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Torns Ryttarförening
Org.nr. 845000-7508

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 138 990 127 850
Bidrag 1 472 061 1 296 393
Nettoomsättning 3 034 476 2 800 466
Övriga rörelseintäkter 100 955 176 935
Summa föreningens intäkter 4 746 482 4 401 644

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter -926 568 -818 430
Handelsvaror -76 897 -65 763
Övriga externa kostnader -864 969 -1 407 544
Personalkostnader -1 942 806 -1 750 856
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -293 672 -253 108
Summa föreningens kostnader -4 104 912 -4 295 701

Rörelseresultat 641 570 105 943

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 945 3 856
Räntekostnader och liknande resultatposter -21 737 -22 524
Summa finansiella poster -16 792 -18 668

Resultat efter finansiella poster 624 778 87 275

Resultat före skatt 624 778 87 275

Årets resultat 624 778 87 275
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Torns Ryttarförening
Org.nr. 845000-7508

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 1 938 440 2 100 074
Maskiner och andra tekniska anläggningar 199 649 170 700
Övriga materiella anläggningstillgångar 45 001 49 833
Summa materiella anläggningstillgångar 2 183 090 2 320 607

Summa anläggningstillgångar 2 183 090 2 320 607

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 0 90 505
Summa varulager 0 90 505

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 672 1 043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 440 46 455
Summa kortfristiga fordringar 24 112 47 498

Kassa och bank
Kassa och bank 4 269 109 3 360 090
Summa kassa och bank 4 269 109 3 360 090

Summa omsättningstillgångar 4 269 109 3 360 090

SUMMA TILLGÅNGAR 6 452 199 5 680 697
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Torns Ryttarförening
Org.nr. 845000-7508

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 893 231 2 805 956
Korrigeringar vid övergång till BFNAR 2017:3
Årets resultat 624 778 87 275

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 3 518 009 2 893 231
Avsättningar
Övriga avsättningar 896 841 912 016
Summa avsättningar 896 841 912 016

Långfristiga skulder
Övriga skulder 770 728 771 647
Summa långfristiga skulder 770 728 771 647

Kortfristiga skulder
Skatteskulder 23 634 0
Övriga skulder 273 428 146 074
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 993 671 1 095 732
Summa kortfristiga skulder 1 290 733 1 241 806

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 476 311 5 818 700
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Torns Ryttarförening
Org.nr. 845000-7508

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Årsbokslutet upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.

Lund 2022-02-25

Kristoffer Jälén Helena Jacobsson

Mattias Olsson Ingela Eriksson Linda Palmenäs

Anneli Friberg Björn Jälén

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 februari 2022

KPMG AB

Peter Cederblad
Auktoriserad revisor
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        Torns Ryttarförening  

Uttalande från företagsledningen   1 (2) 

KPMG AB 
Peter Cederblad 
Box 227 
201 22 Malmö 
 
2022-02-28 
 
 
Detta uttalande lämnas i anslutning till er revision av företagets årsredovisning för det räkenskapsår som slutade 
31 december 2021 och syftar till att ni ska ge uttryck för er uppfattning om huruvida årsredovisningen i alla 
väsentliga avseenden ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
 
Vi bekräftar utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, efter att ha gjort sådana förfrågningar som vi ansett 
nödvändiga för att på ett lämpligt sätt informera oss, följande: 
 
Årsredovisningen 
 

1. Vi har tagit vårt ansvar för upprättandet av årsredovisningen i enlighet med vad som framgår av 
uppdragsbrevet och då i synnerhet att årsredovisningen ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. 
 

2. De metoder, den data och de betydelsefulla antaganden som används vid uppskattningar i 
redovisningen och de relaterade upplysningarna är rimliga utifrån tillämpliga redovisningsregelverk för 
finansiell rapportering för att uppnå en rättvisande bild i redovisningen och i upplysningarna. 
 

3. Alla händelser efter räkenskapsårets utgång som enligt årsredovisningslagen kräver justeringar eller att 
upplysningar lämnas har beaktats på ett korrekt sätt i årsredovisningen. 
 

Lämnad information  

4. Vi har försett er med; 
 
• tillgång till all information som vi har kännedom om och som är relevant för upprättandet av 

årsredovisningen, t ex bokföring, dokumentation och annat; 
 

• ytterligare information som ni har begärt av oss för revisionens syfte; och 
 

• obegränsad tillgång till personer inom företaget som ni har bedömt att det är nödvändigt att inhämta 
revisionsbevis ifrån. 

 
5. Alla transaktioner har bokförts i räkenskapsmaterialet och avspeglas i årsredovisningen. 

 
6. Vi bekräftar vårt ansvar för en sådan intern kontroll som vi bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vi bekräftar särskilt vårt ansvar för utformning, införande och upprätthållande av interna kontroller 
i syfte att förhindra och upptäcka oegentligheter och fel.  
 
Vi har upplyst er om utfallet av vår bedömning av risken för att årsredovisningen kan innehålla 
väsentliga felaktigheter som beror på oegentligheter. 
 

7. Vi bekräftar att: 
 
(a) Det inte har förekommit oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som vi är medvetna om och 
som påverkar företaget vilket innefattar: 
 
• företagsledningen  
• medarbetare som har väsentliga roller vid utövandet eller övervakningen av den interna kontrollen, 

eller 
• andra där oegentligheter kan ha väsentlig betydelse för årsredovisningen 

 
(b) Det inte har förekommit några anklagelser om oegentligheter, eller misstänkta oegentligheter, som 
påverkar företagets årsredovisning som vi har fått kännedom om genom anställda, tidigare anställda, 
eventuella analytiker som följer företaget, tillsynsmyndigheter eller andra. 
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        Torns Ryttarförening  

Uttalande från företagsledningen   2 (2) 

8. Vi har upplyst er om alla kända eller misstänkta fall av överträdelser av lagar och andra författningar 
vars effekter ska beaktas när årsredovisningen upprättas.  
 
Vidare har vi upplyst er om och korrekt bokfört och/eller lämnat upplysning i årsredovisningen om alla 
förhandlingar, tvister och skadestånd vars effekter ska övervägas vid upprättandet av årsredovisningen. 
Bokföringen/upplysningen har skett i överensstämmelse med årsredovisningslagen. 
 

9. Vi har upplyst er om vilka företagets närstående är och om alla närståenderelationer och 
närståendetransaktioner som vi känner till. Alla närståenderelationer och närståendetransaktioner har 
blivit bokförda och upplysta om i enlighet med årsredovisningslagen. 
 

 
Med vänlig hälsning                                                                       
 
Torns Ryttarförening  
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Revisionsberättelse Torns Ryttarförening, org. nr 845000-7508, 2021 1 (2) 

 
 
Till föreningsstämman i Torns Ryttarförening, org. nr 845000-7508 

Rapport om årsbokslutet 
Uttalande   
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Torns Ryttarförening för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 
 

Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar vårt uttalande vill vi påtala att fonderat medel för framtida underhåll av föreningens fastigheter redovisas som avsättning 
istället för inom eget kapital.  

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 före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsbokslutet. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevi-
sen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäker-
hetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på detta. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen.  

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Torns Ryttarförening för år 2021. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
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Revisionsberättelse Torns Ryttarförenin, org. nr 845000-7508, 2021 2 (2) 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande 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 skyl-
dig 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 ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser 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 an-
svarsfrihet.  

 
Malmö den 28 februari 2022   
  
KPMG AB  
  
  
  
Peter Cederblad  
Auktoriserad revisor  
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ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE 

 
Torns Ryttarförening 2021 
 
 
Eventuella väsentliga oberoende och etikfrågeställningar/problem och deras hantering  
 
 
  

 
ANALYSMODELLEN – Ansvarig revisors prövning enligt analysmodellen innan avgivande av revisionsberättelse 
 
 
Samtliga uppdrag som genomförts för klienten har beaktas vid nedanstående bedömning                         
 
Underlag som visar genomförda uppdrag biläggs (t ex från Kundsök) obs, inte bara egna uppdrag             
Ref 
 
 
Ansvarig revisors bedömning mot bakgrund av samtliga uppdrag under revisionsuppdragets genomförande 
 
Nya omständigheter som föranleder ny prövning har inte framkommit                                                          
 
Nya omständigheter har framkommit varvid ny prövning genomförts (ny Analysmodell ifylls)             
Ref 
 
 
Slutsats 
 
Inget hinder rörande oberoendet har framkommit inför avgivande av revisionsberättelse                           
 
Hot mot oberoendet har identifierats, kontakta stab Legal Support                                                               
Ref 
 
 
Ansvarig revisor 
 
 
Underskrift 
 
 
 
Peter Cederblad  
 
 
 
Anställningsnummer 6189 
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Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Kristoffer Jälén

kristoffer.jalen@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Med IP-adress: 90.225.69.75

Skickade: 2022-02-28 17:28:00

Visade: 2022-02-28 17:31:17 

Signerade: 2022-02-28 17:33:29

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 17:31:17
      ID: e3e6f3ef-06d1-4b18-a049-869d51ac9586

Helena Jacobsson

helena.jacobson@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 77.53.169.226

Skickade: 2022-02-28 17:33:33

Omskickade: 2022-02-28 17:41:03

Visade: 2022-02-28 18:23:55 

Signerade: 2022-02-28 18:24:27

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 18:23:55
      ID: a0d83530-efe8-4244-9f8b-9b648a1cd552

Ingela Eriksson

Ingela.eriksson@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 217.211.90.113

Skickade: 2022-02-28 18:24:31

Visade: 2022-02-28 18:32:36 

Signerade: 2022-02-28 18:33:04

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 18:32:35
      ID: 918a7572-f45f-4d7e-9d24-015ec45cc9ad

Björn Jälén

bjorn.jalen@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Förvald stil

Med IP-adress: 83.227.35.152

Skickade: 2022-02-28 18:33:07

Visade: 2022-02-28 19:42:19 

Signerade: 2022-02-28 19:43:16

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 19:42:19
      ID: 59b7fe38-3980-4fbe-a32f-39ab5abe5113



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Mattias Olsson

mattias.olsson@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Med IP-adress: 94.137.113.221

Signerad med mobil

Skickade: 2022-02-28 19:43:20

Visade: 2022-02-28 19:44:53 

Signerade: 2022-02-28 19:47:08

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 19:44:53
      ID: 678bbdbb-cc01-40d2-9597-8f36487a5ab9

Linda Palmenäs

linda.palmenas@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Med IP-adress: 213.67.95.202

Signerad med mobil

Skickade: 2022-02-28 19:47:11

Visade: 2022-02-28 20:02:37 

Signerade: 2022-02-28 20:03:36

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-02-28 20:02:37
      ID: 724ae55c-7252-4b68-89f6-6fb6a0920c70

Anneli Friberg

anneli.friberg@torns.org

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Med IP-adress: 82.183.61.66

Signerad med mobil

Skickade: 2022-02-28 20:03:40

Visade: 2022-03-02 06:31:19 

Signerade: 2022-03-02 06:33:01

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-03-02 06:31:19
      ID: 1b4f0537-f64b-4ad6-a002-d5371ca7c4e7

Camilla Hägglund

camilla.christer2@gmail.com

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Skickade: 2022-03-02 06:33:04

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Erbjuds inte via DocuSign

Peter Cederblad
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