
Budget 2021 

IFK Lidingö FK 



Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Budget

Intäkter (Tkr) 2019 2020 2021 '20 v. '19 '20 v. '19 '21 v. '20 '21 v. '20

Föreningsavgifter 8,309 8,300 7,715 -9 –0% –7%  F.n. färre medlemmar än 2020 - effekt av pandemin?

Arrangemang 3,262 2,675 3,911 -587 –18% +46%  Lägre lägeraktivitet, några cuper igen samt Tema-träning och Öppen Akademi

Bidrag 3,180 4,246 3,116 +1,067 +34% –27%  Återgång till "normala" aktivitetsbidrag från stat och kommun + 300' för Q1-2

Sponsring 1,186 814 664 -372 –31% –18%  Fortsatt svårt att hitta sponsorer - bara 50-60% av snittet 2017-19

Uthyrning 497 232 200 -265 –53% –14%

Café & kiosk 826 19 196 -807 –98% +924%  Blygsam återhämtning av café- & grillverksamheten

Övrigt 1,546 1,047 694 -498 –32% –34%  Inga spelarförsäljningar men återgång till "normal" vidarefakturering

Summa intäkter 18,806 17,334 16,495 -1,472 –8% –5%

Ledare (tränare, läger) -4,501 -4,523 -4,910 -22 +0% +9%

Plan & Hallhyra -1,257 -1,525 -1,375 -268 +21% –10%  Vallens naturgräs igen brukbart

Material (inkl. läger) -1,591 -1,069 -1,040 +522 –33% –3%  Återgång till historiska normala nivåer

Serier (avgifter, resor, domare) -1,546 -1,349 -1,292 +197 –13% –4%  Återgång till historiska normala nivåer

Övriga direkta kostnader -193 -79 -74 +115 –59% –6%

Aktivitetsberoende kostnader -9,088 -8,545 -8,691 +543 –6% +2%

Kanslikostnader -2,634 -2,325 -2,234 +309 –12% –4%  Lägre IT-kostnader

Personalkostnader -3,706 -3,481 -3,554 +226 –6% +2%

Övriga kostnader kansli -616 -36 -77 +580 –94% +115% Återgång till normala nivåer

Summa omkostnader -6,957 -5,842 -5,865 +1,115 –16% +0%

Resultat före avskrivningar & finans 2,762 2,948 1,939 +186 +7% –34%

Avskrivningar -1,782 -1,405 -1,405 +378 –21% +0%

Finansnetto -841 -969 -966 -127 +15% –0%

Totala kostnader -18,668 -16,760 -16,927 +1,908 –10% +1%

Beräknat resultat 138 574 -432 +436 +316% –175%

Personalkostnader totalt -5,252 -4,829 -4,846 +423 –8% +0%

Resultatbudget 2021 

Notera att redovisningen avser IFK Lidingö FK, IFK Lidingö Fotboll Arena AB, IFK Lidingö BK och IFK Lidingö FC, justerat för 
interntransaktioner efter bästa förmåga 


