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Detta dokument beskriver Ängby IF ekonomiska resultat 2018 och är skrivet av kassören efter 
genomgång av årets bokföring. 
 
Resultat visade att vi gjorde ett resultat av – 518 988 kr för räkenskapsår 2018 mot den budgeterat 
belopp av – 211 042 kr, totalt 307 946 kr sämre än budget.  
 
Under 2018 fortsatte styrelsen att genomföra den omorganisation som har pågått sedan hösten 
2017.  Det har påverkat årets resultat mer än vi hade beräknat och varit en del av anledningen bakom 
den negativa ökningen av kostnader.  Vi hade också en period under 2018 när vi hade en 
överbemanning på kansliet, som är nu per sista januari 2019 korrigerat mot kommande års budget. 
 
Övriga kostnader som har tillkommit under året har varit centrala investeringar i form av larm, 
reparationer av alla förråd, utbyte av värme och kylaggregat mm. 
 
Styrelsen har också under året tagit beslutet att anlita en auktoriserad redovisningskonsult för att 
sköta föreningens bokföring samt ge en tryggare plattform till våra anställda samt styrelsen att 
ansvara för föreningens ekonomi. 
 
Resultat har blivit också drabbat av dålig närvarorapportering från vissa lag, som betyder att ett 
väsentligt mindre belopp i form av stöd och bidrag inkommit till föreningen.  Denna trend vill vi inte 
att den ska fortsätta och vi jobbar hårt för att förbättra våra processer och hjälpa lagledare med att 
sköta administrationen på ett bättre och enklare sätt. 
 
Höjdpunkten har varit att föreningen fortfarande är en stor och viktig del för många ungdomar och 
föräldrar/ledare i närområdet.  Vi satsar för att bygga en trygg och stabil förening och vill lägga 
pengar på rätt saker i form av sportsliga utvecklingsmöjligheter. 
 
Föreningen strävar efter att upprätthålla en sund ekonomi med en rimlig 
buffert.  Större överskott återinvesteras i verksamheten. 
 
Sektionens intäkter består till största del av spelaravgifter och ekonomiskt 
stöd från stat/kommun.  
Kostnader består bland annat av materialinköp, lönekostnader (Sportchef och tränare), avgifter till 
förbund (anmälan till seriespel, spelarövergångar med mera), hallhyror, domarkostnader, lagbidrag 
och utbildning. 
Styrelsen, kassör och revisor hanterar sektionens ekonomi – sportchef förfogar över en budget för 
tränare och utbildningsåtgärder. 
 
Tillsammans med årsmöteshandlingarna hittar ni en översikt av 2018, budget mot utfall samt budget 
2019. 
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