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Styrelsen för Farsta Tennisklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Klubbens styrelse har under 2020 bestått av följande personer.
Post
Ordförande
Sekreterare
Kassör

Fram till årsmötet den 15 oktober
Johan Åqvist
Camilla Wahlstedt
Christian Enquist

Ledamot
Ledamot
Suppleant

Richard Stünkel
Aleksandra Sende
Gunilla Darle-Emlund

Efter årsmötet den 15 oktober
Nils Björkman
Camilla Wahlstedt
Christian Enquist* till den 22/10
därefter Richard Stünkel
Richard Stünkel till den 22/10
Gunilla Darle-Emlund
Aleksandra Sende till den 22/10*

*Christian Enquist avgick ur styrelsen på egen begäran. Aleksandra Sende träde då in som ledamot i hans ställe. Styrelsen valde Richard
Stünkel till kassör.

Klubben har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 protokollförda sammanträden. Det är tre fler än vad som är
brukligt men har varit nödvändigt med anledning av det rådande pandemiläget och olika
rekommendationer.
Årsmötet hölls digitalt den 15 oktober 2020 via Teams. Årsmötet flyttades fram ett flertal gånger p.g.a.
rådande pandemirestriktioner. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas före april månads utgång.
Medlemsantalet under 2020 var drygt 600 medlemmar, varav ca 200 seniorer och ca 250 juniorer deltog i
verksamhet organiserad av Klubben.
Klubben har sedan augusti 2020 haft tre heltidsanställda tränare, Jeanette Hedlund Jönsson, Markus
Moström och Daniel Salinas samt ett antal timanställda tränare. De tillsvidareanställda tränarna har
ansvarat för tennisverksamheten. För administrativa uppgifter (bokföring) för klubben har anlitats ett
externt redovisningsföretag.
Klubbens reception och shop har bemannats av egen timanställd personal, men har p.g.a.
pandemirestriktionerna varit stängda stora delar av året. Klubben har installerat en Selectaautomat under
hösten. I den kan medlemmar och andra besökare handla enklare mellanmål, dricka, bollrör och lindor.
Tennisverksamheten har bestått av såväl ungdoms- som vuxenverksamhet, tränarledd sådan. Ambitionen
är att kunna erbjuda något för alla; på olika nivåer, samt att vi tillhandahåller tennisträning både för dem
som vill spela mer regelbundet och för dem som önskar mer flexibel tränarledd träning med Pay'n Play.
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I den tränarledda tennisträningen i grupp deltar regelbundet 175 vuxna och ca 250 juniorer. Både vuxna
och juniorer har dessutom erbjudits extra träning under lov och efter vårterminens slut, s k läger. För de
som vill spela på mer flexibla tider så ordnar vi varje vecka tio Pay'n Play-pass på tre olika nivåer
(nybörjare/spelat lite, medel och avancerad). Dessa pass brukar ha mellan 60-65 antal deltagare per
vecka.

Vi är en klubb dit alla är välkomna och hösten 2019 tog Jeanette initiativet att starta två grupper för barn
med funktionshinder för att stödja Riksidrottsförbundets mål att idrottsföreningar ska ha en inkluderande
verksamhet. Klubben fokuserar på barn med ”stående funktionshinder”. Under 2020 har vi inte haft
några planer på att starta grupper för rullstolstennis. Som ett steg två i detta inkluderingsarbete har
timtränaren Hamed initierat ett projekt i sin tränarutbildning TGU 1 för utökande av ett antal
paratennis-pass. Markus är mentor och tränar själv en grupp spelare med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF). Klubben får ekonomiskt stöd för projektet och målsättningen är att dubbla
antalet pass för barn med Downs syndrom och NPF.
Det rådande pandemiläget har omöjliggjort för Klubben att anordna de tänkta trivselkvällarna.
Ett återkommande gruppspel för vuxna spelas i tre perioder per år. Ett gruppspel är öppet för herrar och
damer, med 12-14 grupper med åtta spelare i varje grupp. Det finns också ett gruppspel enbart för damer
med tre grupper och drygt 17 deltagare. Styrelsen lovade vid förra årsmötet att ha genusfrågor i fokus
och att utveckla flick- och damtennisen i Klubben. Detta har bland annat fått till följd att Klubben
anordnar damdubbel-träning på tisdagskvällar.
Klubben har deltagit i tävlingsverksamhet för vuxna i form av seriespel med följande lag: Damer 40 (två
lag), Damer 60, Herrar 35, Herrar 45, Herrar 55, och Herrar seniorlag. Lagen tränar i Klubbens regi på
fredagskvällar. Sedan april har tävlingsverksamheten i stort sett legat nere som en följd av
pandemirestriktionerna.
Vi har under året ordnat en egen tävling; Farsta Veteran i februari. KM som var planerat till april
tvingades vi ställa in p.g.a. pandemirestriktionerna.
Den planerade tennisresan till Mallorca i maj 2020, ställdes in på grund av den pågående
Corona-pandemin. Klubben anordnade en tennisaktivitet i Hellasgården för de medlemmar som anmält
sig till resan under tisdag-torsdag den veckan resan skulle ägt rum. Det blev mycket uppskattat och
lyckat.
Skötsel och underhåll av tennishallen sköts av det helägda dotterföretaget Farsta Tennis AB.
Marken arrenderas av Stockholms Fritidsförvaltning och avtalet förlängs med 2 år i taget.
Medlemmar i klubben har sedan hösten 2018 möjlighet att värma upp eller träna i hallens nya gym. Det
utnyttjas flitigt av medlemmarna. Gymmet har byggts ut något under 2020. Under senare hälften av året
har styrelsen beslutat att gymmet ska hållas stängt för att följa de gällande pandemirestriktionerna
Klubbens tennishall är i första hand till för att bedriva verksamhet för Klubbens egna medlemmar. I mån
av plats erbjuder vi också banor till en annan verksamhet (Edge) utanför Klubben, som tränar den
yttersta Sverigeeliten bland juniorer. Avtalet har omförhandlats under året varvid antalet bantimmar till
Edge förfogande har minskats samt uppträdandevillkor har lagts till, som om de inte följs av Edge och
dess anlitade personal, är grund för uppsägning. Under våren 2020 påbörjades ett samarbete med Bruce
för att öka utnyttjandegraden av banorna under dagtid.
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För att utveckla Klubben har styrelsen under året fortsatt utveckla den formulerade visionen och
värdegrunden för hela klubben och ge dessa ett mer konkret innehåll samt att ta fram mål och mätetal för
verksamheten. Värdegrunderna har spikats till Glädje, Hälsa, Utveckling och Inkludering och arbetet
med att bygga ut med vad vi anser dessa innebär har påbörjats. Nya workshoppar är planerade att
genomföras i början på 2021 då vi också kommer att titta på stadgarna och verksamhetsplanen. Detta
görs av styrelse och tränare gemensamt med hjälp av Stockholmsidrotten och dess metodik.
Styrelsen har vidare, tillsammans med tränarna arbetat med att utveckla ungdomsverksamheten genom
att ta fram en tydlig utvecklingsstege som sträcker sig från nybörjarnivå till att vara förberedd för
collegetennis. Tränarna har också tagit fram ett utkast till träningsmanual. Planen är att samtliga tränare
ska få den.
Klubben har förbättrat hemsidan för att möjliggöra bättre kommunikation med medlemmar och övriga
intressenter. Under våren 2020 bytte vi till en ny hemsida, farstatk.se, och lyfte Klubbens
Instagramkonto och Facebook-sida både grafiskt och innehållsmässigt. Arbetet med en genomtänkt
kommunikations-strategi har påbörjat och Markus kompetens är nyckeln till framgång. Genom strategin
kopplas alla delar i kommunikationen samman med ett genomgående visuellt uttryck. Klubben vill stärka
varumärket för ökad varumärkeskännedom. Målet är att skapa en tydligare och enhetligare bild av
Klubben som i en förlängning ska leda till större förtroende för verksamheten som lockar fler
medlemmar och kompetenta tränare till oss. En stabil ekonomi skapar grund för fortsatt utveckling.
Klubben vill skapa ett synergischema mellan olika kommunikationsytor där helheten blir större än
summan av delarna.
Detta är ett långsiktigt arbete som tar tid och går hand i hand med tydliga verksamhetsmål.
Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan som sträcker sig över åren 2019-2020. Arbetet med att
förbättra den kommer att fortsätta under 2021 och den kommer då också att täcka verksamhetsåret 2021.
Styrelsen har under året även strävat efter att effektivisera styrelsearbetet genom att tydligare fördela
ansvaret för olika områden på styrelsens ledamöter.
Styrelsen driver nödvändiga och önskvärda förändringar och förbättringar av hallen som genomförs av
Farsta Tennis AB (Bolaget) inom ramen för vad ekonomin tillåter. Under året har Bolaget låtit:
Renovera herrarnas omklädningsrum. Golvet var i stort behov av renovering och har bytts. Vidare har
väggarna har fått nytt ytskikt och inredningen ersatts.
Tränarnas kontor/mötesrum har totalrenoverats och försetts med öppningsbara fönster. Ny inredning har
också införskaffats.
De gamla ”Farsta tennisklubb” skyltarna har bytts ut mot moderna skyltar med den nya loggan.
Gymmet har byggts ut något.
Samtliga byggnadsarbeten genomfördes under sommaren så att verksamheten påverkades så lite som
möjligt. Kostnaden uppgick totalt till ca. 650 000 kr mot budgeterat 700 000 kr.
Styrelsen har föreslagit en budget om 600 000kr för hallförbättringar utöver de 100 000 kr som redan är
avsatt i budget för löpande reparation och underhåll under 2021. Styrelsen genomför för närvarande
utredningar med förslag på åtgärder avseende den höga ljudnivån i hallen samt eventuell ombyggnad av
café/shop/reception. Styrelsen kommer under april/maj fatta beslut om vilka förbättringar som ska göras
under året samt i vilken prioritetsordning. Besluten och budgeten är delvis kopplade till pandemins
påverkan på Klubbens ekonomi.
Under räkenskapsåret har arrendeintäkt för tennishallen erhållits från Bolaget med 1 640tkr.
Ersättning har lämnats till Bolaget för hyra av bantider till egna verksamheten med 1 802 tkr.
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Corona-pandemin
Styrelsen kan konstatera att Corona-pandemin har påverkat Klubbens verksamhet på olika sätt. Styrelsen
följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd rörande träningsverksamheten för att skydda
Klubbens medlemmar och andra besökare i hallen. Klubben har påverkats negativt genom att ha ställt in
en del Pay'n Play-pass helt och minskat antal deltagare på varje Pay'n Play-pass i november och
december. Spelare i vuxenträning erbjöds möjlighet att hoppa av, vilket resulterade i att 510 seniorer har
valt att avsluta terminen tidigare. Klubben ställde in all planerad verksamhet under julledigheten såsom
jullovsträning för barn och extra Pay´n Play-pass för vuxna.
Strötidsbokningarna på dagtid och helger har ökat avsevärt sedan april 2020 vilket i stor utsträckning
kompenserat för uteblivna intäkter från inställd verksamhet.
Efter verksamhetsårets slut har Klubben tvingats stänga ner träningsverksamheten två gånger med totalt
ca 3 veckor för att anställda testats positivt för covid-19. Ekonomiskt har Klubben under
träningsuppehållen påverkats marginellt då vi kunnat hålla hallen öppen för strötidsbokning och
efterfrågan varit hög. Styrelsen kan dock inte utesluta att det rådande läget på grund av Corona-pandemin
kan komma att påverka Klubbens resultat 2021 negativt, men i dagsläget kan styrelsen inte uppskatta i
vilken grad. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
5 685
674
54,4

2019
5 388
786
45,7

2018
5 172
892
35,1

2017
4 720
-78
14,6

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2

5 684 747
12 817
5 697 564

5 388 333
0
5 388 333

3

-2 006 030
-463 229
-2 292 575

-2 075 961
-385 915
-1 855 402

-200 000
-4 961 834
735 730

-200 000
-4 517 278
871 055

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-61 292
-61 292
674 438

-85 282
-85 282
785 773

Resultat före skatt

674 438

785 773

Årets resultat

674 438

785 772

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Tennisklubbens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

4
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2020-12-31

2019-12-31

5

2 111 048
2 111 048

2 311 048
2 311 048

6, 7

100 000
100 000
2 211 048

100 000
100 000
2 411 048

52 975
52 975

84 028
84 028

157 090
11 040
168 130

80 356
5 068
85 424

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 836 116
2 836 116
3 057 221

2 208 961
2 208 961
2 378 413

SUMMA TILLGÅNGAR

5 268 269

4 789 461

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

2 190 314
674 438
2 864 752

1 404 541
785 772
2 190 313

1 438 254
1 438 254

1 678 254
1 678 254

240 000
30 216
11 013
107 892
576 142
965 263

240 000
50 826
39 590
85 001
505 477
920 894

5 268 269

4 789 461

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader

25 år

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen per rörelsegren
Träningsavgifter och gruppspel
Arrende från Farsta Tennis AB
Försäljning Cafeteria och shop
Avgifter från tävlingar
Medlemsavgifter
Bidrag från stat och kommun
Övriga intäkter

2020

2019

3 414 173
1 640 000
232 288
48 110
234 000
108 462
7 714
5 684 747

3 159 190
1 640 000
236 923
50 846
178 900
98 635
23 839
5 388 333

2020

2019

-1 802 000
-141 871
-62 159
-2 006 030

-1 802 000
-144 395
-129 566
-2 075 961

2020

2019

1,25
3,50
4,75

2,00
4,00
6,00

Not 3 Tennisklubbens kostnader

Avgifter för banhyra till Farsta Tennis AB
Inköp till Café och Shop
Kostnader för träning- och tävlingsverksamhet

Not 4 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
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1 715 012
532 910
(108 717

1 337 924
455 116
80 195)

2 247 922

1 793 040

2020-12-31

2019-12-31

8 710 557
8 710 557

8 710 557
8 710 557

-6 399 509
-200 000
-6 599 509

-6 199 509
-200 000
-6 399 509

2 111 048

2 311 048

Not 5 Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 6 Andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Farsta Tennis AB

Farsta Tennis AB

Kapitalandel
100%

Rösträttsandel
100%

Org.nr
556561-3436

Antal
andelar
1 000

Bokfört
värde
100 000
100 000
Eget
kapital
1 180 495

Säte
Stockholm

Resultat
-104 286

Not 8 Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
1-3 år
4-5 år
Senare än 5 år

2020-12-31

2019-12-31

720 000
480 000
238 254
1 438 254

720 000
480 000
478 254
1 678 254

Not 9 Ställda säkerheter
Farsta tennisklubb har inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser.

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Corona-pandemin
Efter verksamhetsårets slut har Klubben tvingats stänga ner träningsverksamheten två gånger med totalt
ca 3 veckor för att anställda testats positivt för covid-19. Ekonomiskt har Klubben under
träningsuppehållen påverkats marginellt då vi kunnat hålla hallen öppen för strötidsbokning och
efterfrågan varit hög. Styrelsen kan dock inte utesluta att det rådande läget på grund av Corona-pandemin
kan komma att påverka Klubbens resultat 2021 negativt, men i dagsläget kan styrelsen inte uppskatta i
vilken grad. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Nils Björkman
Ordförande

Camilla Wahlstedt
Sekreterare

Richard Stünkel
Kassör

Johan Åqvist
Ledamot
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