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FÖRVALTNINGSBERIiTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Lomma Bjrirreds Tennisklubb ideell förening stiftad april 1956 har till syfte att bedriva tennis och främjaintresset fcir denna sport samt utbilda goda teäisspebÅ

Föreningen har sitt säte i Lomma kommun

Främjande av föreningens ändamål

Under 2021har ft)reningen haft cirka g65 medlemmar.

vi har bedrivit tenniskurser både ftir bam och vuxna och både inom- och utomhus.
Tenniskurserna har varit i stort sett fulltecknade vilket innebär att över 400 unika personer varit aktiva i vårträningsverksamhet. Klubben har under äret nrangerat flera tävlingar, både interna och externa, ochdessutom har vi lyckats genomfora merparten uu iäruplanerade aktiviteter.

X'lerårsöversikt, kkr 2019 2018 2017

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har trots ett år präglat av corona-pandemin och med en del inställda kurser och tävlingar, ändåKunnat hålla igång merparten av verksamhetån och haft anlätgningarna öppna ftir spel med vissa rekommenderaderestriktioner.

l Efter en lång och bra dialog med kommunen så har vi under 202l kommrt överens och förlängt'' arrendeavtalen ftr marken for båda vära.anläggningar ytterligare l0 år. Det är vi mycket glada för och geross möjlighet att seframåt och planera for nodvand-iga renoväringar och investeringar, utand annat vårtklubbhus på Saltsjöbaden som fick nytt tak, ny ftirg äch .rftarfigt trädäck i ,oÅrur]'

1Åtets resultat på I 165 kkr är betydligt högre än forväntat och budgeterat. på intäktssidan har vår padelsatsningfortsatt leverera bra intäkter, vi här flär medlemmar i vår tennisverksamhet, och vårt arbetemed effektivare utnyttjande av anläggningarna och vissa prisjustering u, t ui g"ihogre intäkter än budgeterat.vi har samtidigt lyckats hålla i de ltip=andä kostnaderna på.u'b.u sätt. Därernot hariu antal budgeteradeunderhållsarbeten inte kunnat genomforas som planerat under 2021 pägrund u; H";" ledtideri entreprenörsledet' Det gäller framforallt renoveringen av två grusbanor till en kostnad av 500 kkr somI stället genomftirs under januari - mars 2022

2021 2020

5 924
1 165

81

4 661
250
50

3 463
-257

68

3 418
- 165

73

3 291
382
72

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterftiljande resultat- och balansräkningar med
;!läggsupplysningar.
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RESULTATR.,[TNTNC

Rörelseintäkter, lagerföränd ringar m.m.
Nettoomsättning
Ovriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, Iager-
fiirändringar m.m.

Rörelsekostnader
Kostnad för anläggningar
övriga externa kåitnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivnin gar av materiella och

a immateriella anläggningstillgångarI Summarörelsekostnader

Not 2l0l0l-2ll23t 200101-20t231

2
3

5 924 318
170 292

-985 414
-893 lil

-2 697 073

-353 304
-4928902

1 165 708

60

-385
-325

I 165 383

1 16s 383

I 165 383

4 660 572
265 76s

-698 630
-904 359

-2 692 095

-381 025
-4 676 t09

250 228

250228

250228

6 094 610 4 926337

4

Rörelseresultat

a Finansiella poster
/ Ovriga ränteintäkter och liknande

resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Årets resultat
Al

0

0
0

250228

)
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BALATISRIiKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgån gar

Ko rf fristiga ford ringar
Ovriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

936 7lt 1 290 01s

Not 2tt23t

2
936 709
936 7t1

i98 820
t2 768

211 588

3 140 79r
3 140 79t

3 352 379

4289 090

201231

2
I 290 013
I 290 015

285 746
0

285 746

2 611 802
2 611802

2 897 548

4 t87 563

6
7
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BALANSRIiKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Not 2tt23t

2 328 933
1 165 383
3 494316

t36 lt9
29 098

629 557
794 774

210t01 - 21123 Sida 5

Eget kapital vid årets början
Arets resultat
Eget kapital vid årets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 494 316 2 336 433

201231

2 086 204
250 229

2 336 433

538 457
46 758

)

\

I 265 915
1 8s1 130

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER2- 4289090 4187 s633
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NOTER

Avskrivningar

Tillämpade avskrivningstider :

Materiellu anlög gningstillg ång ar
Byggnadsinventarier
Padelanläggning

210101 - 2t1231 Sida 6

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen trg 

i'nnrainats i ånlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmiinnaråd BFNAR 2016:10,årsredovisning i mindre ftiretaj- 
----

5 åtr

5är
:-l

)

J
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UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRIiKNINGEN

Not 2 Nettoomsättning 210101
-2tt23t

200101
- 201231

Medlemsavgifter
Banhyror
Triiningsavgifter
LOK - Stöd
Kommunala bidrag
Sponsor o reklamintiikter
Bingointäkter

'" \ Pgna tävlingar o anangemang
1 Ovriga ftireningsintiikter

) Not 3 Övriga rörelseintäkter

Arbetsförmedlingen
Inbetalt för triiningslager
Ovriga inttikter

Not 4 Övriga externa kostnader

134 671
t7 600
t8 02t

Summa 170 292

213 000
3 179 619
I 563 738

144 535
340 000
79 174
4t 849

100 205
262 198

Summa 5 924 3lB

235 900
2 098 694
I 419 875

r4r 044
340 000
t0t 22r
37 077

163 680
123 081

4 660 572

238 226
ls 000
t2 539

265 765

Tennisaktiviteter
Kafeteria och automater
Bokningssystemet
Förbundsavgifter
Padelinstallation
Ovriga externa kostnader

)

Summa

305 404
181 489
162 155
75 020

0
169 043
893 111

158 764
129 078
133 557
60 688

290 755
131 516
904 3s9

Not 5 Medelantalet anställda

lVledelantalet anställda har uppgått till 7 st
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 6 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

Utgående redovisat värde

, Not 7 Inventariero verktyg och installationer
\
J

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Nedskrivning
Utgående avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 8 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital

Belopp vid årets ingång
Arets anvåindning
Utgående värde
?

2tt23t

2tt23t

I 766 462

I 766 462

-476 449
-3s3 304

0
-829 753

I 992 505
-7 500

1 985 005

20123t

201231

954 212
812 2s0

I 766 462

-95 424
-285 601
-95 424

-476 449

2
2

0

2

2
2

0

0

2

936709 1290013
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UNDERSKRIFTER

Bjärred 22-02-09

Y- f./--
Rikard Paulsson, Ordftirande

d Kassör

Cåt ledamot

Stina Sekreterare

Håkan Walbergo ledamot

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den22-02- / fr

Rasmus Grahn, auktoriserad revisor

,M,
An ers

Katarina Fagher,

vice ordftirande

o ledamot

S

)
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REVIS I ONSB ER,,iTTEL S E

Till föreningsstämman i Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Org. nr 846001-2639

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utört en revision av årsredovisningen för Lornma-Bjäreds
Tennisklubb for är 2021.

Enligt rnin uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 3 I

december 2021 och av dess finansiella resultat fiir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ltirenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därliir att ftireningsstärnman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfi)r uttulanden

Jag har utltirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisonts
ailsvar. Jag är oberoende i forhållande till ftreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullglort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvst

Det är styrelsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen
upplättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig flor att upprätta en
åLlsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for
bedömningen av Itireningens fiirmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
ftirhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Antagandet om fonsafi drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats onl att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men dr ingen garanti ftir att en revision som utörs 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 tillsamrnans rirnligen kan
ftirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.,u

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

o identifierar och bedömerjag riskerna ftir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhärntar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden.
Risken ör att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
fiiljd av oegentligheter är högre än liir en väsentlig
felaktighet sorn beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig infonnation eller åsidosättande av
intern kontroll.

r skaffarjag rnig en forståelse av den del av ftireningens
intema kontroll som har betydelse ör min revision ftir att
utforma granskningsåtgdrder som är lärnpliga med hiinsyn
till omständigheterna, men inte for att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor sorn avser sådana händelser eller
fiirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet ftr revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller ftjrhållanden göra att en {iirening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i år-sredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen ont bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
intema kontrollen som jag identifidrat.

I @P,BS.X!r"y"
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfijrt en

revision av styrelsens frirvaltning {iir Lomma-Bjårueds
Tennisklubb ftr är 2021 .

Jag tillstyrker att öreningsstärnman beviljar styrelsens
ledarnöter ansvarsfrihet ör räkenskapsåret.

Grund jör uttalande

Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs nämrare i avsnittet Revrsam.s
ansvat'. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat dr tillräckliga
och ändarnålsenliga som grund ör mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret for lörvaltningen.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av florvaltningen, och diirmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis for
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende ftiretagit någon
åtgärd eller gf ort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan
fiiranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig siikerhet dr en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
for att en revision som utfijrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan
fiiranleda ersättningsskyldighet mot foren ingen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
forvaltningen grundar sig frärnst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utft)rs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
fiirhållanden som är väsentliga Itir verksamheten och där avsteg
och övenrädelser skulle ha särskild betydelse ftir {iireningens
situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra örhållanden som
ä'relevanta ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Malmö, 2022-02-18

Rasmus Grahn
Auktoriserad revisor
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