
Årsbokslut 2019  
  

Ängby IF 802003-9254 Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31  

Detta dokument beskriver Ängby IF ekonomiska resultat 2019 och är skrivet av kassören efter 
genomgång av årets bokföring.  

Resultat visade att vi gjorde ett resultat av – 184 724 kr för räkenskapsår 2019 mot den budgeterat 
belopp av – 109 847 kr, totalt 74 877 kr sämre än budget.  

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.  

Vad har påverkat vårt resultat: 
Vi har krediterat spelaravg & medlemsavg med ca -100 000 kr.  

Vi fick mindre medlemsaktivitetsbidrag i år pga sen ansökan (personalförändringar kansli) ca -120 000 
kr  

Vi hade en kick back hos Intersport som vi inte kunde tillgodoräkna oss då vi bytte från dem till 
Stadium. Vi valde att boka bort kick-backen. Det påverkade resultatet med ca 50-70 tkr - vi fick ett 
antal presentkort som vi sålt och fått intäkter från. 

Vi betalade ut arvode för försäljning av granar 2018, detta bokfördes 2019 - kostnad 57tsek. Vi 
bokade även arvode för försäljning av granar 2019, kostnad 117 tkr. Så 2019 års resultat belastades 
med två utbetalningar men vi gjorde bedömningen att det är viktigt att vi ligger i fas och att 
kostnaden belastar rätt år.  

Övriga förändringar under året: 
Vi har gjort om till en bruttobudget, vilket innebär att vi budgetmässigt jobbar med intäkter OCH 
kostnader - till skillnad från budget 2019 då budgeten för vissa konton visar nettointäkter vilket 
innebär att kostnaderna inte syntes -  bl.a plusträning & knatteskola Fotboll.  

Kontoplanen har förändrats till 2020, för att få en tydligare bild/struktur på kostnad och intäktssidan 
per aktivitetsområde.  

Förbättringar från fg år: 
Klubbens total kostnadsmassa har minskat med 373tsek, en minskning på 8% jämfört med 2018 

Intäkter ligger på ungefär samma nivå, en liten minskning med 80tsek, en minskning med 2% jämfört 
med 2018  

Vi har aktivt jobbat med att få kontroll på vår kostnadsmassa och städa upp, framförallt i vårt 
medlemsregister och bland förfallna fakturor, samt sett över när vi bokför kostnader för att få ett 
rättvist och korrekt resultat. Uppföljning behöver ske, precis som under 2019, kvartalsvis, så att vi 
aktivt arbetar med att kräva in spelar- och medlemsavgifter och löpande uppdaterar våra register.  

En annan viktig åtgärd är att vi gör om materialbidraget till en differentierad modell som möjliggör 
för stora lag att få mer bidrag, samt inför en aktvitetsbonus baserat på antal aktiviteter i My Club. 



Detta främjar ledarnas incitament att vara aktiva i My Club vilket gynnar föreningens möjlighet att få 
bidrag. 

Under 2019 har vi fortsatt arbetet med en auktoriserad redovisningskonsult för att sköta föreningens 
bokföring samt ge en tryggare plattform till våra anställda samt styrelsen som ansvarar för 
föreningens ekonomi.  

Föreningen strävar efter att upprätthålla en sund ekonomi med en rimlig buffert.  Större överskott 
återinvesteras i verksamheten. 

 

Tillsammans med årsmöteshandlingarna hittar ni en resultatrapport och balansrapport för 2019 samt 
budget för 2020.  

 

Rebecka Leffler 
Kassör, Ängby IF 


