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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Nordskånska Kennelklubben ideell förening, 838201-4101, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen med säte i registrerades år 1991och utgör Svenska Kennelklubbens förlängda arm.
Föreningen har som målsättning att tillvarata sina medlemmars intressen i den nordskånska regionen
genom utställnings- och utbildningsverksamhet.

Främjande av ändamålet
Föreningen har under räkenskapsåret pga Covid-19 haft minskad aktivitet, det var 1 st utställning,
några utbildningar och ett fåtal extriörbeskrivningar för sina medlemmar i den nordskånska regionen.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Årets resultat
Soliditet, %

2020
382 604
-92 030
97

2019
1 961 902
173 929
99

2018
2 124 125
306 748
96

Belopp i kr
2017
2 125 091
224 897
93

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

2 827 771
-92 030
2 735 741

disponeras så att
i ny räkning balanseras
Summa

2 735 741
2 735 741

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

120 370
0
262 234
382 604

118 625
17 500
1 824 967
1 961 092

-81 470
-220 331
-138 749

-276 111
-1 241 692
-244 832

-34 084
-474 634

-21 838
-1 784 473

-92 030

176 619

0
0

-2 690
-2 690

Resultat efter finansiella poster

-92 030

173 929

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-92 030

173 929

-92 030

173 929

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Arvode, domare, ringsekreterare,stab
Inköp/kostnader aktiviteter, utställningar
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Not

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

3

63 345
63 345

97 429
97 429

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

4

916 806
916 806

916 806
916 806

980 151

1 014 235

118 440
118 440

136 845
136 845

0
1 524
60 595
62 119

16 860
1 525
0
18 385

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 697 167
1 697 167

1 726 206
1 726 206

Summa omsättningstillgångar

1 877 726

1 881 436

SUMMA TILLGÅNGAR

2 857 877

2 895 671

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Varulager
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

2 867 771
-92 030

2 693 842
173 929

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 775 741

2 867 771

62 595
300
19 241
82 136

5 300
0
22 600
27 900

2 857 877

2 895 671

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:

År
5

Not 2 Personal
Föreningen har ej haft några anställda under verksamhetsåret.

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

239 815
0
0
239 815

451 607
37 830
-249 622
239 815

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

-142 386
0
-34 084

-370 170
249 622
-21 838

Vid årets slut

-176 470

-142 386

63 345

97 429

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Avgående tillgångar
Redovisat värde vid årets slut

916 806
0
916 806

916 806
0
916 806

Marknadsvärde

939 966

928 743

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN
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Not 5 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
I eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med 40 000 kr avsedda för föreningens årligen
återkommande kostnader för Kennelfullmäktige och utbildning av styrelsemedlemmar.
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Underskrifter
Hässleholm 2021-02-09

Christina Bjerstedt Ohlsson
Ordförande

Anneli Jönsson

Anneli Siöland Einarsson

Marie Callert

Jerker Arvidsson

Linda Friberg Andersson

Lise-Lotte Persson

Monica Berger Nilsson

Tommy Lindstedt

REVISORSPÅTECKNING
Min revisionsberättelse har lämnats 2021-02-17

Ulrika Lindstedt
Godkänd revisor

Mats Persson
Förtroendevald revisor

LINDSTEDT
Vision
REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN IDEELL FÖRENING
Org.nr. 838201-4101
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN IDEELL
FÖRENING för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs
närmare i avsnitten "Den godkände revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde revisorns ansvar". Vi
är oberoende i förhållande till enligt god revisorssed i Sverige. Jag som godkänd 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.
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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den godkände 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 årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 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 misstag 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:
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• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, 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 misstag, 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalde 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 årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och
ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBEN IDEELL FÖRENING för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att årsmötet disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 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 föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som godkänd 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 förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
förlust, och det är styrelsen som ansvarar 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.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med stadgarna.
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, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med stadgarna.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den godkände revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på den godkände 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. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.
Lund den 17 februari 2021

Ulrika Lindstedt
Godkänd revisor

Mats Persson
Förtroendevald revisor
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