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Styrelsen för Farsta Tennisklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
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 2021 bestått av följande personer.
Post
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Fram till årsmötet den 27 april
Nils Björkman
Camilla Wahlstedt
Richard Stünkel
Johan Åqvist
Gunilla Darle-Emlund*
---

Efter årsmötet den 27 april
Nils Björkman
Camilla Wahlstedt
Richard Stünkel
Johan Åqvist
--Christina Berends

*Gunilla Darle-Emlund avgick ur styrelsen på egen begäran den 11 mars 2021.

Klubben har sitt säte i Stockholm.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda sammanträden. Det är fyra fler än vad som är
brukligt men har varit nödvändigt med anledning av det rådande pandemiläget och olika
rekommendationer samt tränarläget.
Årsmötet hölls digitalt den 27 april 2021 via Teams. Enligt stadgarna ska årsmöte hållas före april
månads utgång.
Medlemsantalet låg på drygt 900 medlemmar i slutet av 2021. Av dessa deltog ca 200 seniorer och ca
320 juniorer i verksamhet organiserad av Klubben. Från starten 2020 till slutet av 2021 har
medlemsantalet ökat med ca 450 st.
Klubben har sedan augusti 2021 haft tre heltidsanställda tränare, Jeanette Hedlund Jönsson, Markus
Moström och Daniel Salinas samt ett antal timanställda tränare. De tillsvidareanställda tränarna har
ansvarat för tennisverksamheten med den förändringen att styrelsen tillförordnade Markus som
klubbchef från den 1 augusti 2021. För all hantering av ekonomi (fakturor till och från klubben, löner,
bokföring mm) har klubben i flera år anlitat ett externt redovisningsföretag. Under andra halvåret av
2021 hanterades vår ekonomi med mycket stora förseningar. Anställda och styrelse försökte under hela
hösten styra upp men problemen är vid ingången av 2022 fortfarande inte helt lösta, men har högsta
prioritet.
P.g.a. pandemirestriktionerna har reception och shop varit stängda stora delar av året. Men under hösten
öppnade vi igen med något utökade öppettider. Catarina Mattsson anställdes att tillsammans med Mikael
Karlsson dela på arbetsschemat. Selectaautomaten har varit ett bra komplement till försäljningen när
reception och shop varit stängd. Till hösten installerade vi även en kaffemaskin i cafét.
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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Den tränarledda gruppträningen har vuxit från 2020 till 2021 från ca 160 till 200 seniorer och från ca 200
till 320 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 8 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.
I vårt utvecklingsarbete av juniorverksamheten har vi ökat antalet spelare i kategorin
tävlingsambitionsspelare till 8 st. Vi har fler spelare med tävlingsintresse i yngre åldrar och vi kommer
utöka antalet grupper med tävlingsintresse under hösten 2022.
Under 2021 har vi utökat vår paraverksamhet från två till tre grupper för juniorer som ett led i vårt
inkluderingsarbete. I och med detta är vi den klubb som har störst verksamhet för barn med stående
funktionsvariation. Målsättningen är att utöka till fyra grupper för barn med Downs syndrom och NPF
under hösten 2022.
Under hösten med lättade restriktioner har vi anordnat två matchspelskvällar för seniorer.
Ett återkommande gruppspel för vuxna spelas i tre perioder per år. Ett gruppspel är öppet för herrar och
damer, med 14 grupper med åtta spelare i varje grupp. Det finns också ett gruppspel enbart för damer
med tre grupper och drygt 17 deltagare. Klubben har fortsatt anordnat damdubbel-träning en gång i
veckan.
Klubben har deltagit i tävlingsverksamhet för vuxna i form av seriespel med följande lag: Damer 45,
Damer 65, Herrar 35, Herrar 45 (två lag), Herrar 55, och Herrar 70. Lagen tränar i Klubbens regi på
fredagskvällar. Under höstterminen har lagen kommit i gång med seriespelet efter en tids paus p.g.a.
pandemin.
Vi har under året ordnat klubbmästerskap men p.g.a pandemirestriktionerna hölls mästerskapet i
september i stället för april. Farsta Veteran Open som var planerat till februari tvingades vi ställa in
p.g.a. pandemirestriktionerna.
Ingen tennisresa planerades och genomfördes 2021 p.g.a. pandemin. Klubben anordnade junior- och
seniorläger på grusbanorna vid Hellasgården under midsommarveckan samt juniorläger inför
höstterminen. Under året har vi som vanligt haft lovverksamhet med läger och matchskola för juniorer
samt intensivkurser och extra Pay'n Play för seniorer men med något färre deltagare p.g.a. pandemin.
Skötsel och underhåll av tennishallen sköts av det helägda dotterföretaget Farsta Tennis AB.
Marken arrenderas av Stockholms Fritidsförvaltning och avtalet förlängs med två år i taget.
Under större delen av 2021 har styrelsen beslutat att medlemsgymmet ska hållas stängt för att följa de
gällande pandemirestriktionerna. Det öppnades upp igen i början av höstterminen. När det varit öppet har
det utnyttjats flitigt av medlemmarna.
Under 2021 har vi satsat på inköp av ny utrustning. Nya motionscyklar till läktaren köptes in.
Utrustningslådor med ny utrustning till varje bana köptes in för att effektivisera och förbättra den
tränarledda tennisträningen. Och vi har köpt in nya poängställningar för att byta ut mot de skrymmande
domarstolarna under 2022. Satsningen på den utökade minitennisverksamheten har också krävt inköp av
utrustning för träningspass av de allra yngsta spelarna. Och utökningen från verksamhet på fyra banor till
sex banor har krävt inköp av flera bollvagnar.
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 sades dock upp av Edge inför höstterminen 2021. Klubben
har använt dessa banor för utbyggnad av den egna verksamheten.
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Under 2021 har implementering påbörjats av tidigare framtagen och uppdaterad vision och värdegrund.
Bland annat har vi uppdaterat med information i våra digitala kanaler. Vi har också tagit fram en roll-up
med sammanfattande version som presenterades under klubbmästerskapet, och som nu står i cafét. Vi har
uppdaterat entréskylten med våra nya värdeord. Vi har implementerat den nya värdegrunden i
utbildningsmaterial för våra tränare. Tillsammans med RF-SISU har vi påbörjat ett projekt med en
”Värdegrundscoach” som ska ta fram en 2-årsplan för fortsatta värdegrundsaktiviteter.
Utbildning har varit en viktig fråga under 2021. Vi har höjt lägstanivån på våra tränare genom
kontinuerliga interna och externa utbildningar. Bland annat har vi haft en intern utbildning i ledarskap
och idrottspsykologi. Vi har också fortsatt utbilda tränare genom Svenska Tennisförbundets utbildningar.
Målsättningen är att alla tränare minst ska ha gått förbundets första utbildningssteg. Vi har ökat närvaron
på Stockholms Tennisförbunds tränarmöten och föreläsningar.
Tillsammans med RF-SISU har vi också startat ett projekt med en ”Utbildningscoach” som ska ta fram
en 2-årsplan för utbildning av tränare, personal och föräldrar m.m.
Under året har vi utvecklat och förbättrat vårt träningsinnehåll med en tydlig och strukturerad terminsoch veckoplanering för både junior- och seniorträning. Innehållet bygger på olika teman som
biomekanik, rörelseschema, teknik och fysik m.m. Vi kan se en tydlig förbättring av våra tränarledda
träningspass och vi har också fått positiv feedback från många deltagare på det uppdaterade
träningsinnehållet.
Arbetet med vår interna och externa kommunikation har förbättrats avsevärt. Våra digitala kanaler
utvecklas och uppdateras löpande och våra följare har flerdubblats. Vi har även tagit fram en digital
plattform för att kommunicera till våra besökare via de två digitala skärmarna vi har i cafét och på
läktaren.
Ett mer aktivt sponsringsarbete har inletts genom samarbeten med ICA Globen, MAX Burgers och
T-shirt.se. Målsättningen är att öka antalet sponsorsamarbeten över tid. Förberedelser och plan finns. Det
som saknas för ett sponsorarbete i större skala är resurser att driva det framåt.
Vi höjde några aktivitets avgifter inför hösten 2021. Bland annat Pay'n Play, serielagsträning och vår
ordinarie gruppträning för seniorer. Inför våren 2022 höjde vi strötidspriset samt införde krav på
medlemskap för differentierade strötidspriser.
Styrelsen har tagit fram en verksamhetsplan som sträcker sig över åren 2020-2021 som godkändes av
årsmötet. Arbetet med att förbättra den fortsätter kontinuerligt. Anställningen av en tf klubbchef är ett
led i detta arbete.
Styrelsen har under året även strävat efter att effektivisera styrelsearbetet genom att tydligare fördela
ansvaret för olika områden på styrelsens ledamöter. Rapporteringen från verksamheten har förbättrats
och underlättats av Markus nya roll.
Styrelsen driver nödvändiga och önskvärda förändringar och förbättringar av hallen som genomförs av
Farsta Tennis AB (Dotterbolaget) inom ramen för vad ekonomin tillåter. Under året har Dotterbolaget
låtit:
Hallens akustik har förbättrats avsevärt genom att akustikplattor har fästs på större delen av
innertaket.
Infart/parkering har fått nytt grus och jämnats ut.
Det mindre rummet utanför gymmet har renoverats.
Vitmålning av bruna lister och fönsterkarmar i hallens allmänna ytor.
Enklare upprustning i damernas omklädningsrum med ny interiör och viss målning.
De två första arbetena genomfördes under sommaren så att verksamheten påverkades så lite som möjligt.
Investeringen uppgick totalt till ca. 750 000 kr mot budgeterat 800 000 kr.
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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.
Coronaapandemin
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 2020, 2021 och även i
början av 2022.
Strötidsbokningarna på dagtid och helger har ökat avsevärt sedan april 2020 vilket i stor utsträckning
kompenserat för uteblivna intäkter från inställd verksamhet.
Klubben har under 2021 vid ett tillfälle tvingats stänga ner träningsverksamheten 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 2022
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 (a)

2021
5 907
239
57,4

2020
5 685
674
54,4

2019
5 388
786
45,7

2018
5 172
892
35,1

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.

Farsta Tennisklubb
Org.nr 802005-6787

5 (11)

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2

5 906 768
9 675
5 916 443

5 684 747
12 817
5 697 564

3

-2 023 289
-444 137
-2 955 293

-2 006 030
-463 229
-2 292 575

-200 000
-5 622 719
293 724

-200 000
-4 961 834
735 730

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

-54 293
-54 293
239 431

-61 292
-61 292
674 438

Resultat före skatt

239 431

674 438

Årets resultat

239 431

674 438

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

4
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Not

2021-12-31

2020-12-31

5

1 911 048
1 911 048

2 111 048
2 111 048

6, 7

100 000
100 000
2 011 048

100 000
100 000
2 211 048

91 542
91 542

52 975
52 975

575 285
261 567
0
836 852

157 090
0
11 040
168 130

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

2 464 353
2 464 353
3 392 747

2 836 116
2 836 116
3 057 221

SUMMA TILLGÅNGAR

5 403 795

5 268 269

Balansräkning
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
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Not

2021-12-31

2020-12-31

2 864 752
239 431
3 104 183

2 190 314
674 438
2 864 752

1 198 254
1 198 254

1 438 254
1 438 254

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

240 000
145 124
0
129 987
586 247
1 101 358

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 403 795

5 268 269

Balansräkning
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

8

Farsta Tennisklubb
Org.nr 802005-6787

8 (11)

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

2021

2020

3 749 830
1 640 000
202 295
1 463
180 960
127 075
5 145
5 906 768

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

2021

2020

-1 802 000
-131 772
-89 517
-2 023 289

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

Not 3 Tennisklubbens kostnader

Avgifter för banhyra till Farsta Tennis AB
Inköp till Café och Shop
Kostnader för träning- och tävlingsverksamhet
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Not 4 Anställda och personalkostnader amindre företag)
2021

2020

1,50
3,50
5,00

1,25
3,50
4,75

2 159 180
689 269
(119 285

1 715 012
532 910
108 717)

2 848 449

2 247 922

2021-12-31

2020-12-31

8 710 557
8 710 557

8 710 557
8 710 557

-6 599 509
-200 000
-6 799 509

-6 399 509
-200 000
-6 599 509

1 911 048

2 111 048

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

100 000
100 000

100 000
100 000

Utgående redovisat värde

100 000

100 000

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

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

Not 5 Byggnader och mark

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

Utgående redovisat värde
Not 6 Andelar i koncernföretag
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Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Farsta Tennis AB

Farsta Tennis AB

Kapitalandel
100a

Rösträttsandel
100a

Org.nr
556561-3436

Antal
andelar
1 000

Bokfört
värde
100 000
100 000
Eget
kapital
1 413 424

Säte
Stockholm

Resultat
232 929

Not 8 Långfristiga skulder

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

2021-12-31

2020-12-31

720 000
478 254
0
1 198 254

720 000
480 000
238 254
1 438 254

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

Nils Björkman
Ordförande

Johan Åqvist
Ledamot

Richard Stünkel
Kassör

Camilla Wahlstedt
Sekreterare

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

Elisabeth Raun
Auktoriserad revisor

Document
history

L64QB KQ B F
UAEC
HY E Z Z

COMPLETED BY ALL:

DOCUMENT NAME:

20.04.2022 14:38

Årsredovisning Farsta Tennisklubb.pdf
12 pages

SENT BY OWNER:

Jennifer Baranyai · 20.04.2022 11:27
DOCUMENT ID:

HyEZzUaEc
ENVELOPE ID:

BkQbfL64q-HyEZzUaEc

Activity log
RECIPIENT

1. JOHAN ÅQVIST
Johan.Aqvist@wsp.com

2. Camilla Wahlstedt
camilla.wahlstedt@quickbit.com

3. John Richard Stünkel
richard@egnaben.se

4. NILS BJÖRKMAN
nils.bjorkman@gmail.com

5. ELISABETH RAUN
elisabeth.raun@se.gt.com

ACTION*

TIMESTAMP (CET)

METHOD

DETAILS

Signed

20.04.2022 12:24

eID

Swedish BankID (DOB: 12/05/1969)

Authenticated

20.04.2022 12:24

Low

IP: 85.229.10.205

Signed

20.04.2022 12:35

Email

IP: 94.234.73.251

Authenticated

20.04.2022 12:35

Low

IP: 94.234.73.251

Signed

20.04.2022 12:37

eID

Swedish BankID (DOB: 02/03/1968)

Authenticated

20.04.2022 12:37

Low

IP: 90.235.22.151

Signed

20.04.2022 13:06

eID

Swedish BankID (DOB: 10/04/1958)

Authenticated

20.04.2022 13:05

Low

IP: 131.115.51.6

Signed

20.04.2022 14:38

eID

Swedish BankID (DOB: 22/10/1966)

Authenticated

20.04.2022 14:20

Low

IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events
No custom events related to this document

Veri ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Veri ed.
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR
compliant

eIDAS
standard

PAdES
sealed

