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Styrelsen för Kronprinsens Tennisklubb, med säte i Malmö, får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Kronprinsens Tennisklubb bedriver tennisskola, arrangerar träningsläger, har serielag och motionsspel 
för alla åldrar och verkar för att klubbens medlemmar skall trivas och kunna utveckla sin tennis.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 1 332 1 191 1 229 1 157 1 162
Resultat efter finansiella poster 155 45 7 -5 -40
Soliditet (%) 87 76 70 76 71

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 222 439
årets vinst 154 947

377 386
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 377 386
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Nettoomsättning 1 331 601 1 191 191
Övriga rörelseintäkter 110 022 185 214

1 441 623 1 376 405

Rörelsens kostnader
Material m.m. -83 621 -125 922
Övriga externa kostnader -448 121 -475 181
Personalkostnader 1 -754 421 -730 201

-1 286 163 -1 331 304
Rörelseresultat 155 460 45 101

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -513 -14
Resultat efter finansiella poster 154 947 45 087

Resultat före skatt 154 947 45 087

Årets resultat 154 947 45 087
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 149 175 106 975
Övriga fordringar -5 501 -3 190

143 674 103 785

Kassa och bank 290 486 187 410
Summa omsättningstillgångar 434 160 291 195

SUMMA TILLGÅNGAR 434 160 291 195
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 2
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 222 439 177 351
Årets resultat 154 947 45 087

377 386 222 438
Summa eget kapital 377 386 222 438

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 8 900 0
Leverantörsskulder 3 335 12 696
Aktuella skatteskulder 8 396 8 637
Övriga skulder 22 303 23 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 840 24 334
Summa kortfristiga skulder 56 774 68 757

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 434 160 291 195

 
 
Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
 
Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10). 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
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.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Noter
 
Not 1 Anställda och personalkostnader

2020 2019

Medelantalet anställda
Män 2 2

2 2

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 565 152 546 856 
Sociala kostnader och pensionskostnader 165 337 148 736 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 730 489 695 592 

 
Not 2 Förändring av eget kapital

Balanserat Årets
resultat resultat

Belopp vid årets ingång 177 351 45 087
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma: 45 087 -45 087
Årets resultat 154 947
Belopp vid årets utgång 222 438 154 947

 
 
Malmö den 10 februari 2021
 
 
 
 
Fredrik Norrlöf Peter Wetterström
Kassör Ordförande

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den 22 februari 2021
 
 
 
 
Lars-Inge Gustavsson  
Revisor
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Kronprinsens Tennisklubb, Org.nr 846001-5756

Revisionsberättelse 
 
Till föreningsstämman i Kronprinsens Tennisklubb
Org.nr 846001-5756
 
 
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Kronprinsens Tennisklubb för räkenskapsåret 2020.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för 
hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering 
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.
 
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
föreningen.
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Kronprinsens Tennisklubb för 
räkenskapsåret 2020.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.
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Kronprinsens Tennisklubb, Org.nr 846001-5756

 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
 
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
 
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om  är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om  på annat sätt har handlat i strid med lagen 
om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens  ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 
 
Malmö den 22 februari 2021
 
 
 
Lars-Inge Gustavsson
Revisor
 


