
Årsredovisning 2020 

IFK Lidingö FK  



Ekonomisk översikt 

_________________________ 

(1) De samlade intäkterna för IFK Lidingö FK, IFK Lidingö Fotboll Arena AB, IFK Lidingö BK och IFK Lidingö FC, justerat för internfakturering 

(2) Rörelseresultat före avskrivningar för dito verksamheter 

(3) Årets resultat efter skatt för dito verksamheter 

• Tappade intäkter under 2020 p.g.a. utebliven café- och 

turneringsverksamhet, inställda turneringar och tappade 

sponsorer kompenserades delvis av högre deltagande i 

läger, statliga stödåtgärder och spelarförsäljningar 

• 2021 förväntas intäkterna krympa ytterligare då fler 

spelare än vanligt slutat spela fotboll; då turneringar, 

café- & grillintäkterna bara spås en svag återhämtning 

och där stödåtgärderna blir begränsade 

• En försvagning på ca en miljon kr då engångseffekter 

(spelarförsäljningar) inte upprepas och då stöd från 

Riksidrottsförbundet förmodas bara utgöra en del av de 

förlorade turnerings-, café- och grillvinsterna 

• Ett ”mellanår” då vi inte helt uppnår normal drift varför 

två år av blygsamma vinster förbyts i förlust 

• Samma verksamhet men med normala intäkter för 

turneringar, café- och grillförsäljning skulle visat på vinst 



Disposition vinst/förlust 

Disposition beträffande vinst/förlust (Tkr) 

Styrelsen föreslå att till förfogande stående medel: 

Balanserat resultat  -3 545 

Årets resultat -1 009 

Totalt 

 

-4 555 

Balanseras i ny räkning -4 555 



Utfall Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall

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

Föreningsavgifter 8,309 8,300 7,715 -9 –0% –7%  Inga skillnader alls trots befarat tapp

Arrangemang 3,262 2,675 3,911 -587 –18% +46%  Stora tapp på turneringsintäkter (-90%) och Fotbollsfritids (-97%) men +60% på Lägerverksamheten

Bidrag 3,180 4,246 3,116 +1,067 +34% –27%  Frysta aktivitetsbidrag samt ersättningar från RF för uteblivna evenemang (ca 950')

Sponsring 1,186 814 664 -372 –31% –18%  'Riktig' spons ner 35%; Binglotto -25%

Uthyrning 497 232 200 -265 –53% –14%

Café & kiosk 826 19 196 -807 –98% +924%  COVID-påverkan

Övrigt 1,546 1,047 694 -498 –32% –34%  Lägre vidarefakturering av kostander och ospec. bankgireringar + engångsintäkt för Wilgot M. (713')

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%  Högre kostnad pga att Vallens naturgräs inte kunnat nyttjas (-250')

Material (inkl. läger) -1,591 -1,069 -1,040 +522 –33% –3%  Inga tryckkostnader på matchtröjor

Serier (avgifter, resor, domare) -1,546 -1,349 -1,292 +197 –13% –4%  Något lägre pga färre matcher under pandemin

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%  Inga kundförluster under 2020 vs. 2019 (245') och ingen el för uppvärmning (+260')

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

Övriga kostnader kansli -616 -36 -77 +580 –94% +115% Lägre avsättningar för tvist med SKV (+420')

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%

Resultaträkning 2020 - utfall 

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 



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%

Resultaträkning 2020 – budget ’21 

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 



December 31 December 31

TILLGÅNGAR 2016 2017 2018 2019 2020 SKULDER & EGET KAPITAL 2016 2017 2018 2019 2020

IFK Lidingö FK-"koncernen"

Kassa & bank 1,083 -48 1,013 650 3,607 Leverantörsskulder 2,312 280 583 853 492

Löneskulder 602 500 533 536 502

Lager 108 15 26 28 28 Skatteskulder 226 351 220 -7 1,449

Förutbetalda intäkter 3,302 3,344 3,814 5,737 5,640

Kundfordringar 1,118 528 260 3,252 4,246 Övriga uppl. kostnader + förutbet. int. 244 398 155 3,476 1,736

Fordringar på lagkassor 532 353 39 22 26 Övriga korta skulder 83 -111 94 90 657

Övriga kortfristiga fordingar 161 55 72 479 19 Kortfristiga skulder 6,769 4,763 5,399 10,686 10,476

Övriga uppl. intäkter & förutbet. kostn. 1,279 933 762 3,267 1,296

Kortfristiga fordringar 3,090 1,869 1,133 7,020 5,587 Bidrag - kortfristig del 3,031 2,782 357 357 357

Bidrag - långfristig del – – 2,068 1,711 1,354

Balanserade bidrag 3,031 2,782 2,425 2,068 1,711

Pågående nyanläggning 18,954 17,993 17,498 19,181 18,563

Konstgräs 6,307 5,736 4,593 2,604 1,817 Banklån 22,835 21,763 21,080 20,710 20,694

Inventarier 273 178 83 – –

Materiella anläggningstillgångar 25,534 23,907 22,174 21,785 20,380 Eget kapital -2,822 -3,565 -4,557 -3,981 -3,278

IFK Lidingö Fotboll Arena AB – – – – –

Anläggningstillgångar 25,534 23,907 22,174 21,785 20,380

SUMMA TILLGÅNGAR 29,814 25,743 24,347 29,484 29,603 SUMMA SKULDER & EGET K. 29,814 25,743 24,347 29,484 29,603

Rörelsekapital -3,680 -2,893 -4,265 -3,666 -4,889 Nettoskuld 21,752 21,810 20,066 20,060 17,087

IFK Lidingö FK-"koncernen" består av IFK Lidingö FK, IFK Lidingö BK, IFK Lidingö FC samt IFK Lidingö Fotboll Arena AB

Balansräkning 2020 


