periodiseringsfond 2012

704

704

Periodiseringsfond 2013

1 240

1 240

Periodiseringsfond 2014

2 544

2 544

Periodiseringsfond 2015

3 376

3 376

Periodiseringsfond 2016

2 897

2 897

Periodiseringsfond 2017

2 327

0

29 621

26 082

9

11

MODERBOLAGET

Not 24 Obeskattade reserver

MODERBOLAGET
Ackumulerade avskrivningar över plan

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond
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Not 25 Likvida medel
2017-12-31

2016-12-31

16 596

18 541

16 596

18 541

6 657

14 122

6 657

14 122

KONCERNEN
Likvida medel
Banktillgodohavanden

MODERBOLAGET
Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
KONCERNEN
Avtal är tecknat om att förvärva ATP-licensen från Lagardère Sports Scandinavia AB.
Bolaget har bildat två nya bolag, Båstadtennis & Hotell Licens AB och Arena Båstad AB där
driften av turneringen Sweden Open kommer att ske.
Dotterbolaget Lilla Båstad AB har bildat bolaget LB Parkering AB.
Hotellfastigheten har ansökt om bygglov för att utöka spa-anläggningen.

Not 27 Eventualförpliktelser
2017-12-31

2016-12-31

37 651

16 375

37 651

16 375

MODERBOLAGET
Till förmån för koncernföretag
Eventualförpliktelser
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Not 28 Ställda säkerheter
2017-12-31

2016-12-31

305 000

280 000

305 000

280 000

263 000

263 000

263 000

263 000

KONCERNEN
Fastighetsinteckningar

MODERBOLAGET
Fastighetsinteckning

Båstad den 9 maj 2018

Erik Paulsson
Ordförande

Jan Litborn

Anders Järryd

Staffan Påhlsson

Anders Nelson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 9 maj 2018
Ernst & Young AB
Per Karlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden

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 fel 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.

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Båstadtennis & Hotell AB för räkenskapsåret
2017-01-01-2017-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 22-47 i detta dokument.
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 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

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 på fel, 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 fel,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

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

• 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.

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

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

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 på fel.

• 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 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 vi
i 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.

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 att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, 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

• 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.
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• 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.

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

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Båstadtennis & Hotell AB för
räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

• 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.

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.

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.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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.

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.
Den 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.

Ängelholm den 9 maj 2018
Ernst & Young AB

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

Per Karlsson
Auktoriserad revisor
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Styrelsen

Erik Paulsson
Ordförande

Staffan Påhlsson
Ledamot

Anders Järryd
Ledamot

Jan Litborn
Ledamot

Anders Nelson
Verkställande direktör
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www.bthab.se

