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ÅRSREDOVISNING
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Flerårsjämförelse */  

2022 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning (tkr) 7 354 4 923 4 835 5 580 5 712

Rörelseintäkter totalt (tkr) 12 388 10 061 9 678 8 225 9 305

Resultat (tkr) 1 213 -560 259 282 238

Balansomslutning (tkr) 4 833 3 038 4 002 3 287 3 091

Eget kapital (tkr) 3 123 1 910 2 470 2 211 1 929

Soliditet (%) 64,6 62,9 61,7 67,3 62,4

Kassalikviditet (%) 279,0 260,9 255,2 297,4 249,6

Återinvestering (%) 9,8 -5,6 2,7 3,4 2,6

Antal medlemmar (st) 2 007 2 190 2 048 1 947 1 846

Antal godkända LOK aktiviteter 98 000 108 000 108 000 83 000 84 000

(avrundat till jämna tusental)

* Definition av nyckeltal
Soliditet:  Föreningens betalningsförmångan på lång sikt, eget kapital / totalt kapital 
Kassalikviditet: Föreningens betalningsförmåga på kort sikt, oms tillg (exl lager) / kortfristiga skulder
Återinvestering: Föreningens resultat i förhållande till totalt intäkter, årets resultat / summa intäkter

Under flerårsjämförelsen här ovan redovisas föreningens ekonomiska ställning.

Föreningen har sitt säte i Älvsjö.

Ekonomi

Föreningen omsätter 12,3 MSEK (fg år 10,1 MSEK)

Årets resultat visar ett överskott om 1.213.126 kr. Budgeterat resultat
var 65.000 kr och därmed en positiv avvikelse om 1.148.126 kr.

Styrelsen för Älvsjö AIK Fotbollsförening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 
2020-11-01--2021-10-31.
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Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinst:

Årets resultat 1 213 126
Summa Kronor 1 213 126

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: 

Balanseras i ny räkning 1 213 126
Summa Kronor 1 213 126

Efter disposition enligt ovan uppgår därmed eget kapital och fondering till:

Balanserad vinst från föregående år 1 251 942
Årets vinst 1 213 126
Summa balanserat resultat Kronor 2 465 068

Förnyelse och utvecklingsfond från föregående år 657 788
Årets fondering 0
Summa förnyelse och utvecklingsfond Kronor 657 788

Summa totalt eget kapital Kronor 3 122 856

Resultatet av verksamheten för föreningens räkenskapsår samt bolagets ekonomiska ställning
per den 31 oktober 2022  framgår av nedan intagen balans- och resultaträkningar med därtill 
hörande noter.
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Inledning och summering  

 

Denna summering skrivs veckan efter att vi återigen kunnat ha vår årsavslutning för nära 

1300 unga Älvsjöspelare på Stockholmsmässan.  Ljudvolymen när kvällen börjar med en 

liten film som avslutas med att Älvsjö-loggan framträder är så hög att personerna på 

scenen inte hade tackat nej till öronproppar. Det är en fantastisk känsla att få se och 

höra alla våra barns energi och glädje kopplad till fotbollen och gemenskapen!  

 

Efter ett på flera sätt kämpigt 2021 känns det skönt att orden “, gemenskap, utveckling 

och glädje” kan sammanfatta inte bara ovan nämnda avslutning, utan även den 

övergripande känslan av 2022. En till stora delar ny styrelse satte tillsammans med 

föreningens medarbetare tidigt upp ett antal målsättningar för året kopplat till 

ekonomi, värdegrund och det sportsliga. Alla dessa områden är långsiktiga till sin 

karaktär och för att nå dit vi vill krävs tydlighet, tid och tålamod. Även om inte allt har 

märkts hos alla lag och medlemmar har vi tagit många och stora steg under året. 

 

Under stabil ledning av vår nye klubbchef och våra medarbetare har ett stort arbete 

gjorts av ideella ledare och styrelseledamöter i framtagandet av grunden för 

föreningens nya sportsliga modell, en uppdatering av vår värdegrund samt ett mycket 

lyckat arbete med att få nya sponsorer till ÄAIK FF. 

Ekonomin är fortsatt i bra balans och vi gjorde ett starkt 2022, vilket i innebär att 

föreningen står väl rustad inför 2023. 

 

Gällande det sportsliga på seniorsidan nådde vi i år inte våra uppsatta mål. Herrarna tog 

sig inte vidare för kvalificering till division tre och damlaget lyckades inte behålla platsen 

i Elitettan. Vi reflekterar, drar lärdom och har redan påbörjat bygget för en stabilare 

seniorverksamhet där målet är att damerna ska tillbaka till Elitettan samt herrarna till 

division tre. Detta med tydliga mål att få med så många spelare som möjligt från egna 

led till våra seniorlag. Med nya klubbchefen, Jan Lundberg på plats och med en 

uppdaterad modell Älvsjö känner vi nu att vi kan arbeta vidare för en mer strukturerad 

och föreningsstyrd verksamhet. 

Tillsammans är vi starka! 
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Styrelsen bestod under 2022 av: 
  

 Daniel Collin, ordförande 

 Sara Molnar, vice ordförande 

 Lars Jonsson Bergman, ledamot 

 Patrik Axsäter, ledamot 

 Johan Thorblad, ledamot 

 Thomas Andersson, ledamot 

 Lennart Hedlund, ledamot 

 Magnus Lindahl, suppleant 

 Anders Lundström, suppleant 
 

Vidare har följande bistått föreningen och Styrelsen i dess arbete 
  

 Redovisningsbyrån Cebeko Redovisning AB 

Medlemmar  

Föreningen har under året haft 2007 medlemmar varav 1 656 spelare och 351 ledare och 

tränare. Antalet godkända aktiviteter uppgår till 97 970 st (2021 108 000 st) att antal 

aktiviteter ser ut att ha minskat jämfört med år 2021 beror på att RF har förändrat 

beräkningssystemet. Vi har dock fått mer pengar per godkänd aktivitet i år. 

 

 

Ekonomi  

2022 års verksamhet resulterade i ett överskott om 1 213 000 kr. Budgeterat resultat var  

65 000    kr och därmed en positiv avvikelse om 1 148 000 kr. Det positiva överskjutande 

resultatet kan förklaras med att vi under 2022 lyckades hyra ut parkeringen på stora 

grusplanen vilket genererade en extra intäkt som inte låg med i budget. 

Föreningen har sedan många år haft ordning på och uppnått sund balans i ekonomin samt 

klarat av att bibehålla detta även under pandemiåren. Vår bedömning är fortsatt att 

föreningen är väl rustad, både organisatoriskt och ekonomiskt. 

  

Fotbollskontoret  
Vid sidan av våra medlemmar är föreningens anställda en ett viktigt nav i vår verksamhet. På 

fotbollskontoret har följande personer arbetat under året: 

 Jan Lundberg– Klubbchef 

 Stefan Edlund – Föreningskonsulent 

 Joakim Sjöholm – Idrottsplatsansvarig (föräldraledig) 

 Klas Wahlqvist - Idrottsplatsansvarig (vikarie) 

 Jessica Höglander – Sportchef 7 mot 7 & 5 mot 5 

 Annica Persson – Sportchef Senior, U-lag, 11 mot 11 & 9 mot 9 

 Elin Brundin – Marknad & Partnerskap (ny för i år) 

 

 

 



Sida 5 av 16 

 

Vision och verksamhetsidé  

Med visionen att vara En attraktiv samt ansvarstagande fotbollsförening och en av 

Stockholms ledande klubbar för spelar- och ledarutveckling. 

För arbeta mot visionen har vi tagit fram följande verksamhetsidé: 

Vara en aktiv och god samhällsaktör som tar ansvar för barn och ungdomars         

 sportsliga och sociala utveckling. 

 

Värna om de spelare som utbildas från våra egna led i syfte att de ska bli en   
betydande del av föreningens framtid.  

 

Arbeta för kompetensutveckling och utbildning i syfte att säkerställa kvalitén i vår 

verksamhet. 

 

Kopplat till vision och verksamhetsidé hör värdegrund med nyckelord: 

Gemenskap -med omtanke och respekt för varandra skapar vi tillsammans en positiv, 

inkluderande och trygg miljö.  

 
Utveckling- individen är i fokus och ges möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna 

förutsättningar och sin egen takt. 

 

Glädje - vår verksamhet ska präglas av glädje. Genom glädje utvecklar vi gemenskap 

motivation och framtidstro. 
 

  

Verksamheten  
Under detta år har styrelse och Fotbollskontor arbetat närmre varandra än tidigare år samt 

gemensamt tagit fram mål och styrkort. Utskott har bildats för: 

 

Sportslig utveckling - sammankallande: Magnus Lindahl 

Med målet att utveckla den sportsliga verksamheten 

 

Marknad och Evenemang - sammankallande: Anders Lundström  

Med målet att öka föreningens intäkter och attraktion genom sponsring och aktiviteter. 

  

Värdegrund och Jämlikhet - sammankallande: Johan Thorblad  

Med målet att tydliggöra och levandegöra hur vi ser på samt jobbar med värdegrund och 

jämlikhet i ÄAIK 

  

Idrottsplatsen - sammankallande: Thomas Andersson 

Med målet att och som skapar positiva känslor. 

   

Under året har vi fortsatt med trygghetsvärdar som har funnits på plats vid 30 matchdagar.  

 

Ytterligare en ung Älvsjöledare Tyra Aggefors nominerades till Stockholm fotbollsförbunds 

”framtidens ledarutbildning” och kom in. Utbildningen sträcker sig över åtta månader och 

finns till för att ge unga ledare en diger utbildning och rusta dom som ledare inom den 

ideella fotbollsvärlden. 
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Damlaget  

Damlaget gjorde sin tredje säsong i Elitettan med lyckades inte att säkra ett fjärde år. 

Damlaget tränades inledningsvis av huvudtränarna Erica Froste och Lucas Riedel samt 

målvaktstränare Mikael Svensson. Efter en tuff vårsäsong där vi inte fick poängen med oss 

samt drabbats av flera svåra skador behövde vi efter sommaruppehållet göra en förändring 

samt en nystart därmed och tackade vi, med all respekt, av Lucas och Erica som ersattes av 

Arris Tsilichristos och Johan Roth. 

På grund av det tuffa skadeläget i truppen inleddes ett givande samarbete med både 

Brommapojkarna samt Hammarby. 

Under höstsäsongen lyckades damerna ta några fler poäng men inte tillräckligt för att hålla 

sig kvar i Elitettan. Arris Tsilichristos är nu kontrakterad på två år tillsammans med en ny 

assisterande tränare, Elias Spång. Elias som till vardags arbetar som lärare och 

fotbollsinstruktör på Fredrika Bremergymnasiet har även gjort fyra säsonger som målvakt i 

Älvsjös herrlag en gång i tiden.  

F19U  

Laget spelade återigen Flickallsvenskan/Svenska Spel F19 Norra. Efter en resultatmässig tung 

vår så gick det bättre under hösten vilket resulterade i en tredjeplats i Svenska spel Höstserie 

B. Laget tog sig också hela vägen till final i JDM där Brommapojkarna var för starka att rå på. 

Under året har även 6 (!) spelare från truppen fått göra debut i Elitettan och i somras blev en 

spelare uppflyttad till damlaget och nu under hösten blev ytterligare två spelare uppflyttade. 

Vi har även kunnat bjuda 4 spelare från F07 på debut i F19 Svenska Spel.   

Laget tränades av huvudtränare Max Ljungblom som även är kontrakterad för 2023 då laget 

fortsatt kommer att spela i Svenska Spel F19. 

 

Herrlaget  

Herrarna startade division 4 starkt med en trupp bestående både av gamla och nya spelare. 

Under våren gjordes ett tränarbyte där tidigare assisterande tränare Pontus From tog över 

rollen som huvudtränare. Jonas Bodin anslöt till truppen som ny assisterande och Björn 

Hedman gick in som lagledare. Efter sommaruppehållet förstärktes tränarstaben med 

målvaktstränaren Peter Salomonsson. Laget slutade på en tredje plats i tabellen och spelar 

därmed i division fyra även nästa säsong. Glädjande är att flera unga spelare från våra egna 

led under året har gjort debut i herrlaget och kommer även att spela kvar nästa säsong. 

Målsättning för 2023 är att ta sig upp i seriesystemet till division tre. Hela tränarstaben är 

förlängd för kommande år vilket bidrar till en kontinuitet som truppen saknade inför 

säsongen 2022.  
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P19 U   

När säsongen 2022 inleddes kontrakterades nya tränare, Mikis Constantinidis och Oswaldo 

Gustafsson till en relativt tunn spelartrupp där några nya spelare så småningom anslöt. Det 

var under året svårt att få ihop gruppen och resultaten blev inte vad vi hoppats på. Inför 

2023 kommer P19 inte att vara kvar som trupp, i stället bildas nu P18 U som består av 

spelare och tränare från vårt nuvarande P17 U-lag. 

Positivt är att P19:s tränarduon blir kvar i Älvsjö AIK, Mikis som fotbollsutvecklare och 

Oswaldo som tränare för P2007 Utv. 

  

 Ungdom 16-19 år  

P17 U har under säsongen har laget spelat i P17 division 1, region 4 och placerad sig på en 

sjundeplats. Inför säsongen 2023 övergår laget till att bli P18 U och från och med nu axlar 

Abel Yiman rollen som huvudtränare assisterad av Roland Grunéus. Daniel Kalles Pettersson 

finns kvar som lagledare. Abel Yimam är en av våra unga lovande och talangfulla tränare som 

nu tar steget upp till att bli huvudtränare. 

P 16 U 

Laget hade en tuffsäsong i serien P16 nationella där man bjöds på hårt motstånd från lag 

som tex Djurgården, IFK Norrköping samt Hammarby TFF.   

Laget övergår nu till att bli P17 U med ny huvudtränare Christos Degrenis. Christos har ett 

förflutet i klubben som spelare i herrlaget och det är alltid kul att välkomna tillbaka tidigare 

spelare i nya roller som tränare. 

F17 U  

Har under 2022 spelat i F17 SM med tränarna Tomas Ehrngren och Niklas Grandin. Laget 

kommer nästa år att spela Seniorfotboll i division 5 i vår nyskapade klonförening Älvsjö AIK 

DFF där båda tränarna blir kvar.   

Ett nytt F17 U håller just nu på att bildas och som består av spelare från vårt F2007-lag. En ny 

extern tränare har knutits till detta lag, Oskar Elfström. 

I detta åldersspann har vi även haft Dam J vilket är ett lag för flickor i födda mellan 2007 och 

2002. Laget har under året tränats av Elin Brundin, Lovisa Waldebäck samt Amanda 

Svedebäck. 
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9 mot 9 & 11 mot 11 upp till  

Vi har haft 8 trupper som under året har spelat 9 mot 9. Inom varje trupp har flera lag 

anmälts till Sanktan. P2008 hade till exempel hela fem lag anmälda i serien och F2008 hade 

fyra lag vilket visar på en fantastisk bredd.  

Gällande våra trupper inom 11 mot 11 hade vi 5 trupper inom åldrarna 2007 till 2006. Här 

hittar bland annat Flickor födda 2007 där några av spelarna under året har fått rotera ända 

upp till F19 och Flickallsvenskan/Svenska Spel 

 

 7 mot 7 & 5 mot 5  
Under 2022 har verksamheten varit i gång som vanligt igen efter pandemin vilket medfört 

att vi kunnat genomföra våra centralt planerade aktiviteter. Genomförandet av 

gemensamma aktiviteter som Stora Sundby för våra 10-års lag, Santis Summer Cup för våra 

5-spels lag och Stimulansträning är viktigt både ur ett utvecklings- och 

samverkansperspektiv. Relationer och kultur mellan spelare, ledare och vårdnadshavare 

stärks samtidigt som samverkan och kommunikation i och mellan lagen ökar. 

  
Beslutet att ta bort kravet på förstalag från 13 år har inneburit en ny framtagen ”Modell 

Älvsjö”. Modellen innebär bland annat mer resurser till 5 mot 5 och 7 mot 7 i form av 

anställda fotbollsutvecklare som ska arbeta operativt i vår dagliga verksamhet. Mer resurser 

läggs även på utbildning för våra ideella ledare.  

  

Med en tydlighet och mer resurser till vår 5- och 7-spelsverksamhet ser vi med glädje fram 

emot 2023. 

 

Parafotboll  

Under 2021 startade föreningen en parafotbollssektion för flickor med intellektuell 

funktionsnedsättning. Gruppen består nu av tio tjejer. 

Med hjälp av Parasporten, RF-sisu, Svff och Stockholms fotbollsförbund har verksamheten 

både fått ekonomiskt stöd liksom utbildning och rådgivning för att kunna starta. 

Parafotbollen genomförde i år sin andra sommarcamp där Charlotte Ovefelt, Moa Johansson 

och Wilma Stenman var ledare. Charlotte och Moa har sedan fortsatt att driva parafotbollen 

under hösten 2022 där även Linn Eriksson och Lasse Johansson har varit med som ledare 

 

Knatteskolan  

Vår knatteverksamhet har under 2022 bedrivits måndagar och söndagar där vi samtliga 

tillfällen haft glädje, utveckling och lek i fokus. Drygt 150 barn i åldern 5–6 år har deltagit och 

tränats av våra ungdomsspelare födda 2007. Föreningskänslan som mötet mellan knatte och 

ungdom ger utgör en av grundstenarna i vår verksamhetsidé. 

  

Detta år resulterade knatteskolan i åtta nya lag som startade sin verksamhet under vecka 46.  

 

 



Sida 9 av 16 

 

Sommarfotbollsskola och Camp  
Ett lyckat år för camp och fotbollsskola med deltagare i åldrarna 8 till 13 år. Under året har vi 

hunnit arrangera sommarfotbollsskola under fem veckor, camp under totalt fyra veckor och 

Älvsjö Girls Camp samt Para camp under en vecka. Våra ledare på camp och 

sommarfotbollsskola har varit ungdomstränare med erfarenhet från vår knatteskola 

och/eller tidigare upplagor av camp- och fotbollsskoleverksamhet. Paracampen drivs av de 

tränare som till vardags ansvarar för vår Parafotboll. 

  

Vid utformning av planering för våra camper och fotbollsskolor låter vi fotboll, glädje och 

kamratskap vara centralt. 

 

Idrottsplatsen  

Fotbollskontoret har fortsatt ansvarat för driften av Älvsjö IP. Uppdraget om drift av 

idrottsplatsen kommer från idrottsförvaltningen via s.k. ”Föreningsdrift”. 

 

Vi har under året varit aktiva i god dialog med idrottsförvaltningen angående Älvsjö IP och 

väntar på att få igenom beslut om att förvaltningen tillhandahåller idrottsplatsen: 

 Ett utegym 

 En ny multisport-plan (kulananläggning) 

 Ett permanent kameratorn ovanpå läktaren i stället för den ställning som nu 

provisoriskt står framför speakerbåset 

Vi har även stått inför utmaningar med boende på området, i ett läger som har byggts 

bakom kortsidan på plan 1. I samverkan med Idrottsförvaltningen och polisen har nu lägret 

avvecklats och marken sanerats. Det har också fastställts att idrottsplatsen kan hanteras 

under samma regler som parkområde och därmed kan vi så snart vi ser någon etablera ett 

tält eller annan form av boende kan kontakta polisen som då direkt kan agera i ärendet. 

   

Slutord 

Styrelsen vill med dessa rader överlämna årsberättelsen för verksamhetsåret 2022 till 

årsmötet för dess godkännande. Samtidigt önskar styrelsen tacka för det förtroende vi haft 

från föreningens medlemmar och önskar samtliga medlemmar, de anställda samt den nya 

Styrelsen ett spännande kommande år. 

  

  

Styrelsen Älvsjö AIK FF 
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RESULTATRÄKNING
2021-11-01 2020-11-01

Not 2022-10-31 2021-10-31

Rörelseintäkter 1
Nettoomsättning 7 354 178 4 922 771
Övriga rörelseintäkter 148 905 118 117
Medlemsavgifter 564 350 579 900
Bidrag 4 320 834 4 440 177
Summa rörelseintäkter 12 388 267  10 060 965

Rörelsekostnader
Inköp varor, matchkostnader, träning, material 2 -4 314 888 -3 244 411
Övriga externa kostnader -955 234 -1 582 457
Personalkostnader 3 -5 887 569 -5 756 278
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -16 537 -35 200
Summa rörelsekostnader -11 174 228 -10 618 345

Rörelseresultat 1 214 039 -557 380

Finansiella poster
Ränteintäkter och finansiella intäkter 0 0
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader -913 -2 774
Summa finansiella poster -913 -2 774

Resultat efter finansiella poster 1 213 126 -560 154

Årets resultat 1 213 126 -560 154
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR Not 2022-10-31 2021-10-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 4 39 320 55 857
Summa materiella anläggningstillgångar 39 320 55 857

Summa anläggningstillgångar 39 320 55 857

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror 4 550 21 615
Summa varulager 4 550 21 615

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 17 000 17 000
Övriga fordringar 40 361 22 498
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 1 519 458 1 740 146
Summa kortfristiga fordringar 1 576 819 1 779 644

Kassa och bank

Kassa och bank 3 212 794 1 181 082
Summa kassa och bank 3 212 794 1 181 082

Summa omsättningstillgångar 4 794 164 2 982 342

SUMMA TILLGÅNGAR 4 833 484 3 038 199
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BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2022-10-31 2021-10-31

Eget kapital

Balanserat resultat 1 251 942 1 812 096
Förnyelse och utvecklingsfond 657 788 657 788
Årets resultat 1 213 126 -560 154
Summa eget kapital 3 122 855 1 909 730

Kortfristiga skulder
Leveranstörsskulder  748 804 301 153
Övriga skulder 93 565 126 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 868 259 700 656
Summa kortfristiga skulder 1 710 628 1 128 469

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 833 484 3 038 199
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Avskrivning

Inventarier 5 år

Not 1 Rörelseintäkter 2021-10-31 2020-10-31
2022-10-31 2021-10-31

Nettoomsättning
Intäkter serveringen 655 344 165 156
Sponsorintäkter 612 495 431 845
Egna arrangemang 1 077 343 881 835
Spelaravgifter 3 482 354 3 178 812
Parkeringsintäkter 1 332 667 40 000
Övrigt 193 975 225 123

7 354 178 4 922 771

Övriga rörelseintäkter
Bingolotto och bingoalliansen 148 905 118 117

148 905 118 117

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 564 350 579 900

Bidrag
LOK bidrag statliga 1 157 981 991 920
LOK bidrag komunala 796 492 812 410
Utbildningsbidrag 86 000 165 000
Övriga bidrag 1 280 361 1 470 847
Driftsbidrag föreningsdrift idrottsplats 1 000 000 1 000 000

4 320 834 4 440 177

Totalt 12 388 267 10 060 965

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Tillämpade avskrivningstider:
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Not 2 Inköp varor mm 2021-10-31 2020-10-31
 2022-10-31 2021-10-31

Matchkostnader 1 625 358 1 359 268
Träningskostnader 218 144 370 446
Egna arrangemang 573 111 567 668
Inköp servering 453 956 122 295
Materialkostnader 979 065 614 801

Övriga kostnader 465 254 209 934
Totalt 4 314 888 3 244 411

Not 3 Personalkostnader 2021-10-31 2020-10-31

2022-10-31 2021-10-31
 

Löner och andra ersättningar samt  sociala
kostnader inkl pensionskostnader

Medelantalet heltidsanställda 6 4

Kanslipersonal mfl.
Löner och andra ersättningar 2 444 490 2 465 100
Sociala kostnader och pensionskostnader 1 005 723 829 464
  (varav pensionskostnader) (189 744) (67 190)

3 450 213 3 294 564

Ledare och spelare
Löner och andra ersättningar 1 730 903 1 702 600
Sociala kostnader och pensionskostnader 414 937 315 591
  (varav pensionskostnader) (0) (0)

2 145 840 2 018 191
  
Övriga personalkostnader
Utbildningskostnader 86 821 161 806
Övriga kostnader 204 695 281 717

291 516  443 523

Totalt 5 887 569  5 756 278
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Not 4 Inventarier 2022-10-31 2021-10-31

Ingående anskaffningsvärde 550 334 519 084

Inköp 0 31 250
Utgående ackumulerad anskaffningsvärden 550 334 550 334

Ingående avskrivningar -494 477 -459 277

Årets avskrivningar -16 537 -35 200
Utgående ackumulerad avskrivningar -511 014 -494 477

Utgående planenligt restvärde 39 320 55 857

Not 5 Förutbetalda kostnader och
 upplupna intäkter 2022-10-31 2021-10-31

Leverantörsbonus 320 000 400 000
LOK bidrag statliga 320 000 295 000
LOK bidrag komunala 639 000 610 000
Övrigt 240 458 435 146

1 519 458  1 740 146
  

 

Not 6 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 2022-10-31 2021-10-31

 

Driftsbidrag IP föreningsdrift 166 667 166 667
Domarkostnader 30 000 25 000
Revision 30 000 27 000

Övrigt 641 592 481 989
868 259 700 656
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