VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Smedslättens Lawn Tennisklubb (SLTK) redogör härmed för verksamheten 2020.
Styrelsen har sedan ordinarie stämman 2020 haft följande sammansättning:
Ordförande och ordförande STAB
Sekreterare och medlemsansvarig; sekreterare STAB
Ansvarig för junior- och seniorspel
Fastighetsutveckling
Kassör
Kommunikations- och medlemsansvarig

Tobias Wikström
Andreas Linderyd
Fredrik Malmsten
Lars Frånstedt
Johanna Gottfarb
Sofia Skantze

Auktoriserad revisor
Föreningsrevisor
Föreningsrevisor suppleant

Martin Hedlund
Jonas Eklund
Anders Eliasson

SLTKs styrelse har under perioden 200101–201231 haft 19 protokollförda sammanträden,
varav 11 i förening och 8 i STAB.

Tennisåret 2020
SLTKs verksamhet fortsätter att utvecklas, men har under 2020 också haft en tydlig påverkan
av den pågående Covid-19 pandemin. Intresset för spel och träning i klubbens regi är dock
fortsatt mycket stort både bland barn och vuxna.
I juni tilldelades SLTK det prestigefyllda priset Mackes Trofé av Svenska Tennisförbundet.
Mackes Trofé tilldelas en tennisklubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.
SLTK fick priset med motiveringen:
”Smedslätten har med ackuratess visat att de bedriver en trygg tennis både sportsligt och på
ett hälsofrämjande sätt. Det är en svår balansgång att skapa en god mix mellan god
basverksamhet och en framgångsrik tävlingsverksamhet. Detta sker helt naturligt i
Smedslätten. Det schablonmässiga uttrycket ”att gå i tennisskolan” stämmer inte in på
Smedslättens dagliga verksamhet utan här hänger man och alla spelar mycket tennis!”.

1
Transaction 09222115557445007139

Signed MH, TW, LF, JG, AL, SS, FM, JE

Priset får ses som ett hedersbetyg till vår organisationens fantastiska arbete de senaste åren och
att de byggt upp en mycket uppskattad och kvalitativ verksamhet på såväl bredd- som
tävlingsnivå.
Nedan följer en sammanfattning av 2020, utifrån klubbens organisation och olika
verksamhetsområden.

Organisation
Jonas Tydén – klubbchef (avslutad anställning i februari 2021)
David Bengtsson – sportchef/ansvarig tennisskolan
Cecilia Helland – tennistränare/ansvarig vuxentennis
Jonathan Kidane – tennistränare/ansvarig tävlingsjuniorer
Jesper Carnestedt – tennistränare
Hannes Hederstedt - tennistränare
Lasse Lundberg – tennistränare/hallansvarig
Sussi Frånstedt – Administratör/kansli
Klubbchef Jonas Tydén meddelade i slutet av november att han ville avsluta sin anställning för
att istället börja på motsvarande position hos Saltsjöbadens TK. Jonas fortsatte att arbeta året
ut och gjorde sin sista arbetsdag på SLTK i februari 2021. Jonas har sedan han kom till klubben
2014 målmedvetet och framgångsrikt arbetat med att utveckla klubbens verksamhet och
organisation till den position vi har idag. Vi är mycket glada för den tid Jonas var i klubben och
önskar honom stort lycka till i Saltsjöbaden. Styrelsen planerar för en avtackning av Jonas i
samband med KM 2021 när Covid-19 restriktionerna förhoppningsvis släppt.
Parallellt med att styrelsen arbetat med att utvärdera hur en framtida organisation ska formeras
på bästa sätt så har kvarvarande organisation, med David, Jonathan, Cecilia och Sussi i spetsen,
tagit ett stort ansvar för att säkra kvaliteten och driva verksamheten framåt under våren 2021.
Styrelsens ambition är att en ny klubbchef skall vara på plats till sensommaren/hösten 2021.

Covid-19
Styrelsen och organisationen har noga bevakat rådande rekommendationer och anpassat
verksamhet och rutiner i hallen med syfte att skapa en smittsäkrare miljö.
Trots detta har vår verksamhet i högsta grad påverkats av den pågående pandemin. I stort sett
all tävlingsverksamhet, alla sociala aktiviteter, KM och olika extraaktiviteter har ställts in.
Samtidigt är vi glada att hallen varit öppen för spel och att den ordinarie träningsverksamheten
i stort sett fortsatt som vanligt. Hemarbete och tennisens naturliga ”distansering” har också
inneburit att intresset för att spela på våra banor har varit rekordstort. Vi känner oss därför
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lyckligt lottade i förhållande till många andra idrotter och verksamheter som drabbats hårt av
pandemin.

Ekonomi
Efterfrågan på att spela tennis i vår klubb fortsätter att vara hög, banbeläggningen har ökat med
7 procent från föregående år och det är långa köer till klubbens olika spel. Att många
medlemmar arbetar hemifrån skapar ett högt tryck, även veckodagar. Ekonomin är fortsatt stark
med ökande intäkter och stabila kostnader under året, vilket ger ett konsoliderat rörelseresultat
före avskrivningar på 2,2 mkr. Likviditeten är även den stark och vår kassa ligger vid utgången
av året på knappt 4 mkr. Vi har amorterat våra lån till SEB enligt liggande plan med 1,4 Mkr
och de uppgår vid årets slut till 12,25 mkr. Våra lån till medlemmarna uppgår till 2,75 mkr och
de kommer att börja amorteras under 2021. Lånen till SEB och till medlemmarna ligger i
klubbens aktiebolag, Smedslättens Tennisbanor AB.

Juniorverksamhet
SLTK har en stor och omfattande juniorverksamhet som engagerar över 400 barn och ungdomar
från 6–18 år. Vår övergripande målsättning är att ge så många som möjligt chansen att lära sig
spela tennis efter egen förmåga samt att lägga grunden till ett intresse för tennis.
Den ordinarie träningsverksamheten har fortlöpt i stort sett som vanligt under året och det har
även genomförts sex stycken av våra populära juniorläger. Samtidigt har många uppskattade
extraaktiviteter – matchkvällar, fredagsmys, klubbutbyten, träningsresor – ställts in på grund
av pandemin. Det gäller även de flesta juniortävlingar.
Ett antal interna tränarutbildningar har hållits under året och Hannes har tagit fram ett nytt
tränarmaterial som skall bidra till en ökad kunskapsnivå hos tränarna samt sätta en tydligare
röd tråd i träningen.
Tränarkåren har under året bestått av Jonas Tydén, David Bengtsson, Hannes Hederstedt, Jesper
Carnestedt, Lasse Lundberg, Jonathan Kidane och Cecilia Helland. Under året har även många
uppskattade timtränare arbetet i verksamheten. Utöver dessa arbetar flertalet juniorer som
tränare på helgerna. Nytillskott på tränarsidan under året har varit Rasmus Kjaergard, Vilhelm
Bornefalk, Clara Tillström och Rebecka Wolpert.

Vuxen- och seniorverksamhet
Cecilia Helland, ansvarig för vuxentennisen, var föräldraledig under större delen av året.
Verksamheten bestod under året av cirka 50 grupper och 200 platser. Den ordinarie
verksamheten har trots Covid-19 pandemin löpt på bra, däremot har de annars så populära
extraaktiviteterna inte kunnat hållas. I vuxenträningen har Jonas Tydén, David Bengtsson,
Lasse Lundberg, Jesper Carnestedt, Jonathan Kidane, Felix Fellinger, Erik Larsson, Vilhelm
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Bornefalk, Rasmus Kjaergaard, Alisa Iliyaich och Måns Engström undervisat.
Vuxenträningarna äger rum på vardagsmorgnar och förmiddagar i form av gruppspel med
tränare. På onsdagskvällar erbjuds även några kvällsgrupper. Samtliga är fulltecknade och
uppskattade, och det finns en betydande kölista till spelet.
Även den icke-tränarledda seniorverksamheten har löpt på bra under året där alla spelformer
förlagda till kvällstid kör med fulla grupper och därtill kopplad kölista. Under delar av året var
matcher i seriespelen pausade som en del av Covid-19 anpassningen.

Tävlingsframgångar
Seriespel
Under våren avslutades svenska tennisserierna för 2019/20 för klubbens veteranlag. SLTK
deltog med 6 lag; Damer 40, Herrar 35, Herrar 45, Herrar 55, Herrar 65, Herrar 70.
Samtliga lag har presterat fina resultat och representerat klubben väl. Både Herrar 65 och Herrar
70 lagen var dominanta i sina respektive serier och flyttar uppåt i seriesystemen.
Så här gick det för SLTKs serielag:
Damer 40 tredjeplats i division 3
Herrar 35 sjätte plats i division 2
Herrar 45 andra plats i division 3
Herrar 55 fjärde plats i division 2
Herrar 65 vinnare av division 2
Herrar 70 vinnare av division 3
Svenska tennisserierna för säsongen 2020/21 har tyvärr ställts in till följd av Covid-19.
Juniorresultat
Juniortennisen är fortsatt stark i klubben med många spelare som fortsätter att utvecklas och
visa framfötterna. Tyvärr gav 2020 ytterst begränsade möjligheter till att visa detta på
tävlingsbanan till följd av Covid-19, då exempelvis alla nationella tävlingar efter SALK Open
2020 ställdes in.
Den höga kvaliteten på våra tävlingsjuniorer visas dock inte minst av att klubben under året
hade 12 spelare uttagna i Team Stockholm: Märta Skantze, Oscar Karmteg, Alvar Lange,
Viktor Lisinski, Felicia Karmteg, Alva Tillström, Emil Kindhult, Daniel Iliyaich, Arvid
Vucetic, Lisen Rinman, Carla Wendt och Tsegai Gebremeskel. Mycket imponerande för en
klubb av SLTKs storlek. Samtidigt finns ett stort antal yngre juniorer som säkerligen kommer
att visa framfötterna på tävlingsbanan kommande år.
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Smedslätten hade även fyra representanter i Stockholms Pirres pokal lag. Emil Kindhult,
Daniel Illyaich, ett år unge Alvar Lange och coach Jonathan Kidane som var lagkapten.
Tyvärr fick laget se sig besegrade mot slutvinnarna Göteborg i semifinal.
Emil Kindhult var även uttagen att representera Sverige vid lag-EM för pojkar 14 i Ryssland.
Emil gick obesegrad i singel, 3–0 i matcher. Sverige förlorade i gruppspelsfinalen mot
hemmanationen Ryssland med 2–1 i matcher. Emil tilldelades också Stefan Edberg stipendiet
på 25 000 kr för Sveriges bästa 14 åring på killsidan. Det är andra året i rad en Smedslättenjunior får priset, då Lisen Rinman fick det 2019. Vi gratulerar Emil till dessa framgångar!
Övriga tävlingsresultat under 2020:
SALK Open 2020
Emil Kindhult vinst PS14
Alvar Lange final PD14 tillsammans med Patrik Munkhammar, Västerhaninge
RM inomhus 2020
Oscar Karmteg semifinal PS12
Märta Skantze semifinal FS12
Oscar Karmteg semifinal PD12 tillsammans med Filip Hesser, Lidingö
Märta Skantze final FD12 tillsammans med Ella Hay, Näsbypark
Emil Kindhult final PD14 tillsammans med Simon Munkhammar, Västerhaninge
Alvar Lange semifinal PD14 tillsammans med Patrik Munkhammar, Västerhaninge
Felicia Karmteg semifinal FD14 tillsammans med Filippa Källeskog, Saltsjöbaden
RM utomhus 2020
Oscar Karmteg vinst PS12 och PD12 tillsammans med Filip Hesser, Lidingö
Emil Kindhult vinst PS14
Daniel Iliyaich och Emil Kindhult final PD14
Alvar Lange vinst PD14 tillsammans med Patrik Munkhammar, Västerhaninge
Alva Tillström final PD14 tillsammans med Alexandra Lindqvist, SALK

Klubbmästerskap
På grund av Covid-19 tvingades vi tyvärr ställa in vårt mycket populära inomhus-KM – som
normalt spelas i månadsskiftet november/december. Mycket tråkigt eftersom KM engagerar
många medlemmar och nog kan sägas vara en av årets höjdpunkter. Planering gjordes för att i
stället arrangera tävlingen i mars 2021, men den fortsatta pandemin satte stopp även för detta.
Vi tar nu sikte på KM 2021 i november månad då vår fina hall även firar 10 år.
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Kommittéer
SLTK har två kommittéer som arbetar för att stärka erbjudandet mot klubbens unga och vuxna
medlemmar. Då kommittéernas arbete mestadels är kopplat till sociala arrangemang,
tävlingsresor och olika extraaktiviteter så har deras arbete legat i träda under året givet de
begräsningar som pandemin har satt. Vi hoppas kunna återaktivera kommittéernas arbete under
hösten 2021.

Anläggningen
Fastigheten har under 2020 genomgått sedvanligt underhåll. Under 2021 kommer det att utföras
bättringsmålning av fasaden. En större ommålning av fasaden är planerad till 2023 i enlighet
med vår underhållsplan.
Uppvärmningen av tältet är fortsatt utmanande på grund av stora energibortfall. Den lösning
som resulterat i bäst effekt har varit att komplettera den ordinarie uppvärmningen med ett par
”elbjörnar”.
De ritningar som klubben tog fram för att bygga in tältet samt bygga 4 padelbanor har under
vintern 2020/21 presenterats för några av stadens politiker och tjänstemän. Klubben har en lång
väg att vandra med detta. De logiska argumenten för att godkänna våra planer är på plats, men
det betyder inte att vi har en enkel väg till godkännande.
Under vintern 2020/21 har klubben köpt in utrustning för att kunna tillgodose önskemål om ett
enklare gym i hallen. Vidare har det gamla ”styrelserummet” målats om och nya möbler har
beställts. Det är början på vårt projekt med ett café i hallen. Tanken är att det startar i liten skala
för att dels utvärdera medlemmarnas intresse, dels hitta formerna för hur det ska drivas.
Under 2020 har klubben vidtagit betydande åtgärder för att begränsa spridningen av
coronaviruset. Detta för att fortsatt kunna hålla hallen öppen och bedriva vår verksamhet för
medlemmarnas och områdets bästa. Bland de hallspecifika åtgärderna kan nämnas: stängda
omklädningsrum, tillgänglighet till handsprit, utökade städrutiner, separata in- och
utpasseringar, avspärrade gemensamhetsutrymmen samt lappar med förhållningsregler
uppsatta i hallen.
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Bromma, april 2021

Tobias Wikström

Lars Frånstedt

Johanna Gottfarb

Andreas Linderyd

Fredrik Malmsten

Sofia Skantze
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Årsbokslut
Smedslättens Lawn Tennisklubb
802004-1557
Styrelsen för Smedslättens Lawn Tennisklubb får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Resultaträkning
- Balansräkning
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RESULTATRÄKNING

1
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

357 082
7 208 444
7 565 527

311 374
7 471 070
7 782 444

-2 348 617
-5 026 069
-7 374 686

-2 610 438
-4 998 712
-7 609 150

190 841

173 294

-588
-588

-221
-221

Resultat efter finansiella poster

190 253

173 073

Resultat före skatt

190 253

173 073

Årets resultat

190 253

173 073

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Bidrag
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader

2

3

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

1

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

110 000
3 900 000
4 010 000

110 000
3 900 000
4 010 000

Summa anläggningstillgångar

4 010 000

4 010 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

1 793 774
1 394 763
5 378
3 193 915

2 141 176
1 298 366
26 681
3 466 223

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

3 613 510
3 613 510

3 039 047
3 039 047

Summa omsättningstillgångar

6 807 425

6 505 270

10 817 425

10 515 270

TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR
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2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

6 933 452
190 253

6 760 379
173 073

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

7 123 705

6 933 452

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

–
38 940
130 196
181 984
3 342 600

22 503
5 946
12 740
180 987
3 359 642

Summa kortfristiga skulder

3 693 720

3 581 818

10 817 425

10 515 270

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3
Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut
Upplysningar om anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Nedan finns anskaffningsvärden angivna för företagets finansiella anläggningstillgångar.

Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

Not 2

Rörelsen intäkter

Medlemsavgifter
Spelavgifter junior
Spelavgifter senior
Övriga intäkter
Erhållna bidrag
Summa

Not 3

Anskaffn.värde
110 000
3 900 000

2020

2019

-284 510
-4 354 038
-2 275 469
-294 427
-357 082
-7 565 526

-279 720
-4 404 464
-2 147 033
-639 853
-311 374
-7 782 444

2020

2019

120 163
220 102
19 141
64 932
148 779
6 836
23 000
6 354
99 977
1 623 810
15 522
2 348 616

96 830
429 432
–
47 527
133 423
8 003
17 750
12 396
210 295
1 642 668
12 114
2 610 438

Övriga externa kostnader

Inköp varor och material
Resekostnader
Representation inkl klubbfest
Reklam/PR
Tennisförbund
Bankkostnader
Revisionskostnader
Telefon
Övriga
Banhyra
Bilkostnad
Summa
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UNDERSKRIFTER
Bromma

Liss Håkan Tobias Wikström

Johanna Charlotta Gottfarb

Lars Erik Andreas Linderyd

Sofia Margareta Malmbrink Skantze

Lars Olof Frånstedt

Fredrik Stig Erik Malmsten

Vår revisionsberättelse har lämnats

Martin Hedlund
Auktoriserad revisor

Jonas Eklund
Föreningsrevisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Smedslättens Tennisförening, org.nr 802004-1557

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Smedslättens Tennisförening för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den
auktoriserade revisorns ansvar samt Den icke-kvalificerade revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Smedslättens Tennisförening
enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsbokslutet
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelse på sida 1- 7 men
innefattar inte årsbokslutet och vår revisionsberättelse avseende detta.
Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
verksamhetsberättelsen.
I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att verksamhetsberättelsen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas
och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av
årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet

av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs 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 årsbokslutet.

̶

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, 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 mina
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.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
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utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland
upplysningarna, och om årsbokslutet återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

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

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig

grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i
enlighet bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Smedslättens Tennisförening för
räkenskapsåret 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

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 Smedslättens Tennisförening enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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 föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme

och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
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
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm
Deskjockeys Revision AB

Martin Hedlund

Jonas Eklund

Auktoriserad revisor

Föreningsrevisor
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