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Verksamhetsberättelse 2016

1. Styrelsen 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016-17 haft följande sammansättning: 
Thomas Dahl, ordförande 
Stefan Brocker, vice ordförande 
Taus Wolfsberg, kassör 
Helena Colliander, sekreterare 
Mikael Nilsson, ledamot 
Lars Rifve, ledamot 
Peter Johnsson, ledamot 
Fredrik Woxberg, suppleant 
Eva Ygfeldt-Smith, suppleant 
Stellan Björnesjö, suppleant 
Läs mer om styrelsens arbete nedan under punkt 3 (Ordförande har Ordet).  

2. Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har under verksamhetsåret 2016-17 haft följande sammansättning: 
Mårten Wikforss, ordförande 
Bo Ahlbom 
Birgitta Westin 
Revisor har under verksamhetsåret 2016-17 varit Stratego AB samt dess anställda revisorer Jimmy Skoglund 
och Erik Modin.  

3. Ordförande har Ordet (styrelsen) 
Bäste medlem, 

Styrelsen i PTBK har under året som gått, efter årsmötet 2016, haft sex styrelsemöten.  Vidare har inrät-
tats ett verkställande utskott (VU) bestående av klubbchef, ordförande och vice ordförande. VU skall stötta 
klubbchefen i den dagliga verksamheten. Dessutom har ett marknadsutskott inrättats, som i första hand foku-
serar på klubbens marknads- och sponsringsfrågor.

Styrelsens arbete har under året fokuserat på: rekrytering av klubbchef, att få klubbens ekonomi i balans, 
anläggningens status och skick samt igångsättande av ett brett visionsarbete. 

Under året har Martin Stigh rekryterats som ny klubbchef. Martin, som kommer närmast från Tennis Göte-
borg, har bred erfarenhet från idrottssverige, god ledarskapsförmåga och god kunskap om hur en klubb ska 
organiseras och drivas. Martin har med full kraft under sin korta tid identifierat brister i klubbens struktur 
(ekonomi, IT-stöd mm) och har tillsammans med styrelsen nu en prioriteringsordning på vilka åtgärder som 
ska göras och i vilken ordning. Martin är en viktig rekrytering och en mycket välkommen kraft till klubben.

Klubbens ansträngda ekonomi har varit en följetong under flera år. Under året har vi utöver de intäkter som 
direkt kommer från verksamheten knutit nya samarbetspartners till klubben. Dessa samarbetspartners ha 
bidragit till att vi dels har kunnat amortera klubbens tidigare ”ryggsäck” bestående av gamla förfallna leveran-
törsskulder om närmare 1,4 mkr samt till banken amorterat närmare 600 tkr. Vi har också fattat en del beslut 
om kostnadsbesparingar, vilket på årsbasis inneburit löpande besparingar om cirka 150 tkr. Arbetet med att 
reducera kostnader fortskrider.  Klubbens ekonomiska status kan sammanfattas med orden att vi har tagit 
steg i rätt riktning och vi hyser tillförsikt över klubbens möjligheter att över tid skapa en ekonomi som genere-
rar ett överskott som ger klubben ökade möjligheter att utveckla verksamheten framöver. 

Vad beträffar anläggningen så har vi under året arbetat efter den inventeringen som gjordes 2015. Bland 
annat har tätningsarbete av taket utförts, dörrar till toaletter och omklädningsrum bytts ut. Arbetet med att 
reparera sättningsskadorna på tennisbana 3 har tyvärr inte varit framgångsrikt och kommer därför att priori-
teras under vår och sommar. Nytt larm och kodsystem har installerats. Området runt utebanorna restaurera-
des och bland annat sattes nya staket upp.

Brandsyn har genomförts och åtgärder enligt anmärkningar har utförts. Styrelsen har också arbetat med att 
sälja tältet. I skrivande stund så är klubben i slutförhandlingar med en köpare.

Under hösten initierade styrelsen ett visionsarbete för klubben där många medlemmar deltagit. Ett förslag till 
vision och ledstjärnor kommer att presenteras för medlemmarna på årsmötet. Vi anser att visionsarbetet är 
viktigt då det ger medlemmarna en möjlighet att peka ut klubbens långsiktiga färdriktning.  

Efter samtal med Önnereds HK, Vinga innebandy och Älvsborgs FF så har styrelsen beslutat att återuppta ar-
betet med att samverka för ett större och bättre idrottscenter i Älvsborg.



En styrgrupp (ordförande i respektive förening) och en projektgrupp (klubbchef plus en person till från varje 
klubb) är nu igång och arbetar med frågan. Att PTBK ställer tid och kraft till förfogande stämmer väl överens 
med de inspel som kom fram under klubbens visionsarbete.

Stort tack för detta året och med förhoppning om ett ännu bättre 2017. 
 
Thomas Dahl, ordförande PTBK 

4. Klubbchefen har Ordet (personalen) 
Som klubbchef anställdes undertecknad 1 augusti, 2016. PTBK har en stor verksamhet och det har varit myck-
et för mig att sätta mig in i. Potentialen i klubben är fantastisk och det är få klubbar som är så förunnade att 
ha två idrotter inom samma förening. Det finns många saker att dra nytta av både för tennisen och för badm-
intonen i samarbetet/utbytet mellan dessa två idrotter.

Personalen hade en tvådagarskonferens i september där vi arbetade igenom en verksamhetsplan inför 2017. 
Personalen var också involverad i medlemsmötena i höstas där grunden för en framtida vision, verksamhets-
idé och ledstjärnor lades.  
Vi har också tydliggjort våra ansvarsområden då det tidigare fanns en tendens att en del frågor ”ramlade mel-
lan stolarna”. Nu är våra fyra verksamhetsområden: Service/drift under ledning av Magnus Sahlberg, Tennis-
skola under ledning av Jonas Bang, Tävlingstennis/Vuxentennis under ledning av Theodor Ström och Badmin-
ton (badmintonskola, tävlingsbadminton, vuxenbadminton) under ledning av Asger Madsen.  
 
Förutom dessa verksamhetsområden så har jag och personalen haft förmånen att ha bra stöttning från styrel-
sen kring marknad, kommunikation, anläggning, personal och ekonomi.  
Inom marknad så har vi ett antal större sponsorer med Wallenstam i spetsen. Vi har också några stora ”kun-
der” inom klubben som bokar många banor som Älvsborgs Tennisveteraner, FBC Vinga och Hülya Soy. Hülya 
bedriver en stor verksamhet inom eget företag för vuxna.  
Inom kommunikation så har fokus under hösten och i början av året legat på att uppdatera och säkerställa 
vårt medlemsregister i vårt medlems- och banbokningsprogram MatchI. Det är viktigt för PTBK att ha ett 
uppdaterat register så att vi når rätt personer när vi gör utskick. PTBK hade cirka 1 000 medlemmar i slutet av 
2016 varav cirka 800 medlemmar inom tennis och cirka 200 medlemmar inom badminton. Det finns också ett 
antal medlemmar som är med i både tennis och badminton men som givetvis bara har betalat en medlems-
avgift.  
Inom anläggning så har ett antal projekt utförts men det finns ytterligare mer att göra på vår anläggning som 
nu närmar sig 35 år. Thomas, vår ordförande, har också belyst i hans text ovan några av de projekt inom an-
läggning som har utförts.  
Inom personal så har fokus legat på att säkerställa att all fast anställd personal har riktiga anställningsavtal 
och tydliga arbetsbeskrivningar. Utbildning är viktigt för personalen och det är något som vi kommer att arbe-
ta med framöver.  
Inom ekonomi så har vi gjort om kontoplanen inför 2017 för att tydligare kunna följa de olika verksamhets-
områdena och säkerställa att alla fakturor går ut samt också ha kontroll på fakturor som ej betalas i tid.  
 
För egen del har mycket av tiden under hösten och i början av året lagts på interna delar som bland annat på 
vår personal. Under 2017 är tanken att mer tid ska läggas ut mot medlemmar och kommunikation samt också 
mot andra externa parter som kringliggande föreningar, kommun och partners.  
Precis som Thomas skriver ovan så tackar jag å personalens vägnar för detta året och med förhoppning om 
ett ännu bättre 2017.  
 
Martin Stigh, klubbchef PTBK 

5. Tennisverksamheten

PTBK:s ambition är att vara en välkomnande klubb för tennisspelare i alla åldrar. Tennisverksamheten är upp-
delad på Tennisskola, Tävlingsgrupp, Vuxentennis, Damsektion, Herrsektion.

Tennisskola 
Tennisskolan i PTBK fortsätter som tidigare år vara en populär verksamhet för alla barn och ungdomar i när-
området. Medlemsantalet i Tennisskolan pendlar som tidigare år mellan 500-520 deltagare. 
Tennislekis & Minitennis (4-6 år) 
Tennislekisen som är gruppen för de allra minsta barnen 4-5 år i PTBK ligger på cirka 80 medlemmar.  Det är 
70 medlemmar mindre än föregående år men anledningen till det är att vi under hösten tog tillbaka gruppen 
Minitennis in i Utbildningsprogrammet och därmed flyttade över de andra 70 medlemmarna till Minitenni-
sen. Huvudanledningen till att vi tog tillbaka Minitennisen är att vi kände att 6-åringarna var i behov av ett 
annorlunda träningsupplägg.



 
Tennis 10´s (7-10 år) 
Tennis 10´s gruppen som är för alla barn mellan 7-10 år motsvarar cirka 200 medlemmar. Denna sektion är 
också den grupp som tävlar mest i PTBK utöver Tävlingsgruppen. Vi har många barn i Tennis 10´s gruppen 
som aktivt ställer upp i tävlingar inom Regionen. Detta visar sig framförallt genom att PTBK under de senaste 
sex terminerna har varit i topp 3 deltagartävlingen i Lilla Klubbtouren! 
Utvecklingsgruppen (8-10 år) 
Tennisskolan har under en längre tid varit i behov av att ha en grupp för dem spelare i unga åldrar som ut-
märker sig på banan samt visar ett stort tennis- och tävlingsintresse. Därför startade vi under hösten upp en 
ny grupp i Utbildningsprogrammet som vi kallar Utvecklingsgruppen. I denna grupp spelar för närvarande tio 
spelare i åldrarna 7-9 år.  Tanken med Utvecklingsgruppen är även att den även fungera som en sluss mellan 
Tennisskola och Tävlingsgruppen. 
Juniorträning (11-19 år) 
Juniorträningen som är för Tenniskolans äldre barn och ungdomar 11-18 år utgör cirka 140 medlemmar i Ten-
nisskolan. Vi upplever att tennis-och tävlingsintresset har vuxit den senaste tiden inom Juniorträningen. Detta 
visar sig bland annat på antalet som spelar 2-3 pass/vecka samt deltagarantal på tävlingar. 
Tennisskoleläger 
Tennisskolan bedrev under 2016 Påsklovsläger, Sommarläger och Mellandagsläger. Dessa läger är oftast väl-
digt populära för alla som är hemma under loven och deltagarantalet på dessa läger låg på cirka 30-35 delta-
gare/vecka. 
Lilla Klubbtouren-tävlingar 
Under 2016 anordnade Tennisskolan 10 Lilla Klubbtouren-tävlingar som riktar sig till barn mellan 7-10 år. 
Nytt Utbildningsprogram 
Under året pågick ett stort arbete med att uppdatera och förtydliga informationen i Tennisskolans Utbild-
ningsprogram. Det nya Utbildningsprogrammet lanserades under hösten 2016 och finns nu i sin helhet på 
klubbens hemsida och anslagstavla i hallen.  
Nya träningsredskap 
Under hösten fick vi möjligheten att köpa in nya träningsredskap till verksamheten som vi sedan kunnat an-
vända vid bland annat uppvärmning och fysträning.  I och med de nya redskapen har vi fått möjligheten att 
bedriva en bättre och mer allsidig träning i PTBK.  

Jonas Bang, verksamhetsansvarig Tennisskolan 

Tävlingsgrupp tennis 
2016 var ett lyckat och händelserikt år för klubben. En fortsatt positiv utveckling för verksamheten och flera 
framgångsrika resultat. Bland annat kan nämnas att Måns Dahlberg var i final i Masters-slutspelet ett år ung 
samt att klubben hade tre spelare med i Göteborgs trupp till Next Generation Cup (tidigare Kalle Anka Cup) i 
Båstad i somras.  

Klubben hade även ett flertal spelare som vid olika tillfällen under året var uttagna till landslagsaktiviteter.

Klubben arrangerade gemensamma tävlingsresor 
till Båstadtennis, SALK Open, Ute-SM och två som-
martourtävlingar.  
PTBK hade två representanter i Pirres Pokal-laget 
som är Göteborgs regionslag för pojkar 14 år. 
Laget gick till final vilket var första gången sedan 
2012 som Göteborg var i final. PTBK:s spelare var 
Måns Dahlberg och Wilmer Dahl. Wilmer Dahl var 
även i final i dubbel i JSM utomhus.

Herrarnas A-lag slutade trea i div 2 och damerna 
vann div 3 i suverän stil.

Theodor Ström, verksamhetsansvarig tävlings-
grupp tennis

 
Vuxentennis 
Frukosttennis
Intresset för frukosttennisen har under året som 
gått ökat rejält. Vi har utökat utbudet från en gång i veckan till två och ofta är det fullbelagt.Frukosttennisen 
spelas på tisdagar och fredagar 07-08. 
Lunchtennis
Lunchtennisen är i dagsläget inte lika välfylld som frukosttennisen med håller hög klass med bra spelare som 
regelbundet deltar. Lunchtennisen spelas på tisdagar 11-12 och fredagar 11-13. 

Oskar Wikforss är en av spelarna i tennisens tävlings-
grupp. Foto: Henrik Ottosson.



Vuxenkurser
Efterfrågan efter vuxenkurser är fortsatt stort. Under året som har gått har kursverksamheten bedrivits på 
måndag och söndagar. För närvarande har vi en lång kölista på vuxna som vill spela. 
Övriga aktiviteter

Under året som gått har vi haft en generationsdubbeltävling och två matchkvällar. 
 
Theodor Ström, verksamhetsansvarig vuxentennis

Damsektion 
Damsektionen har för närvarande 60 medlemmar. Vi har 18 speltimmar i veckan, och spelar onsdag kväll och 
lördag eftermiddag. På onsdagar har vi cirka varannan vecka spel med tränare. I januari ordnade Linda Cahlin 
uppskattad mixed-dubbel. I augusti ordnade Linda Cahlin två-dagars läger i Varberg. 12 damer deltog. Theo-
dor Ström var med som tränare.

Damsektionen har en intern Damdubbelserie. Segrare i de olika grupperna höstterminen 2016 blev:

Grupp 1 Agneta Andersson/Anna-Lena Fredriksson

Grupp 2 Kerstin Rydstern/Susanne Broström

Grupp 3 Annika Palmertz/Therese Dahl

Grupp 4 Elisabeth Robertsson/Lena Larsson

Damsektionen deltar även i seriespel mot andra klubbar. Vi har för närvarande med 1 lag i Svenska Tennis-
serierna (D40) samt 2 lag i Göteborgs Damdubbelserie. Aktuell ställning för de olika lagen är:
D40:  2-a i Div. 2A  (4 lag i gruppen)

Damdubbelserien:

1 lag 3-a i Grundserie A

1 lag 3-a i Grundserie B

Serien kommer att avslutas med ett slutspel, där båda våra lag kommer att ligga på övre halvan och således 
bli sämst 6-a (av från början 12 lag).

 
Marie Myrhage, kontaktperson damsektionen

Herrsektion 
Herrsektionen har under året haft cirka 30 ordinarie 
medlemmar och ett 10-tal reserver. Sektionen har 
sex speltimmar på vardagskvällar och sex timmar på 
lördag eftermiddag, med singel och dubbel blandat. 
Brist på speltider gör att det för närvarande är svårt 
att ta in fler medlemmar. Förutom det schemalagda 
spelet, så anordnar sektionen ett par gånger per år 
en extra träff på fredagskvällar med dubbelspel och 
efterföljande samkväm med mat och dryck. 

Våren 2016 arrangerades en tennisresa till Paris 
över en förlängd helg. Ett 10-tal medlemmar deltog 
tillsammans med klubbens tränare Laurent Blot, 
som förmedlade kontakter med ”värdklubben”  i 
Versailles. Det blev tid för mycket spel och umgänge, 
och därtill lite sightseeing och besök på en av PSG:s 
matcher på Parc des Princes (med Zlatan i fint slag). 
I år (maj 2017) går resan till Mallorca med ett 15-tal 
deltagare. 
 
Bo Egardt, kontaktperson herrsektionen 

Tennisens herrsektions ”gäng” som åkte till Paris våren 
2016. 



6. Badmintonverksamheten 
PTBK:s ambition är att vara en välkomnande, inspirerande och utvecklande klubb för badmintonspelare i alla 
åldrar. Badmintonverksamheten är uppdelad på Badmintonskola, Tävlingsgrupp och Vuxenbadminton.  

Badmintonskolan (6–15 år)
Badmintonskolan har haft en ökning från 90 medlemmar HT 2015 till 130 medlemmar HT 2016. Många med-
lemmar har ökat sin träningsvolym från en gång till flera gånger i veckan, vilket gör att medlemmarna stannar 
kvar i verksamheten och oftast börjar tävlar i nybörjartävlingar.  
Vi har arrangerat vårt Danmarksläger på HT 2016 och arrangerat våra årliga tävlingar ”Ferm & Persson Cup” 
på våren och ”Grundslaget” på hösten. Vi har dessutom deltagit i Västra Götalands lagtävling ”Rookie Cup” 
för nybörjare och vunnit tävlingen i konkurrens med alla klubbar i distriktet.  
Vi är en av få klubbar som erbjuder upp till två timmars träning dagligen för nybörjare. Deltagarantalet på 
dessa kurser lägger på mellan 16–24 elever och med 6 banor har vi nästan full beläggning inom vår verksam-
het. 

Vi har ett samarbete med skolorna i närområdet som fortlöper sedan flera år på ett bra sätt. Vi gör därmed 
uppmärksam på vår existens i närområdet.

Tränare för badmintonskolan har varit Asger Madsen och vissa timanställda tränare. 

Asger Madsen, verksamhetsansvarig badmintonskolan 
 
Tävlingsgrupp badminton (från 10 år och äldre)

PTBK har haft ett bra och utvecklande år för hela tävlingsgruppen. Vi har ökat antalet tävlingsspelare från 30 
till 40 spelare från 2015 till 2016 vilket skapar en solid basis för framtiden inom klubben. Vi är därmed en av 
dom stora klubbarna i hela Syd- och Västsverige på tävlingssidan. Engagemanget från föräldrarådet att få flera 
nybörjare till att spela tävlingar har skapat denna utveckling, exempelvis med gemensam resa och övernatt-
ning i Falköping i samband med deras tävling ”Falan Slaget”. 

Våra unga duktiga spelare har deltagit på många tävlingar runtom i Sverige och presterat mycket bra och 
vunnit många titlar. Flera av våra spelare har därmed blivit uttagna till regionsläger och Svenska Cupen som 
spelas årligen i Uppsala. Vårt främsta junior resultat kom under hösten vid Skånska Internationella, som är ett 
inofficiellt Nord Europeisk mästerskap med deltagande av dom bästa danska och tyska spelare, då Leo Wox-
berg kom till kvartsfinal i herrsingel U17. Samtidigt har klubben för första gången fått två spelare antagna till 
Riksgymnasiet Badminton Hvitfeldska till hösten, Leo Woxberg och Adam Bryngelsson. Denna tendens kom-
mer säkert att fortsätta då vi har skapat en unik 
stor bredd inom U11, U13 och U15 grupperna 
båda hos tjejerna och killarna som har en mycket 
positiv utvecklingskurva.  
Under 2016 fick vi också tillgång av Rickard Nils-
son, 17 år, som internationellt deltar i Parabad-
minton. Rickard vann EM-silver Herrsingel under 
hösten i sin klass och därmed blev han förhand-
suttagen till Paralympics 2020 i Tokyo. Han är för 
tillfället nummer 7 på världsrankingen. 

Vår främsta seniorspelare Gabriel Ulldahl försva-
rade sin SM-titel i februari och har därmed tre 
titlar i herrsingel, samt visade att han under 2015 
och 2016 var och är klart den bästa spelare natio-
nellt. På grund av skador och sjukdom kom han 
tyvärr inte igång med sin internationella satsning. 

Vi hade två lag med i seriesystemet under våren 
och vårt förstalag vann division 3. Under hösten 
började seriespelet igen och vi hade nu tre lag med – ett i division 2, som leder klart, ett i division 3 och ett 
i division 4. Vi började att delta i seriespelet för 2,5 år sedan och vi ser att detta är en mycket viktig del i att 
”binda klubben samman”. 

Tränare för tävlingsgruppen har varit Gabriel Ulldahl, Magnus Sahlberg och Asger Madsen. 

Asger Madsen, verksamhetsansvarig tävlingsgrupp badminton

 

Rickard Nilsson är rankad sjua i världen inom sin tävlings-
gren i Parabadminton. Foto: Henrik Ottosson.



Vuxenbadminton (35 år och äldre)

PTBK har vuxenträning inom badminton likt tennisen. Vi erbjuder träning måndagar klockan 19-20. Det har 
varit roliga och utvecklande träningar med i genomsnitt sex deltagare per träning. Vi jobbar med att utveckla 
konceptet.

Tränare för badminton vuxen har varit Asger Madsen. 
 
Asger Madsen, verksamhetsansvarig vuxenbadminton 

7. Verksamheten i siffror 
Årsredovisning se nedan. 
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Styrelsen för Påvelunds Tennis & Badmintonklubb, med säte i Västra Frölunda, får härmed avge 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Påvelund Tennis & Badmintonklubb är en ideell förening som sedan 1983 bedriver Tennis- och 
Badmintonverksamhet.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
PTBK's normaliserade verksamhetsresultat uppgår till 307 tkr (2015, 248 tkr). Verksamhetens intäkter 
uppgår till 8.374 tkr (2015, 7.846 tkr).  Klubben hade ytterligare extraordinära kostnader som relaterade 
sig till nedskrivning av fordringar från tidigare perioder om -156 tkr samt nedskrivning av restvärde på 
tältet om 1.059 tkr (2015, extraordinära kostnader uppgick till 1.235 tkr).  Extraordinära poster framgår 
av not 5 och ytterligare detaljerat information avseende intäkter och kostnader samt klubbens 
ekonomiska ställning framgår av resultat och balansräkning för 2016.
 
Investeringar har under året gjorts i utebanor, tak/hängrännor/stuprör, bana 3 samt caféstängsel etc.  
Totala investeringar uppgår till runt 500 tkr och klubben har erhållit anläggningsstöd om 120 tkr för att 
täcka delar av denna investering.  Ytterligare åtgärder avseende bana 3 kommer göras under 2017.
 
Under 2016 har alla gamla skulder i det närmaste helt reglerats så när som på en noterad dock ännu inte 
fastställd skuld om cirka 330 tkr. Totalt har gamla skulder till ett belopp om ca 900tkr reglerats under 
året.
Ytterligare har klubben amorterat runt 820 tkr på banklånen under 2016.
 
Väsentliga händelserefter räkenskapsårets utgång
 
Klubben har under januari och februari 2017 fått tillbaka runt 150 tkr från skatteverket avseende 
felaktiga inbetalda sociala avgifter för vissa timanställda.  Beloppet relaterade sig till åren 2012 till 2015.
 
I slutet på februari har PTBK ingått avtal om försäljning av tältet.  Försäljningspriset är 450 tkr.
 
Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2016 2015 2014   

Resultat (tkr)
Verksanhetens intäkter 8 374 7 846 7 760   
Verksamhetens kostnader -8 067 -7 599 -8 515   
Verksamhetens resultat 308 248 -755   
Resultat från finansiella investeringar -157 -198 -221   
Årets resultat -1 058 -1 186 -291   

 
 - 
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Resultaträkning Not 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Verksamhetens intäkter
Rörelsens intäkter 5 497 377 6 459 525
Bidrag 917 460 744 690
Övriga verksamhetsintäkter 2 1 959 603 642 119
Summa verksamhetens intäkter 8 374 440 7 846 334

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader 3 -2 729 100 -2 017 692
Personalkostnader 4 -4 556 330 -4 794 357
Avskrivningar och nedskrivningar -781 368 -786 589
Summa verksamhetens kostnader -8 066 798 -7 598 638

Verksamhetsresultat 307 642 247 696

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 450 5 633
Räntekostnader och liknande resultatposter -157 708 -203 587
Summa resultat från finansiella poster -157 258 -197 954

Resultat efter finansiella poster 150 384 49 742

Extraordinära poster 5 -1 207 996 -1 235 281
Resultat före skatt -1 057 612 -1 185 539

Årets resultat -1 057 612 -1 185 538
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 4 897 957 5 028 174
Inventarier, verktyg och installationer 7 325 155 371 079
Byggnadsinvetarier och övriga anläggningar 8 2 578 175 4 059 519

7 801 287 9 458 772

Summa anläggningstillgångar 7 801 287 9 458 772

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 181 157 415 158
Övriga fordringar 142 585 84 062
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 677 35 290

373 419 534 510

Kassa och bank 45 238 18 567
Summa omsättningstillgångar 418 657 553 077

SUMMA TILLGÅNGAR 8 219 944 10 011 849
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Årets resultat -1 057 612 -1 185 538
Balanserat kapital -3 627 495 -2 441 957
Summa eget kapital -4 685 107 -3 627 495

Långfristiga skulder 10
Checkräkningskredit 454 111 492 524
Skulder till kreditinstitut 9 183 351 10 539 000
Övriga skulder 32 865 174 079
Summa långfristiga skulder 9 670 327 11 205 603

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 673 836 0
Leverantörsskulder 270 314 1 012 958
Aktuella skatteskulder 47 350 23 137
Övriga skulder 505 461 493 198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 737 763 904 448
Summa kortfristiga skulder 3 234 724 2 433 741

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 219 944 10 011 849

 
 
Ställda säkerheter   

För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 12 504 334 12 504 334

12 504 334 12 504 334

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
intäktsförs i den period som avgiften avser. 
 
Erhållna bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett 
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär 
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. 
 
Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella 
föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ. 
 
Ett bidrag intäktsredovisas i den period då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till för att 
täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader 
som bidraget är avsett att täcka. 
 
Intäktsredovisning av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas 
att bidraget inte kommer att återkrävas. 
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 1 %
Byggnadsinventarier och övriga anläggingar 10 %
Maskiner och inventarier 10 %
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Not 2 Övriga verksamhetsintäkter

2016 2015

Sponsorintäkter 729 970 537 750
Hyresintäkter 99 659 19 726
Övriga intäkter 1 129 974 84 643
Summa 1 959 603 642 119

 
Not 3 Verksamhetskostnader

2016 2015

Direkta verksamhetskostnader 1 035 578 837 738
Fastighetskostnader 769 923 633 047
Övrigt 923 599 546 907

2 729 100 2 017 692

 
 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2016 2015

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda 12 12

12 12

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 3 721 479 3 611 494 
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 001 532 1 282 087 
(varav pensionskostnader) (45 219 149 962)
Erhållna bidrag -206 926 -160 562 
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 4 516 085 4 733 019 

 
Not 5 Extraordinära poster

2016 2015

Utredningskostnader  -165 000
Övriga poster  -1 070 281
Nedskrivning av tennistält -1 059 050  
Nedskrivning av fordringar -163 865  
Försäkringsersättningar 14 919  

-1 207 996 -1 235 281
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Not 6 Byggnader och mark

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 021 956 13 021 956
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 021 956 13 021 956

Netto anskaffningsvärde 13 021 956 13 021 956

Ingående avskrivningar -7 993 782 -7 863 558
Årets avskrivningar -130 217 -130 224
Utgående ackumulerade avskrivningar -8 123 999 -7 993 782

Utgående redovisat värde 4 897 957 5 028 174

 
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 482 843 459 218
Inköp  23 625
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 482 843 482 843

Netto anskaffningsvärde 482 843 482 843

Ingående avskrivningar -111 765 -63 479
Årets avskrivningar -45 923 -48 285
Utgående ackumulerade avskrivningar -157 688 -111 764

Utgående redovisat värde 325 155 371 079
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Not 8 Byggnadsinventarier och övriga anläggningar
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 6 080 809 5 984 473
Inköp 302 934 96 336
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 383 743 6 080 809

Ingående bidrag och offentliga bidrag 0  
Årets bidrag och offentliga bidrag -120 000  
Utgående ackumulerade bidrag och offentliga bidrag -120 000  

Netto anskaffningsvärde 6 263 743 6 080 809

Ingående avskrivningar -2 021 290 -1 413 212
Årets avskrivningar -605 228 -608 078
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 626 518 -2 021 290

Årets nedskrivningar -1 059 050 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 059 050 0

Utgående redovisat värde 2 578 175 4 059 519

För att jämförelsen mellan året och föregående år ska bli rättvisande så redovisas nedskrivning i 
resultaträkningen i posten "extraordinära poster".
 
 
Not 9 Eget kapital ideell förening

Balanserat Totalt eget
kapital kapital

Ingående balans -2 441 957 -3 627 495
Årets resultat  -1 057 612
Utgående balans -2 441 957 -4 685 107
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Not 10 Långfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter 
balansdagen   
SEB krediter 251 351 854 579
SEB Avbetalningskontrakt 32 865 103 473

284 216 958 052

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
SEB Krediter 8 932 000 9 755 027
Chedkräkningskredit 454 111 492 524

9 386 111 10 247 551

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 500 000 kr (500 000 kr)
 
 
 
Göteborg den                                                   2017
 
 
 
Thomas  Dahl Stefan Brocker
Ordförande

Peter Johnsson Mikael Nilsson

Lars Rifve Helena Colliander

Taus Wolfsberg

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats den                                   2017
 
 
 
Erik Modin
Auktoriserad revisor



 

 

Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Påvelunds Tennis & Badmintonklubb 
Org.nr 857206-3389 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Påvelunds Tennis & Badmintonklubb för 
räkenskapsåret 2016. 

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 
2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 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 

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 fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 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 årsredovisningen. 

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 årsredovisningen, 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 årsredovisningen. 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 årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. 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. 

 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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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 årsredovisningen. 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 årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
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 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 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 betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

  



 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Påvelunds Tennis & Badmintonklubb för räkenskapsåret 2016. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.  

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 jag 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 min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag 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. 
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Göteborg den 1 mars 2017 

Stratego AB 

 

 

 

Erik Modin 

Auktoriserad revisor 

 


