
Årsbokslut 2017 

Inledning 
Detta dokument beskriver Ängby IF ekonomiska resultat 2017 och är uppdelat i följande delar: 

● Höjdpunkter och lågvattenmärken under året 
Detta avsnitt beskriver och kommenterar delar av bokslutet. 
 

● Sammanfattande resultat räkning 
Detta är den gängse använda resultaträkningen där fotboll/innebandy och kansli är 
sammanslaget. Här finns även historiska resultat. 
 

● Delad resultaträkning. 
I denna är intäkter och kostnader delade på fotboll/innebandy och kansli. 
Det finns även en kolumn för budgeterade resultat. 
Noterat att vinsterna från knatteskolan, sommarläger och kiosk är bokförda på kansliet 
eftersom det gjorde allt arbete även om de “tillhör” fotbollen. 
 

● Komplett resultaträkning 
Resultaträkning med alla poster delad på fotboll/innebandy och kansli. 

  



Höjdpunkter och lågvattenmärken under året 

Negativa överraskningar 
● Årets positiva resultat, ca 500’. 

När vi jobbade med budgeten i Mars 2017 kom låg uppskattningen på ett positivt resultat 
på ca 800’, i linje med 2016 års resultat. Eftersom Ängby IF inte har något mål att göra 
vinst så sänkte vi årets spelavgifter och anslog ca 300’ i utbildningsbudget utöver den 
som låg. Eftersom vår osäkerhet kring precisionen av budgeten var stor så siktade vi på 
ett plus med 200’. Det målet missade vi med 300’ ϝ. De ansträngningar rörande 
omorganisationen anser vi delvis förklarar att vi inte lyckades spendera de 300’ som 
anslogs för utbildning men omorganisationen förklaras också delvis med oförmågan att 
organisera för denna. 
 

● Innebandyn minskade intäkter. 
Innebandy har under året minska antalet spelare och därför också sina intäkter. Detta 
måste vi komma till rätta med under 2018, och styrelsen har därför anställt en sportchef 
som vi hoppas kan både öka antalet betalande spelare och även andra intäkter. 
 

● Omorganisationskostnader. 
2017 års resultat belastas med ca 150’ och ungefär lika mycket för 2018.  

Positiva överraskningar 
● Årets positiva resultat, ca 500’. 

Även om flera tyngre oförutsedda kostnader belastar årets resultat gör vi fortfarande 
positivt resultat. 
 

● Både fotbollens knatteskola, sommarläger och kiosk gör avsevärt större vinster än vad vi 
räknade med. 
 

● Bidragen för både fotboll och innebandyn var högre än budget, så vi har spelat/tränat 
mer än vad vi hoppades, kanon! 

 



Sammanfattande resultaträkning
2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter
Spelaravgifter 1,550,192 kr 1,840,257 kr 1,947,450 kr 1,156,404 kr 703,900 kr
Medlemsavgifter 571,161 kr 431,064 kr 452,000 kr 494,000 kr 453,400 kr
Skolavgifter 584,120 kr 510,550 kr 629,800 kr 663,325 kr 532,523 kr
Statliga bidrag 674,953 kr 910,946 kr 900,389 kr 447,040 kr 489,796 kr
Kommunala bidrag 319,333 kr 424,217 kr 510,876 kr 413,054 kr 147,180 kr
Annonsintäkter 0 kr 32,473 kr 0 kr 0 kr 66,440 kr
Sponsorintäkter 140,000 kr 168,068 kr 0 kr 76,722 kr 45,360 kr
Övriga intäkter 712,540 kr 322,797 kr 397,247 kr 159,636 kr 171,636 kr

Summa Intäkter 4,552,299 kr 4,640,372 kr 4,837,762 kr 3,410,181 kr 2,610,235 kr

Kostnader
Material 465,576 kr 974,671 kr 482,777 kr 374,540 kr 294,604 kr
Domarkostnad 304,221 kr 163,719 kr 314,155 kr 211,604 kr 171,832 kr
Planhyra 251,810 kr 214,640 kr 223,961 kr 226,670 kr 165,332 kr
Avgifter förbund 357,310 kr 399,623 kr 302,780 kr 250,615 kr 144,514 kr
Mat skola 44,580 kr 175,754 kr 183,417 kr 134,641 kr
Kostnader skola 215,161 kr 175,096 kr 201,433 kr 217,968 kr 192,500 kr
Klubbhus 50,200 kr 63,335 kr 342,781 kr 279,964 kr 157,798 kr
Arvoden och löner 1,293,888 kr 921,446 kr 942,674 kr 589,362 kr 195,817 kr
Utbildning 107,421 kr 314,068 kr 130,938 kr 165,239 kr 24,581 kr
Övrig 969,247 kr 550,587 kr 1,099,744 kr 283,557 kr 357,065 kr

Summa kostnader 4,014,834 kr 3,821,765 kr 4,216,997 kr 2,782,936 kr 1,838,684 kr

Resultat 537,465 kr 818,607 kr 620,765 kr 627,245 kr 771,551 kr



Delad resultaträkning
Fotboll Budget Resultat Innebandy Budget Resultat Förening/Kansli/Övrigt Budget Resultat

Spelavgift 1,300,000 kr 1,432,491 kr Spelavgift 500,000 kr 379,651 kr Medlemsavgift 425,000 kr 571,161 kr
Bidrag 669,000 kr 801,894 kr Bidrag 186,000 kr 218,928 kr Klubbhus -400,000 kr -50,200 kr
Lag-/cupbidrag fotboll -70,000 kr -96,143 kr Lag-/cupbidrag innebandy -75,000 kr -26,600 kr
Material -404,000 kr -272,564 kr Material -96,000 kr -77,241 kr Material 0 kr -115,771 kr
Seriespel -390,000 kr -418,966 kr Seriespel -150,000 kr -242,565 kr Lönekostnader -900,000 kr -1,147,669 kr
Planhyror -120,000 kr -216,503 kr Planhyror -35,000 kr -35,307 kr Kansli -115,600 kr
Arvoden -146,000 kr -146,219 kr Övrigt 125,260 kr
Sponsor 80,000 kr 125,616 kr
Utbildning fotboll -200,000 kr -35,694 kr Utbildning innebandy -100,000 kr -48,741 kr
Övrigt -100,000 kr -129,671 kr Övrigt -50,000 kr -42,481 kr Vinst kiosk kansli 15,000 kr 55,451 kr
Fotbollssektionen -18,522 kr Innebandysektionen -17,410 kr Vinst knatteskolan kansli 110,000 kr 190,630 kr
Underhall fotbollsplan -16,000 kr -26,131 kr Vinst fotbollskola kansli 80,000 kr 107,009 kr

Resultat fotboll 603,000 kr 808,958 kr Resultat innebandy 180,000 kr 108,235 kr Resultat kansli -670,000 kr -379,728 kr

Totalt Intäkter Kostnader Resultat Budget
Fotboll 2,398,131 kr 1,589,173 kr 808,958 kr 603,000 kr
Innebandy 636,479 kr 528,244 kr 108,235 kr 180,000 kr
Förening/Kansli/Övrigt 1,517,689 kr 1,897,417 kr -379,728 kr -670,000 kr

4,552,299 kr 4,014,834 kr 537,465 kr 113,000 kr



Komplett resultaträkning
Fotboll Resultat Innebandy Resultat Förening/Kansli/Övrigt Resultat

3010 Spelavgift fotboll senior 168,052 kr 3015 Spelavgift innebandy senior 63,751 kr 3900 Medlemsavgift, enskild och familj 551,550 kr
3011 Spelavgift fotboll 13-19 ar 336,276 kr 3016 Spelavgift innebandy rod 65,750 kr 3310 Intersport, ersattning enligt avtal 139,318 kr
3012 Spelavgift fotboll 7-12 ar 663,050 kr 3017 Spelavgift innebandy bla 141,820 kr 3990 Ovr ersattn och intakter 19,611 kr

Spelavgift fotboll knatteskola 261,950 kr 3018 Spelavgift innebandy gron 107,280 kr
3014 Spelavgift fotboll ovrigt 3,163 kr 3019 Spelavgift innebandy ovrigt 1,050 kr

Spelavgift 1,432,491 kr Spelavgift 379,651 kr 710,479 kr

3510 LOK stod fotboll 523,408 kr 3511 LOK stod innebandy 151,545 kr
3512 Bidrag idrottslyft RF fotboll 24,916 kr 3513 Bidrag idrottslyft RF innebandy 1,620 kr
3520 Medlemsaktivitetsbidrag Kommun fotboll 217,622 kr 3521 Medlemsaktivitetsbidrag Kommun innebandy 55,838 kr 3430 Uthyrning av klubbhuset 18,950 kr
3522 Bidrag lager Kommun fotboll 11,235 kr 3523 Bidrag lager Kommun innebandy 5,600 kr 5070 Underhall klubbhus -139,595 kr
3524 Bidrag utbildning Kommun fotboll 24,713 kr 3525 Bidrag utbildning Kommun innebandy 4,325 kr 3994 Forsakringsersattningar 70,445 kr

Bidrag 801,894 kr Bidrag 218,928 kr Klubbhus -50,200 kr

4124 Lag-/cupbidrag fotboll -96,143 kr 4134 Lag-/cupbidrag innebandy -26,600 kr

4010 Inkop material fotboll senior -45,432 kr 4015 Inkop material innebandy senior -4,597 kr 4030 Inkop material ledarklader -93,822 kr
4011 Inkop material fotboll 13-19 ar -61,105 kr 4016 Inkop material innebandy rod -9,864 kr 4031 Inkop material och varor forening -21,949 kr
4012 Inkop material fotboll 7-12 ar -43,885 kr 4017 Inkop material innebandy bla -26,093 kr

Inkop material fotboll knatteskola -71,320 kr 4018 Inkop material innebandy gron -4,000 kr
4014 Inkop material fotboll ovrigt -50,822 kr 4019 Inkop material innebandy ovrigt -32,687 kr

Material -272,564 kr Material -77,241 kr Material -115,771 kr

4120 Anmalningsavgifter seriespel fotboll -185,820 kr 4130 Anmalningsavgifter seriespel innebandy -71,725 kr
4121 Straffavgifter seriespel fotboll -12,775 kr 4131 Straffavgifter seriespel innebandy -16,460 kr 4155 Styrelse -2,009 kr
4122 Domaravgifter fotboll -198,771 kr 4132 Domaravgifter innebandy -105,450 kr 4156 Kansli -2,836 kr
4123 Spelarovergangar fotboll -21,600 kr 4133 Spelarovergangar innebandy -3,600 kr 5010 Lokalhyror -20,286 kr

4140 Licenser innebandy senior -8,840 kr 5020 El -22,141 kr
4141 Licenser innebandy rod -14,290 kr 5193 Fastighetskotsel och forvaltning -2,100 kr
4142 Licenser innebandy bla -13,200 kr 6110 Kontorsmaterial -2,963 kr
4143 Licenser innebandy gron -9,000 kr 6230 IT/administrativa system -27,744 kr

Seriespel -418,966 kr Seriespel -242,565 kr 6980 Medlems- och serviceavgift -4,632 kr
6310 Forsakringar -7,421 kr

4127 Planhyror fotboll senior sasong -52,435 kr 4137 Planhyror innebandy senior sasong -32,170 kr 6390 Ovr kostnader -4,356 kr
4128 Planhyror fotboll senior ej sasong -79,675 kr 4138 Planhyror innebandy senior ej sasong -1,275 kr 6530 Redovisninsgtjanster -9,344 kr
4129 Planhyror fotboll 7-19 ar ej sasong -84,393 kr 4139 Planhyror innebandy 7-19 ar ej sasong -1,862 kr 6570 Bankkostnader -9,502 kr

Planhyror -216,503 kr Planhyror -35,307 kr 6580 Betalningspaminnelser -267 kr
Kansli -115,600 kr

7010 Arvoden -146,219 kr
6600 Omorganisation -10,625 kr

3111 Sponsorintakter fotbollssektionen 125,000 kr 7300 Inhyrd personal -173,250 kr
3113 Sponsorintakter lagen fotboll 16,216 kr 7210 Loner -697,589 kr
4111 Inkop sponsormaterial fotbollssektionen -5,100 kr 7411 Pensionskostnader -40,997 kr
4113 Sponsorutbetalning lagen fotboll -10,500 kr 7510 Arbetsgivaravgifter -211,655 kr

Sponsor 125,616 kr 7533 Sarskid loneskatt pa pensionskostnader -9,945 kr
7570 Fora -3,608 kr

4125 Utbildning fotboll -36,281 kr Lönekostnader -1,147,669 kr
4023 Inkop spelarutbildning -22,399 kr

7330 Reseersattning -16,344 kr
4150 Dam fotboll -151,153 kr 4135 Utbildning innebandy -48,741 kr 7610 utbildning -15,000 kr
4151 Herr fotboll -43,855 kr 3515 Bidrag ovrigt RF 8,841 kr
4153 Fotbollssektionen -18,522 kr 3110 Sponsorintakter forening 7,211 kr
3119 Granintakter 128,700 kr 3420 Lotteriforsaljning 1,951 kr
3445 Granintakter 43,350 kr 4152 Herr innebandy -1,440 kr
4119 Inkop granar -106,713 kr 4154 Innebandysektionen -17,410 kr 3450 Reklamskatt -14,130 kr

3526 Bidrag ovrigt Kommun 15,638 kr
Forsaljning kiosk 100,054 kr 3530 Externa bidrag -1,500 kr
Inkop kiosk -44,602 kr 3999 Paminnelseavgift -725 kr
Arbetskostnad kiosk kansli -55,451 kr Övrigt -14,058 kr

5071 Underhall fotbollsplan -26,131 kr 3013 Spelaravgift knatteskola 261,950 kr
4013 Material knatteskola -71,320 kr

Deltagaravgift fotbollsskola sommar 322,170 kr Vinst knatteskola 190,630 kr
Inkop fotbollsskola sommar -199,440 kr
Inkop fotbollscamp -15,721 kr 3020 Deltagaravgift fotbollsskola sommar 322,170 kr
Arbetskostnad fotbollskola kansli -107,009 kr 4020 Inkop fotbollsskola sommar -199,440 kr

4021 Inkop fotbollscamp -15,721 kr
Arbetskostnad knatteskolan kansli -190,630 kr Vinst fotbollskola sommar 107,009 kr

3330 Forsaljning kiosk 100,054 kr
4330 Inkop kiosk -44,602 kr

3022 Deltagaravgift plustraning fotboll 112,430 kr 3026 Deltagaravgift innebandycamp 37,900 kr Vinst kiosk 55,451 kr
4022 Inkop plustraning fotboll -89,445 kr 4026 Inkop innebandycamp -78,941 kr

808,958 kr 108,235 kr -379,728 kr

Totalt Intäkter Kostnader Resultat
Fotboll 2,398,131 kr 1,589,173 kr 808,958 kr
Innebandy 636,479 kr 528,244 kr 108,235 kr
Förening/Kansli/Övrigt 1,517,689 kr 1,897,417 kr -379,728 kr

4,552,299 kr 4,014,834 kr 537,465 kr


