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Hotel Riviera Strand,
sett från havet.

Båstad och Bjärehalvön tillhör sedan decennier
Sveriges mest berömda semesterdestinationer.
Båstadtennis & Hotell AB äger och förvaltar flera
av de centrala fastigheterna i Båstad. Hotel Skansen,
tennisstadion och hamnområdet utgör tillsammans
hjärtat för besöksnäringen som genererar betydande
intäkter till lokalsamhället. Vår vision är att skapa ett
internationellt känt resmål som lockar med tennis i
världsklass, avkopplande spa-upplevelser, förstklassigt
boende, oförglömlig mat och medryckande festoch musikevenemang.

Hamnen i Båstad
på en sommardag.
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VD-ord
landläktarens 37 rum och även uppgraderat teknik och
belysning i hotellets restaurang och konferensrum.

Fastighetsbolaget Båstadtennis & Hotell AB (BTHAB)
gör det möjligt att titta på tennistävlingar i världsklass
och att bo förstklassigt i lilla Båstad. Vi ser till att det
finns goda förutsättningar att utveckla Båstad och
Bjäreregionen som attraktiva destinationer. Det gör
vi genom att tänka långsiktigt, aktivt leta efter nya
affärsmöjligheter och våga utmana oss själva att göra
förändringar och anpassa oss till en ständigt skiftande
verklighet.

En ständig modernisering av våra fastigheter behövs
för att locka besökare, nya såväl som våra stamgäster.
Kallbadhuset har försetts med nytt kakel och nya
duschar, och vi sätter upp elstolpar vid våra anläggningar
vartefter efterfrågan för detta ökar.
Jag vill betona vikten av vårt långsiktiga engagemang i
tennisen. Utan tennis i Båstad skulle det vara svårt för
oss att bedriva den destinationsutveckling som vi tror
så mycket på. Det skulle också bli i stort sett omöjligt
för flertalet av våra flitiga och uppfinningsrika lokala
näringsidkare att överleva utan tennisens attraktionskraft på publiken. Efter att ha varit utan huvudsponsor
under 2019 kan vi med glädje konstatera att Nordea
tecknat avtal som titelsponsor för både herrturneringen
(ATP) och damtävlingen (WTA). Båda turneringarna hör
hemma i Båstad.

Vi blickar tillbaka på ett finansiellt starkt år. Omsättningen ökar till 117 miljoner kronor och resultatet till
29,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på en
bytesaffär inom Backahillkoncernen där Backahill AB
köpt Lilla Båstad som omfattar Norrvikens trädgårdar
och BTHAB har köpt Hotel Riviera Strand. Bytet görs
för att det dels passar in i bolagets produktportfölj och
dels för att vi anser att det kommer att gynna våra
aktieägare på bästa sätt. Hotel Riviera Strand äger
vi sedan den 1 juli 2019. Hotellet har presterat över
förväntan. Även Hotel Skansen har gått bättre än
förväntat under året.

I skrivande stund, maj 2020, är det inte lätt att greppa
vidden av coronakrisen och vilka följder den får på vår
verksamhet. Vi jobbar hårt med att minimera effekten av
pandemin och det är vår absoluta övertygelse att vi ska
komma stärkta ur denna kris.

Vi fortsätter att utveckla Hotel Skansen som ett
händelsernas nav intill centercourten. I höstas påbörjades byggnationen av den nya spa-delen, som beräknas
stå klar den 1 juni med officiell invigning den 1 juli. Vi
har dessutom gjort en kraftig kvalitetsförbättring av

Anders Nelson, maj 2020
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Svensken Mikael Ymer
vann i första omgången
av Swedish Open 2019
mot spanjoren Alejandro
Davidovich Fokina.

BÅSTAD
– en pärla vid Laholmsbukten

Det finns många bra hotell och destinationer
i världen. Konkurrensen är knivskarp om
gästerna och besökarna. Hur kan den lilla
orten vid Laholmsbukten ha en så stark
attraktionskraft egentligen? Anders Nelson,
vd för Båstadtennis & Hotell AB och Lars
Henningsson, styrelseordförande för Hotel
Skansen, ger svaren.
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Anders Nelson och Lars Henningsson
i samtal på Restaurang Sand.

Förändring är viktigt för att hålla sig aktuell.
Hur tänker ni för att fortsätta utvecklas?

Händelsernas centrum på sommaren med tennisveckor
och en lång rad andra publikdragande evenemang.
Återhämtningens tillhåll på vintern med sparekreation
och kulinariska upplevelser med Bjäresmaker i köket.
Hotel Skansen och tennisstadion är navet som allt
kretsar kring i centrala Båstad. Arbetet med att bygga
destinationen Båstad och Bjäre har pågått i decennier
och utvecklas ständigt.

Anders: Dels handlar det om att basutbudet av aktiviteter är på plats med tennis, cykling, padel, mat och
musik. Dels försöker vi skapa nya event samtidigt som vi
gör de befintliga ännu bättre.
Lars: Vi tittar såklart på konkurrenterna men vi skaffar
även inspiration på våra resor. I Portugal hittade jag en
fräck grej. Det går att hyra en elbil och i den sitter en
iPad med en digital guide som visar en runt till olika
sevärdheter.
Anders: Den starka entreprenörsandan som finns gör
att det händer nya saker hela tiden. Man är villig att
ifrågasätta och utmana, och att göra fina upplevelser
tillgängliga för många.
Lars: Det vi skapade med Hotel Skansen var en framtidstro som gjorde att många vågade förverkliga sina
drömmar.

Vad är viktigast att tänka på när man
bygger en destination som Båstad?
Lars: Vi har en gemensam syn på vad framgångsfaktorn
är för den här destinationen. Bemötandet är naturligtvis
viktigt, men framförallt handlar det om att skapa en
helhet och destination, inte bara ett hotell. Att utbudet
är stort och att det är enkelt att boka via en dynamisk
bokningssida. Inom GRAM Hotels erbjuder vi tre hotell,
åtta restauranger och 26 olika aktiviteter. Vi kan paketera
hela semestern. Då blir vi intressantare än andra
destinationer.
Anders: Det är också viktigt att vi vågar fortsätta att
investera i befintliga och nya anläggningar. Vi har en
hög beläggning och det är fantastiskt, men det sliter. Vi
behöver kontinuerligt modernisera och fräscha upp våra
fastigheter för att vara på topp.

Inom GRAM Hotels sköts bokning och
drift för tre hotell på Bjäre.
Konkurrerar de inte med varandra?
Lars: Vi har tre hotell med olika koncept som kompletterar varandra. Hotel Skansen är hotellet mitt i centrum
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På Bjärehalvön finns
fantastisk natur och
vackra vyer.

Vy från Hamngatan
i Båstad.
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med mer puls – vi brukar säga att här är man uppkopplad. Torekov Hotell bjuder på härlig avkoppling –
här brukar vi säga att man är nedkopplad. Hotel Riviera
Strand är till för hela familjen där barnen får sitt lystmäte
tillgodosett.
Anders: Som gäst vill man ibland pussla ihop sin egen
semester, men här erbjuder vi helheten. Det blir så
mycket enklare för gästerna att boka in vad de vill ha.
Vad betyder hotellnäringen för Båstad?
Lars: Inflyttningen till Båstad har ökat tack vare hotellnäringen. Det är mycket pengar som våra gäster
spenderar här.
Anders: Vi gjorde en konsekvensanalys över det ekonomiska tillskottet till kommunen. Vi pratar om hundratals
heltidsanställda och åtskilliga miljoner kronor i skatteintäkter till kommunen, staten och regionen som kan gå
till vård, skola, omsorg osv.
Hotel Skansen och centercourten är givna som
centrala hållpunkter, men det finns väl fler områden
såsom hamnen och dess bodar, Pepes Bodega och
Papas som spelar roll för Båstads attraktionskraft?
Anders: Läget och utbudet samspelar förstås i utvecklingen. Havet och Hallandsåsen gör platsen unik, och det är
enormt viktigt att flygplatsen och andra kommunikationer fungerar bra. Även Norrvikens trädgårdar börjar
nu bli en viktig plats som synliggör Båstad som en
attraktiv destination.
Lars: Som gäst bor man kanske på Hotel Skansen,
spenderar dagen på Norrvikens trädgårdar och äter
sen middag på Papas. Själv går jag varje morgon ner och
badar. Här finns allt, det är helt magiskt.
Anders: Som ett exempel finns det en eftersatt minigolfbana i direkt anslutning till badet vid Malen. Vi vill
hitta en entreprenör som med finansiellt stöd från oss
är villig att skapa en välskött anläggning för vi vet att
våra gäster skulle gilla det. Det är så vi tänker – det finns
mycket kvar att utveckla.
Hur ser samarbetet ut för Två halvöar, den
gemensamma marknadsföringen av Bjärehalvön
och Kullahalvön?
Lars: För att få hit den internationelle gästen räcker det
inte att marknadsföra en halvö. Därför har vi inlett ett
samarbete där vi tillsammans kan bli en attraktiv destination. I första hand ser vi att tyskar men också människor
kring Medelhavet skulle kunna uppskatta vad vi har att
erbjuda.
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Hotel Skansens nya spa

SPA-UPPLEVELSE SOM
SAKNAR MOTSTYCKE
säger Mats Hansson, arkitekt på DAPstockholm som fick
uppdraget att rita den nya spadelen.
För att få ett naturligt flöde från första till fjärde
våningen har mycket kraft lagts på planlösningen.
Spabutiken och receptionen har flyttats ut i vinterträdgården som ett gemensamt nav. Eftersom nya spadelen
är placerad på taket har kraftiga pelare från bottenplattan förstärkt konstruktionen. En hiss tar gästerna med
upp till taket där de får hela bukten framför sina fötter.
Arkitekterna Krook & Tjäder står för interiören och
har jobbat med Hotel Skansen i många år. Gedigna
material och omsorg för detaljer är ledord. Sand, sten
och trä med naturnära, sobra färgskalor. Detaljer i
marmor och granit – äkta material som tål att åldras.
Stilen drar åt det koloniala.
– Här finns en väldigt påtaglig själ som skiljer Hotel
Skansen från andra ställen, och den har med inredningen,
personalen och mentaliteten att göra. Anknytningen till
Båstad och hänsynen till lokalbefolkningen är stark.
När andra hotell använder ett koncept som de byter
efter sju år, bibehåller Hotel Skansen sitt koncept. Det
förädlas med tiden men håller ändå kvar samma anda,
förklarar Victor Johansson, arkitekt på Krook & Tjäder.

En av de viktigaste satsningar som Båstadtennis & Hotell
AB gjort under 2019 var att starta byggnationen av ett
nytt spa på Hotel Skansens tak. Spakapaciteten mer än
fördubblas. Totalt investeras 50 miljoner kronor.
Utsikten över havet å ena sidan och centercourten å
den andra är fenomenal från Hotel Skansens tak. Det är
här som den nya spadelen byggs med planerad invigning
den 1 juli 2020. Hotellet har länge haft behov av att
utöka spamöjligheterna för att kunna tillgodose den
starka efterfrågan.
– De senaste åren har våra faciliteter inte riktigt
räckt till. Efterfrågan på spaupplevelser bara ökar och
det råder stenhård konkurrens i spabranschen, det gäller
att hänga med. Jag är glad över att BTHAB tror på oss
och framtiden, säger Henrik Jönne, vd för Hotel Skansen.
Nybyggnationen är på 600 kvadratmeter. Det
kommer att finnas en långsmal infinitypool, jacuzzibad,
solterrass, stora relaxytor både inomhus och utomhus
med vilsängar samt en rooftop bar.
– Det blir ett helt våningsplan med skönt-liv-yta. Det
är ett helt unikt projekt för att det byggs just på den här
platsen. Det saknar motstycke. Det blir väldigt spektakulärt med ett poollandskap där himmel möter hav,
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VÅRA
FASTIGHETER

Hotel Skansen

FULL FART ÅRET OM
År 2019 blev ett av de bästa åren någonsin för Hotel
Skansen. Omsättningen, antalet gäster och sålda hotellnätter ökade från året innan. Det har varit ett intensivt
år med hela 140 evenemangsdagar vilka bland annat
inkluderade tennisveckorna, padelturnering, musikfestivalen Summer On och aktivitetspaket för cykling, golf
och vandring.
– Vår konferensverksamhet låg på ungefär samma
nivå som tidigare medan privatmarknaden förstärktes
rejält. Alla evenemang håller Bjäre på kartan som en
attraktiv destination. Det händer något hela tiden
här. Trots att vi stängde spa-anläggningen de sista två
månaderna för att starta utbyggnaden av vårt spa, ökade
vi omsättningen med tio miljoner kronor jämfört med
föregående år, så det var ett bra år, konstaterar Henrik
Jönne, vd för Hotel Skansen.
Sommaren är de många evenemangens tid medan
höst, vinter och vår fyller hotellet med konferensgäster
måndag till fredag. På helgerna är hotellet fullbokat med
privatgäster som njuter av vad spa-avdelningen liksom

kallbadhuset och restaurang Sand erbjuder.
Henrik Jönne, som en gång började som piccolo
på Hotel Tylösand, har tillbringat hela sin yrkeskarriär i
hotellbranschen och har lyckats beta av de flesta jobb
man kan ha inom hotellnäringen.
– Det är världens roligaste bransch. Det är en positiv
miljö med en mycket speciell puls, och man träffar
många fantastiska kollegor och gäster.
Han ser fram emot det lyft som hotellets nya spa
kommer att ge liksom den säkerhetscertifiering som
anläggningen nyligen har erhållit enligt Global Hotel
Security Standard.
– Den nya spa-delen betyder väldigt mycket för oss.
Vi har i princip tvingats tacka nej till gäster varenda helg
eftersom vår spa-avdelning inte räckt till. Nu kommer vi
att kunna utöka antalet gäster och får möjlighet att även
bjuda in dagspagäster. När det gäller certifieringen enligt
Safe Hotels Alliance är den ännu en kvalitetsstämpel för
vår verksamhet. Den har ett starkt värde när vi arbetar
med stora företag som vill boka konferenser.
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Sands Bakficka, en av
hotellets två populära
restauranger.

Hotel Skansen har en
framträdande roll i
centrala Båstad.

FAKTA – HOTEL SKANSEN
Grundades: Huset uppfördes som ett sädesmagasin
1877 och byggdes på 1920-talet om till hotell.
Inriktning: Utgör navet för tennisturneringar, spa,
konferenser och event-paket.
Rum: 172 rum fördelade på huvudbyggnaden,
Vinterträdgården, Tennispaviljongen och
Kongressbyggnaden. Plats för totalt 330 gäster.
Restauranger: Två, Restaurang Sand har 270 platser
och Sands Bakficka erbjuder 65 platser inomhus.
Spa: Den 1 juli 2020 invigs Hotel Skansens nya spa
på taket av hotellbyggnaden. Här finns infinitypool,
jacuzzi, bar och vilstolar med utsikt över havet.
Hotellets spa har även japansk pool, regndroppsduschar och bastu, olika kroppsbehandlingar samt
kallbadhus.
Sålda hotellnätter: 39 584*
Gäster: 63 000*
Omsättning: 162,5 miljoner kronor*
*Siffrorna gäller 2019
Henrik Jönne
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Hotel Riviera Strands byggnad
som innehåller inomhuspool.

Hotel Riviera Strand

EXCEPTIONELLT 2019
perfekt. Vi är mycket stolta över vår höga gästnöjdhet.
Många gäster återkommer och det är inte ovanligt att
de vill boka precis samma rum igen för att de känner sig
hemma.
Marcus Bengtsson började sin yrkesbana som
kock och har jobbat på välrenommerade restauranger i Danmark, Schweiz och Frankrike innan han så
småningom hamnade inom GRAM Hotels-koncernen.
– Jag började på Hotel Skansen för 20 år sedan som
ansvarig i köket och har sedan vuxit in i andra roller
ganska naturligt. Det är en ynnest att få vara med från
start här på Riviera och det är mycket utvecklande.

Från att ha varit ett funkisinspirerat och ålderstiget
badhotell från 1930-talet omvandlades Hotel Riviera
Strand till en modern och fräsch anläggning 2015.
Konceptet att kombinera både bostadsrätter och
hotellrum har slagit väl ut, 51 lägenheter är bostadsrätter medan 94 tillhör hotellet.
– Det är alltid tufft att sätta ett ”nytt” hotell på
kartan. Det gäller att vara lyhörd för vad gästerna vill ha
och vi har utvecklat koncept och fastigheter vartefter.
Vi har bara varit igång i fyra år och 2019 blev ett
exceptionellt bra år för oss, säger Marcus Bengtsson,
vd för Hotel Riviera Strand.
Under året som gått har tre hotellrum gjorts om till
konferenslokal och nya parkeringsplatser har tillkommit
för hotellets gäster. Den aktiva familjen är huvudmålgruppen för hotellet. En stor mängd idrottsföreningar
och intresseorganisationer har även hittat till det strandnära hotellet med 650 bäddar.
– Vi har fått mycket beröm för att vi har lägenheter
som passar dagens moderna familj som ofta har fler än
två barn. Och för alla som är här med sin klubb för att
träna cykling, tennis, fotboll eller skidor är vår anläggning

Båstad är en typisk sommarort och Hotel Riviera Strand
har inget stort spa att locka med, men har ändå lyckats
få gäster året om.
– Många i lokalbefolkningen som bor runt det
växande stationsområdet kommer hit och äter. Det är
kul. Och tack vare Hallandsåsen har vi ett stort antal
cyklister, vandrare och även skidåkare hos oss. Runt
en tredjedel av våra gäster är danskar, vi är populära i
Köpenhamnsregionen.
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Kombinationen av bostadsrätter och hotellrum
är ett unikt och lyckat koncept.

FAKTA – HOTEL RIVIERA STRAND
Grundades: År 1932 som ett av Båstads första
badhotell, om- och tillbyggt 2015.
Inriktning: Den aktiva familjen, idrottsföreningar
och andra organisationer, till exempel bilklubbar.
Rum: 145 lägenhetssviter med 650 bäddar
Restauranger: Restaurang Riviera med plats
för 240 gäster
Sålda hotellnätter: 24 487*
(Bostadsrättsföreningens nätter ingår ej)
Gäster: 54 000* (Brf:s gäster ingår ej)
Omsättning: 82 miljoner kronor*
*Siffrorna gäller 2019
Marcus Bengtsson
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Warmbadhuset

PEPES BODEGA OCH
RESTAURANG PAPAS

Papas - mitt emellan centercourten,
stranden och hamnen.
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FAKTA – WARMBADHUSET
Grundades: Huset uppfördes 1894 som badhus.
Översta våningen inrymde vattenreservoar och
på plan två fanns badavdelningar med bland annat
tångbad. I nedervåningen låg omklädningsrum
och duschutrymmen. Genom åren har fastigheten
innehållit en rad olika verksamheter, bland annat
dansskola, båttillbehörsaffär och naprapat. År 1991
öppnades Pepes Bodega och byggnaden har därefter
stegvis omvandlats till ett nöjescentrum i tre plan
med restaurang Papas och nattklubben Pepes
Bodega.
Inriktning: Restaurang och nattklubb
Restauranger: Papas har medelhavsmat på Bjärevis.
Plats för 200 gäster. Pepes Bodega i gatuplan har
exotiska pizzor, kall dryck & latinska toner.
Plats för 250 gäster.
Nattklubb: Kändisstället nr 1 sommartid.
Plats för 700 gäster.
Gäster: Över 100 000 besökare per år
Omsättning: 32 miljoner kronor (2019)
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HAMNEN
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Båstad Hamn är mycket
uppskattad tack vare god
service och det stora
utbudet av aktiviteter och
restauranger.

FAKTA – HAMNEN
Grundades: Har varit utskeppningsplats sedan
hundratals år tillbaka till dåvarande huvudstaden
Köpenhamn. I början av 1900-talet byggs hamnen
ut. Från slutet av 1960-talet används den som
utlastningspir för makadam. Byggnadsbolaget Peab
bekostar en utbyggnad av hamnen under 1960-talet.
År 2004 bildas Båstad Hamn AB och hamnområdet
förvandlas stegvis från att vara en tråkig och illa
skött hamn till en vacker och levande gästhamn.
Antal platser: Här finns 300 båtplatser inklusive
30 gästplatser.
Faciliteter: Det finns toaletter/duschar/tvättstuga,
miljöstation, tankstation med bensin och diesel
samt fasta grillplatser.
Fiskebodar: Ett fyrtiotal bodar finns, både privatägda
bodar samt kommersiella eventbodar som ställs dit
inför högsäsong. I eventbodarna ryms bland annat
glassförsäljning, restauranger och butiker.
Gäster: Hamnen hade 2019 cirka 1 800
gästbåtsnätter.
Övrigt: Läget – långt in i en bukt – gör att få båtresenärer råkar passera förbi. Ändå har hamnen etablerat
sig som en av de större gästbåtshamnarna med högt
anseende. De flesta gäster stannar ofta fler nätter än
de först tänkt sig tack vare destinationen Båstad och
dess rika utbud av hotell, restauranger, butiker och
sevärdheter.
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TENNISSTADION

FAKTA – TENNISSTADION
Grundades: Av Ludwig Nobel, brorson till Alfred,
som anlade en tennisbana 1907 där vi idag hittar
dagens centercourt.
Tävlingar: Tennisen blev alltmer populär och Båstad
stod 1925 som värd för det svenska mästerskapet
i tennis. Kung Gustav V (Mr G) både besökte och
spelade tennis i Båstad under många år och en annan
”kung” debuterade i Sveriges Davis Cuplag här 1972
– Björn Borg.
Swedish Open har spelats här i oavbruten följd sedan
1948. ATP-tävlingen är en av tourens äldsta.
Sittplatser: Båstad Tennisstadion är Nordens största
utomhusarena för tennis. Här finns plats för 4 300
sittande gäster plus ytterligare ca 1 500 stående
åskådare. De senaste decennierna har stadion även
fungerat som konsertarena.
Övrigt: Tennisstadion tillsammans med Hotel Skansen
genomgick en omfattande ombyggnation 2001
till 2007. Här finns hotellrum, konferensrum, festvåningar, spa-avdelning och gym integrerat i den
”nya” tennisstadion.
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Bad och tennis har
lockat gäster till Båstad
i mer än 100 år.
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KALLBADHUSET

Kombinationen av kallbadhus
och varmbadhus kom i ropet
i slutet av 1800-talet. Det var
då som Kallbadhuset i Båstad
byggdes.
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FAKTA – KALLBADHUSET
Grundades: Det ursprungliga badhuset byggdes
i slutet av 1800-talet. Det nya Kallbadhuset
invigdes 2009.
Interiör: Nordiskt ljus design med stora
panoramafönster mot havet. I loungen finns
bekväma vilstolar. Kallbadhuset har även bastu och
utomhuspool.
Övrigt: Bryggan är 60 meter lång. Badhuset är
öppet året om och för alla, vare sig du bor på
Hotel Skansen eller ej.
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Elias och Mikael Ymer, två
svenskar som trivs med
att spela på centercourten
i Båstad.

Misaki Doi, segrare i Båstads WTA-turnering 2019.

Tennis i Båstad

SVENSKAR PÅ
HEMMAPLAN UPPSKATTAS
och är en aktiv partner som jobbar mycket med att få
sina gäster att trivas, säger Christer Hult, Tournament
Director för ATP-turneringen.
För både ATP- och WTA-turneringen handlar det
om att attrahera tre väldigt olika målgrupper. Dels
handlar det om att locka hit den tennisintresserade
publiken, dels om näringslivet där turneringarna och
Båstad utgör ett välkommet och avslappnat evenemang,
och dels om den yngre publiken som gillar festligheterna
och partystämningen vid sidan om turneringarna.
– Båstadtennisen är ett fenomen där evenemanget
är större än själva tävlingen. Det är så mycket annat
som är betydelsefullt. Våra öppna seminarier var lyckade,
vilket lockade många inom näringslivet. Partyfolket
tycker också Båstad är en viktig mötesplats. Är du någon
så bör du vara där, säger Christer.
Så kallade ”wild cards” används för att få in våra
svenska tennisspelare i turneringen. Under 2019 fanns
fyra svenska killar och fem svenska tjejer med i startlistan. Bäst gick det för Johanna Larsson som kom till
kvartsfinal.
– Det här var mitt första år som Tournament
Director. Det var jätteroligt. Det märks att alla uppskattar

Även sommaren 2019 kunde vi njuta av tennis på
internationellt hög nivå på centercourten i Båstad. Den
väloljade organisationen bakom Båstadtennisen kunde
stoltsera med att åter ha genomfört både en dam- och
en herrturnering under några intensiva veckor i juli.
WTA-turneringen var tillbaka efter ett års uppehåll.
Japanskan Misaki Doi vann sinn första singeltitel mot
Danka Kovinic hemmahörande i Montenegro. På herrsidan segrade chilenaren Nicolas Jarry mot Juan Ignacio
Londero från Argentina. Även för Niclas Jarry var vinsten
i Båstad hans första singeltitel.
Rent ekonomiskt blev 2019 något av ett mellanår
för tennisen i Båstad. Under senhösten 2018 förvärvades spellicensen för ATP-turneringen av Båstadtennis &
Hotell AB och ett år senare fanns ett nytt titelsponsorskap på plats.
– Det är svårt att få en ny titelsponsor direkt och att
få upp sponsorpengarna på rätt nivå. Vi är mycket glada
över att ha Nordea som ny titelsponsor inför 2020.
Avtalet gäller för både herr- och damturneringarna och
under två år. Det betyder jättemycket att ha en bra
partner, inte bara finansiellt. Nordea förstår hur viktigt
det är att ha båda tävlingarna under samma paraply,
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Även Swedish Padel Open blev en publiksuccé.

att se svenska spelare. Då är det som mest folk på
läktarna, säger Sofia Arvidsson, Tournament Director för
WTA-turneringen.
– Både dam- och herrturneringarna ger unga
svenska talanger chansen att tävla på en internationell
nivå och visa upp sig för en svensk hemmapublik. En
utmaning är att topptennis av idag inte har så många
kända profiler och fixstjärnor som publiken känner igen,
konstaterar Christer.
Dotterbolaget Arena Båstad AB driver ATP- och WTAturneringarna, men hyr också ut anläggningen till fler
evenemang. Exempelvis återkom World Padel Tour till
Båstad efter succén under sommaren 2018. Denna gång
med turneringar för både herrar och damer i form av
Swedish Padel Open.
– Det blev också publiksuccé. Det var tacksamt att
alla de bästa världsstjärnorna är med. Det finns inte så
många tillfällen att se dem i verkligheten. Padelspelarna
är inte vana vid samma höga service som tennisproffsen
får, så de älskade att vara här i Båstad, säger Sofia.
På herrsidan var det spanjorerna Francisco Navarro
Compan och Juan Lebron Chincoa som besegrade
Franco Stupaczuk från Argentina och Matias Diaz
Sangiorgio från Spanien. På damsidan vann Marta
Marrero och Marta Ortega Gallego från Spanien mot
portugisiskan Ana Catarina Nogueira och spanjorskan
Paula Josemaria Martin.

Christer Hult

Sofia Arvidsson
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Båstad i skymningen.

2019
I SIFFROR
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288
avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte: Båstad.
Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr).
Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma.

Information om verksamheten

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolaget äger och förvaltar hotell- och restaurangfastigheter i Båstad. Anläggningarna uthyres till externa
hyresgäster.

Utbyggnaden av hotell Skansens SPA fortskrider enligt
plan och ska vara färdigställt i juli 2020. Detta kommer
förstärka destinationen ytterligare.

Företaget har sitt säte i Båstad.

Arena Båstad AB har fått Nordea som ny titelsponsor.
Turneringen byter därav namn till Nordea Open.
Turneringen har dock blivit inställd för 2020 på grund
av COVID 19.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stabil utveckling av bolaget med fokus på renovering
av rum och anläggningen i allmänhet. Renoveringen av
bodar och nya toaletter i Båstad Hamn stod klar i juni.
Hotell Skansens nya spa påbörjades i november.
Dessutom byttes hissar i hotellets reception och
restaurang ut i december.

I övrigt kommer allmän upprustning ske på Hotell
Skansen, bland annat i form av ytterligare renovering av
rum på landläktaren.
I skrivande stund har Coronaviruset (COVID 19) brutit
ut i Sverige. Detta har drabbat många företag runt om
i landet. För Båstadtennis & Hotell AB har det medfört
att våra hyresgäster har aviserat att deras verksamheter
under 2020 kommer påverkas, vilket kommer få effekt
på 2020 års hyresintäkter. Utfallet av detta är svårt att
bedöma i dagsläget.

Under året har ett större antal rum nyrenoverats i
fastigheten under landläktaren.
Arena Båstad AB har under 2019 drivit Swedish Open
som återigen innefattade både dam- och herrvecka.
Bolaget har dessutom handhaft driften av dansfestivalen
Dans på Norrviken som genomfördes i början på
augusti.

Förväntad framtida utveckling
Bolaget kommer fortsatt att arbeta med destinationen
Båstad och Bjäre och kommer på så sätt att försöka
skapa förutsättningar för ökat antal besökare och
därmed ökad tillväxt för Båstadtennis & Hotell AB.

Bolaget LB Parkering AB avyttrades i februari till
Backahill Elestorp AB. Lilla Båstad AB ingick i en
bytesaffär där Backahill Elestorp förvärvade bolaget och
Båstadtennis & Hotell AB förvärvade i sin tur Tennis
Lodge i Båstad AB som äger Hotel Riviera Strand. Detta
ägde rum den första juli 2019.

Finansiell riskhantering
Bolagets kreditramar löper med en kort kapital- och
räntebindning.

ÅRSREDOVISNING 2019 – BÅSTADTENNIS & HOTELL AB

36

Ägarförhållanden
Namn

Antal aktier

Antal röster

Backahill Bjäre AB

147 701

147 701

Övriga

453 332

453 332

2016

Flerårsöversikt (tkr)

2019

2018

2017

Nettoomsättning

94 154

79 534

52 015

Resultat efter finansiella poster

29 647

2 247

13 962

Rörelsemarginal (%)

36

7

31

Avkastning på eget kapital (%)

10

1

5

728 344

641 723

563 390

41

42

49

6

6

15

Nettoomsättning

46 820

45 008

44 492

41 357

Resultat efter finansiella poster

26 436

13 386

12 845

13 121

38

34

31

40

9

5

5

6

581 375

569 958

523 170

418 116

51

48

53

55

2

2

2

0

KONCERNEN

Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda

MODERBOLAGET

Rörelsemarginal (%)
Avkastning på eget kapital (%)
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antal anställda
För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

60 103

54 967

157 044

272 114

29 066

29 066

Totalt

KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

60 103

54 967

186 110

301 180

Totalt

Aktiekapital

Reservfond

Överkursfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

60 103

32 348

54 967

105 200

4 166

256 784

4 166

-4 166

0

19 769

19 769

19 769

276 553

MODERBOLAGET
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

60 103

32 348

54 967

109 366

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
Balanserad vinst
Överkursfond
Årets vinst

109 366 451
54 966 780
19 768 848
184 102 079

disponeras så att
i ny räkning överföres

184 102 079
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Koncernens Resultaträkning
Not
1

Tkr

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Nettoomsättning

94 154

79 534

Övriga rörelseintäkter

23 048

3 049

117 202

82 583

Handelsvaror

-24 955

-22 837

Övriga externa kostnader

-30 028

-34 892

-6 703

-5 102

-20 561

-14 483

-848

-24

-83 095

-77 338

34 107

5 245

1

2

-4 461

-3 000

-4 460

-2 997

Resultat efter finansiella poster

29 647

2 248

Resultat före skatt

29 647

2 248

-581

-5 992

29 066

-3 745

Rörelsens kostnader

Personalkostnader

2

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Koncernens Balansräkning
Not
1

Tkr

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Licenser

3

46 396

48 838

Byggnader och mark

4

593 659

528 331

Inventarier, verktyg och installationer

5

34 451

25 638

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

13 489

2 197

641 599

556 166

Materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

251

250

Uppskjuten skattefordran

8

2 100

0

2 351

250

690 346

605 254

38

38

Kundfordringar

3 898

3 852

Aktuella skattefordringar

1 060

2 505

825

13 351

7 049

4 337

12 832

24 045

25 234

12 386

38 104

36 469

728 450

641 723

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

9

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Koncernens Balansräkning
Not
1

Tkr

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital

60 103

60 103

Övrigt tillskjutet kapital

54 967

54 967

Annat eget kapital inklusive årets resultat

186 110

157 045

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

301 180

272 115

Summa eget kapital

301 180

272 115

27 821

24 250

27 821

24 250

0

98

Skulder till kreditinstitut

136 375

285 375

Summa långfristiga skulder

136 375

285 473

250 500

6 000

0

34 964

9 791

3 854

917

2 261

1 866

12 806

Summa kortfristiga skulder

263 074

59 885

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

728 450

641 723

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

10

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

11

Checkräkningskredit

9

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Koncernens Kassaflödesanalys
Not
1

Tkr

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

12

29 647

2 247

4 386

15 402

679

-1 722

34 712

15 927

0

23

11 468

-8 513

-39 570

41 828

6 610

49 265

-30 782

0

81 216

0

-21 994

-46 418

-1

-48 838

28 439

-95 256

Förändring av långfristiga lån

-22 201

41 782

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-22 201

41 782

12 848

-4 209

12 386

16 596

25 234

12 386

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag

13

Försäljning av rörelse
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

14
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Moderbolagets Resultaträkning
Not
1

Tkr

2019-01-01
-2019-12-31

Nettoomsättning

2018-01-01
-2018-12-31

46 820

45 008

1 907

1 805

48 727

46 813

-17 308

-17 024

-2 635

-3 001

-1 922

-1 790

-9 164

-9 175

-66

0

-31 095

-30 990

17 632

15 823

11 772

0

0

2

-2 968

-2 439

8 804

-2 437

26 436

13 386

-4 452

-9 566

Resultat före skatt

21 984

3 820

Skatt på årets resultat

-2 215

346

Årets resultat

19 769

4 166

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Fastighetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

15

Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

16
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Moderbolagets Balansräkning
Not
1

Tkr

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

4

341 590

349 403

Inventarier, verktyg och installationer

5

17 825

17 544

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

6

13 489

117

372 904

367 064

50 228

46 834

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17, 18

Fordringar hos koncernföretag

19

0

139 711

Andra långfristiga värdepappersinnehav

7

250

250

50 478

186 795

423 383

553 859

38

38

3 641

3 560

144 190

2

Aktuella skattefordringar

709

2 257

Övriga fordringar

258

2

2 747

3 338

151 546

9 159

6 408

6 901

Summa omsättningstillgångar

157 992

16 099

SUMMA TILLGÅNGAR

581 375

569 958

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

9
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Moderbolagets Balansräkning
Not
1

Tkr

2019-12-31

2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

60 103

60 103

Reservfond

32 348

32 348

92 451

92 451

54 967

54 967

109 366

105 200

19 769

4 166

184 102

164 333

276 553

256 784

25 941

24 125

Övriga avsättningar

19 310

18 459

Summa avsättningar

19 310

18 459

Skulder till kreditinstitut

0

250 000

Skulder till koncernföretag

0

10 390

Summa långfristiga skulder

0

260 390

250 000

6 000

8 475

1 705

73

1 582

1 022

913

Summa kortfristiga skulder

259 571

10 200

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

581 375

569 958

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

20

Avsättningar

10

Långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Moderbolagets Kassaflödesanalys
Not
1

Tkr

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

12

26 436

13 386

-2 542

10 094

184

-1 529

24 078

21 951

0

23

-4 224

2 269

5 371

-887

25 225

23 356

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-15 071

-3 995

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-35 394

-100

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

43 772

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 693

-4 095

0

-2 400

-6 000

38 960

-10 389

10 390

-2 636

-15 063

Förändring av långfristiga fordringar koncern

0

-50 904

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-19 025

-19 017

-493

244

6 901

6 657

6 408

6 901

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott
Förändring av långfristiga skulder
Förändring av långfristiga skulder koncern
Erhållna/lämnade koncernbidrag

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

14
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Noter

Tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i
koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget
inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma
redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster
elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har
eliminerats i koncernresultaträkningen.

Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Ersättning i form av ränta redovisas som intäkt när det
är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska
fördelar som är förknippade med transaktionen och när
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Koncernredovisning

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningstid tillämpas:

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Licenser
Byggnader
Markanläggning
Inventarier, verktyg och installationer

Förändring av koncernens sammansättning
Följande bolag har tillkommit i koncernen under räkenskapsåret: Tennis Lodge i Båstad AB, AB Himmeslövs
havsbad, Tennis Lodge Hus 1 AB samt Tennis Lodge Hus
2 AB.

20 år
10-106 år
10-40 år
5-33 år

Förvaltningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera
hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet
förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och
markanläggningar.

Lilla Båstad AB med dotterbolaget LB Parkering AB har
under året avyttrats.

Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen
till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens
förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med
hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter
anskaffningen.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller
indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt
innehar det bestämmande inflytandet och därmed har
en rätt att utforma företagets finansiella och operativa
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på
komponenter när komponenterna är betydande och
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Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående och prövas individuellt.

när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts
ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och
underhåll redovisas som kostnader.

Leasingavtal

Låneutgifter

Då de ekonomiska risker och fördelar som är
förknippade med tillgången inte har övergått till
leasetagaren klassificeras leasingen som operationell
leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av
redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende av när leasingperioden förfaller.
Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt
över leasingperioden.

De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar
kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har
löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort
sett alla risker och förmåner som är förknippade med
äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat
sätt upphört.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess
anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att
inkurans i varulagret har beaktats.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt
att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt
nedskrivningsbehov.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för
tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga
avdrag eller underskott.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån
gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran
redovisas som finansiell anläggningstillgång och

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och
redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast
då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering
med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
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uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men
före bokslutsdispositioner och skatter.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas
i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan
avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden
som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt).

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald
semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter
avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar
redovisas som kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.
Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Uppskattningar och bedömningar

Kassaflödesanalys

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga
vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar
och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa
används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt
från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar
och antaganden ses över regelbundet.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och
andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar
som är noterade på en marknadsplats och har en
kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till
osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd
nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten
Byggnad och mark samt till bedömd värdering av
uppskjutna skatter. Företaget förväntar sig att återvinna
det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld
efter den 1 januari 2021 och värderar därför uppskjutna
skatter till en skattesats på 20,6%.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en
kostnad under den period de anställda utför de tjänster
som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som
bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
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Not 2 Medelantalet anställda
2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

KONCERNEN
Medelantalet anställda

6

6

2

2

2019-12-31

2018-12-31

48 838

0

0

48 838

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48 838

48 838

Årets avskrivningar

-2 442

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 442

0

Utgående redovisat värde

46 396

48 838

MODERBOLAGET
Medelantalet anställda

Not 3 Licenser

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
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Not 4 Byggnader och mark
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden

615 560

569 635

27 919

13 485

-842

0

7 445

32 440

202 753

0

-158 615

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

694 220

615 560

Ingående avskrivningar

-87 229

-75 405

65

0

10 891

0

Årets avskrivningar

-14 051

-11 824

Förvärvade avskrivningar

-10 237

0

-100 561

-87 229

593 659

528 331

421 999

418 140

0

3 859

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

421 999

421 999

Ingående avskrivningar

-72 596

-64 815

-7 813

-7 781

Utgående ackumulerade avskrivningar

-80 409

-72 596

Utgående redovisat värde

341 590

349 403

Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Förvärvade anskaffningsvärden
Avyttrade anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar
Avyttrade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificeringar

Årets avskrivningar
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden

40 824

38 448

Inköp

968

724

Försäljningar/utrangeringar

-76

0

3 903

1 652

23 983

0

-10 692

0

58 910

40 824

-15 186

-12 527

6

0

3 658

0

Årets avskrivningar

-4 068

-2 659

Förvärvade avskrivningar

-8 869

0

-24 459

-15 186

34 451

25 638

28 899

28 370

Inköp

274

529

Försäljningar/utrangeringar

-75

0

1 424

0

30 522

28 899

-11 355

-9 961

7

0

-1 349

-1 394

-12 697

-11 355

17 825

17 544

Omklassificeringar
Förvärvade anskaffningsvärden
Avyttrade anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Avyttrade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 6 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar

2 197

4 998

20 625

32 209

-11 348

-34 092

-35

-918

3 207

0

-1 157

0

13 489

2 197

117

1 428

14 796

3 466

0

-918

-1 424

-3 859

13 489

117

Kostnadsfört
Förvärvade anskaffningsvärden
Avyttrade anskaffningsvärden

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Kostnadsfört
Omklassificering

Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Ingående anskaffningsvärden

250

250

1

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

251

250

Utgående redovisat värde

251

250

Ingående anskaffningsvärden

250

250

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250

250

Utgående redovisat värde

250

250

Förvärvade anskaffningsvärden

MODERBOLAGET
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Not 8 Uppskjuten skattefordran
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar

0

7 524

2 100

0

0

-7 524

2 100

0

Under året ianspråktagna belopp
Belopp vid årets utgång

Uppskjuten skattefordran avseende skattemässigt underskott.

Not 9 Checkräkningskredit
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

2 000

5 000

0

98

2 000

2 000

Utnyttjad kredit uppgår till
MODERBOLAGET
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
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Not 10 Avsättningar
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året återförda belopp
Förvärvad avsättning

24 250

25 782

1 347

0

-97

-87

1 951

0

0

-1 445

370

0

27 821

24 250

21 939

18 662

5 637

5 313

245

275

27 821

24 250

18 459

18 805

851

851

0

-1 197

19 310

18 459

Årets omvärdering pga ändrad skattesats
Avyttrad uppskjuten skattefordran avs temporär skillnad byggnad

Uppskjuten skatteskuld
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader byggnader
Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader inventarier
MODERBOLAGET
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Årets omvärdering pga ändrad skattesats

Avser uppskjuten skatt på temporära skillnader på bolagets fastigheter.

Not 11 Långfristiga skulder
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

0

261 375

0

261 375

0

226 000

0

226 000

Skulder till koncernbolag saknar formell avbetalningsplan.
MODERBOLAGET
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut
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Not 12 Räntor och utdelningar
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN

Erhållen ränta
Erlagd ränta

1

2

-4 687

-3 152

-4 686

-3 150

0

2

-2 968

-2 591

-2 968

-2 589

MODERBOLAGET
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 13 Förvärv av dotterföretag
Under året har företagen Tennis Lodge i Båstad AB (förvärvades 2019-06-30, bolagets
verksamhet består i att förvalta lös egendom) , AB Himmeslövs havsbad (förvärvades
2019-06-30, bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning), Tennis Lodge Hus 1 AB
(förvärvades 2019-06-30, bolagets verksamhet består av fastighetsförvaltning) samt
Tennis Lodge Hus 2 AB (förvärvades 2019-06-30, bolagets verksamhet består
av fastighetsförvaltning) förvärvats.
Föregående år har företagen BTH Licens AB, Arena Båstad AB samt LB Parkering AB förvärvats.
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt
förvärvsanalysen
Materiella anläggningstillgångar

238 322

0

Övriga omsättningstillgångar

2 227

0

Likvida medel

4 512

150

-1 951

0

Övriga långfristiga skulder

-205 940

0

Övriga kortfristiga skulder

-1 876

0

Utbetald köpeskilling

35 294

150

Likvida medel i det förvärvade företaget

-4 512

-150

Påverkan på koncernens likvida medel

30 782

0

Uppskjuten skatt
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Not 14 Likvida medel
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Likvida medel
Banktillgodohavanden

25 234

12 386

25 234

12 386

6 408

6 901

6 408

6 901

MODERBOLAGET
Likvida medel
Banktillgodohavanden

Not 15 Resultat från andelar i koncernföretag
2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

MODERBOLAGET
Resultat vid avyttringar

11 772

0

11 772

0

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

Not 16 Bokslutsdispositioner

MODERBOLAGET
Lämnat koncernbidrag

-5 077

-16 298

Erhållet koncernbidrag

2 441

1 236

-2 124

0

0

4 928

308

568

-4 452

-9 566

Avsättning till periodiseringsfond
Återföring från periodiseringsfond
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan
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Not 17 Andelar i koncernföretag
2019-12-31

2018-12-31

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden

46 834

44 334

Inköp

35 294

100

-32 000

0

100

2 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 228

46 834

Utgående redovisat värde

50 228

46 834

Försäljningar
Aktieägartillskott

Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag
MODERBOLAGET
Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB

100%

100%

1 000

13 000

Båstad Krog & Spa AB

100%

100%

500

1 534

BTH Licens AB

100%

100%

50 000

50

Arena Båstad AB

100%

100%

50 000

350

Tennis Lodge i Båstad AB

100%

100%

100 000

35 294

- AB Himmeslövs havsbad

100%

100%

1 000

0

- Tennis Lodge Hus 1 AB

100%

100%

50 000

0

- Tennis Lodge Hus 2 AB

100%

100%

50 000

0

Namn

50 228
Org.nr

Säte

Bengtsson & Nobel & Olofson Fastighets AB

556552-3379

Båstad

Båstad Krog & Spa AB

559133-9873

Båstad

BTH Licens AB

559094-9029

Ängelholm

Arena Båstad AB

559094-9045

Ängelholm

Tennis Lodge i Båstad AB

556733-0997

Båstad

- AB Himmeslövs havsbad

556029-8274

Båstad

- Tennis Lodge Hus 1 AB

556939-9719

Ängelholm

- Tennis Lodge Hus 2 AB

556939-9750

Ängelholm
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Not 19 Fordringar hos koncernföretag
2019-12-31

2018-12-31

MODERBOLAGET
Ingående anskaffningsvärden

139 711

88 807

90 804

66 113

-86 327

-15 209

-144 188

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

139 711

Utgående redovisat värde

0

139 711

2019-12-31

2018-12-31

Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omklassificeringar

Not 20 Obeskattade reserver

MODERBOLAGET
Ackumulerade avskrivningar över plan

15 657

15 965

Periodiseringsfond 2015

2 936

2 936

Periodiseringsfond 2016

2 897

2 897

Periodiseringsfond 2017

2 327

2 327

Periodiseringsfond 2019

2 124

0

25 941

24 125

9

10

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
KONCERNEN

Utbyggnaden av hotell Skansens SPA fortskrider enligt plan och ska vara färdigställt
i juli 2020. Detta kommer förstärka destinationen ytterligare.
Arena Båstad AB har fått Nordea som ny titelsponsor. Turneringen byter därav
namn till Nordea Open. Turneringen har dock blivit inställd för 2020 på grund
av COVID 19.
I övrigt kommer allmän upprustning ske på Hotell Skansen, bland annat i form av
ytterligare renovering av rum på landläktaren.
I skrivande stund har Coronaviruset (COVID 19) brutit ut i Sverige. Detta har
drabbat många företag runt om i landet. För Båstadtennis & Hotell AB har det
medfört att våra hyresgäster har aviserat att deras verksamheter under 2020
kommer påverkas, vilket kommer få effekt på 2020 års hyresintäkter. Utfallet av
detta är svårt att bedöma i dagsläget.
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Not 22 Eventualförpliktelser
2019-12-31

2018-12-31

MODERBOLAGET
Till förmån för koncernföretag
Borgensförbindelser

94 375

40 375

94 375

40 375

Not 23 Ställda säkerheter
2019-12-31

2018-12-31

KONCERNEN
Fastighetsinteckningar

428 000

300 000

428 000

300 000

263 000

263 000

263 000

263 000

MODERBOLAGET
Fastighetsinteckning
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Båstad den 25 maj 2020

Erik Paulsson

Jan Litborn

Ordförande

Anders Järryd

Staffan Påhlsson

Anders Nelson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 maj 2020
Ernst & Young AB

Per Karlsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Båstadtennis & Hotell AB, org.nr 556594-3288

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
berättelse som innehåller våra 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 misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Båstadtennis & Hotell AB för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 36-61 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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 årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 våra 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.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
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 moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för
bedömningen av bolagets och koncernens 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
och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
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däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning,

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Båstadtennis & Hotell AB för
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Grund för uttalanden

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.

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 moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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 bolaget, eller att ett
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på vår professionella 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 bolagets 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 bolagets vinst eller förlust
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så
att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Ängelholm den 25 maj 2020
Ernst & Young AB

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis

Per Karlsson
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING 2017 – BÅSTADTENNIS & HOTELL AB

63

Styrelsen

Erik Paulsson
Ordförande

Staffan Påhlsson
Ledamot

Anders Järryd
Ledamot

Jan Litborn
Ledamot

Anders Nelson
Verkställande direktör
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Lokala råvaror är ett
viktigt inslag på menyn i
våra restauranger.

Hotel Skansen
och centercourten
i centrala Båstad.

www.bthab.se

