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Ekonomisk berättelse 2022  

 
2022 – vi bygger vidare för en stark plattform för vår fotbollsverksamhet 
Spånga IS Fotboll har ett ekonomiskt år som börjar den 1 november 2021 och sträcker sig till den 31 
oktober 2022. Detta för att bättre stämma överens med fotbollssäsongen.  
 
Det blev ett mer normalt år efter de senaste pandemiåren som vi har färskt i minnet. Det har så klart 
också påverkat föreningens ekonomi på olika sätt. Exempel på det är att kioskverksamhet drog igång 
men även mer privat resande och därmed lägre deltagande i våra fotbollscamper.  
 
Vi har precis som tidigare år sett att vår intäktsmodell med flera olika intäktskällor är stabil. Trots det 
har Spånga IS FK haft ett mer utmanande år ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har gjort att vårt 
resultat är lägre under 2022 än för 2021. Ekonomin har vi följt nogsamt och styrt på ett bra sätt vilket 
gör att vi ser ljusare på 2023 års resultat. Vi har under de senaste året byggt upp en stabil ekonomisk 
plattform som gör att vi har haft ekonomiskt utrymmer att fortsätta satsningarna trots vissa högre 
kostnader.  
 
En del i årets ekonomiska styrning har också varit kostnadskontroll.  Det har handlat om att 
säkerställa intäkter först och bevilja kostnader efter det. Trots detta har vi ändå kunnat göra riktade 
satsningar i vår verksamhet för att ytterligare förbättra förutsättningarna och fortsätta implementera 
Spångamodellen.  När vi drabbades av ökade kostnader så gjorde vi valet att fortsätta att satsa på att 
utveckla fotbollsverksamheten och långsiktigt lösa kostnadsfrågan – istället för kortsiktigt dra ner på 
allt som är möjligt att dra ner på – men som då kommer med en konsekvens.  
 

Föreningens intäkter uppgick totalt till 8 774 tkr. Det är en ökning på 1910 tkr i jämförelse med 
2021 års intäkter. Föreningens intäktsmodell ser ut på detta sätt där storleken på intäkterna kommer 
ifrån: 
 
Försäljning:   6%    
Avgifter för medlemmar:  34% 
Bidrag och sponsorer:  27% 
Fotbollsaktiviteter:  15% 
Lagkassor:   18%  

 
En stor del av ökningen kommer från att vi nu full tut redovisar lagkassorna i föreningens bokföring, 
vilket är ett krav från skatteverket. Tidigare har lagkassor inte redovisats som en del i föreningens 
totala ekonomi. Det innebär en ökning med 1 555 ksek. Ökningen på intäktssidan i år sker också tack 
vare ett ökat antal medlemmar och ökade kommunala och statliga bidrag. Att vi har kunnat bedriva 
kioskverksamhet bidrar också till ökningen av intäkter.  
  
Sponsorintäkter minskar under 2022, från en låg nivå i jämförelse med andra föreningar av vår 
storlek.  Här söker vi efter medlemmar som kan engagera sig kring det viktiga marknadsarbetet för 
att växla upp intäkterna.  
 

Just att söka bidrag har också varit en strategi för att öka föreningens intäkter och kunna satsa på 

utbildning och utveckling av verksamheten och stödet till ledarteamen. Här ligger vi kvar på en 

historiskt hög nivå, dock något lägre än föregående år.  
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Föreningens kostnader uppgick till 9 208 tkr vilket är en ökning med 3 046 tkr i jämförelse med 
föregående år. Även här är den största delen av kostnadsökningen resultatet av redovisningen av 
lagkassorna. Det förklarar 1 527 ksek av ökningen. Föreningens huvudsakliga kostnadsposter är 
kopplade till fotbollsverksamheten och stödfunktionen som kansliet är: 

➢ kansliets personal på ca 2427 tkr (2 330 tkr)  

➢ materialkostnader på ca 860 tkr (825 tkr)  

➢ arvode till tränare uppgick till 1 333 (969 tkr) 

➢ anmälningsavgifter för seriespel på 289 tkr (286 tkr)  

➢ planhyror och domararvoden låg på ca 102 tkr (193 tkr) respektive 362 tkr (237 tkr) 

➢ redovisningstjänster (tidigare med egen personal) 934 tkr  

 

Med ökade intäkter är målet att kunna lägga mer kostnader för verksamheten och fortsätta utveckla 

verksamheten i linje med Spångamodellen. Vi är därför glada över att ha kunnat satsa resurser på 

utbildningar och ledarutveckling. Vi har också en växande fotbollsverksamhet som avspeglas i ökade 

kostnader för allt ifrån domarersättningar till materialinköp. Kostnaden för lösningen för 

redovisningstjänster är för hög – så där har vi fattat beslut om en ny lösning som redan trätt i kraft.  

 

Att vi har utvecklat verksamheten så att vi behåller fler spelare högre upp i åldrarna är positivt men 

det gör också att kostnader för arvoden för tränare ökar när antalet träningsgrupper blir fler. De 

utökade fotbollscamperna med fler deltagare medför också ökade kostnader, men med högre 

intäkter så bidrar de ju oavsett till ett positivt resultat.  

 

Resultat för 2022 når inte upp till budget och vi landar på ett underskott på 434 tkr.  
Vid utgången av verksamhetsåret 2021 hade föreningen likvida medel på 1 200 tkr, exkl lagkassor. 
Under 2021 var den summan 2 016 tkr vilket innebär att vi fortfarande har en god likvid situation 
dock försvagad jämfört med 2021. Tillgångssidan i balansräkningen uppgår till totalt 2 181 tkr och 
finansiering sker genom kortfristiga skulder på 601 tkr och eget kapital (balanserade vinster) på 1 580 
tkr.  
 

Stabil grund inför 2023 
Det är med stor tillförsikt vi ser fram emot det ekonomiska året 2023. Spånga IS Fotboll har en stabil 
ekonomisk grund att stå på som gör att vi kan både genomföra och utveckla fotbollsverksamheten i 
linje med Spångamodellen. 2022 var ekonomiskt sätt ett svagare år men det är resultatet av att vi 
drabbades av vissa oväntade högre kostnader som vi valde att lösa långsiktigt samtidigt som vi inte 
gjorde avkall på satsning på att utveckla fotbollsverksamheten.   
 
Vi kommer att fortsätta med strategin att öka den externa finansieringen och att allt eftersom vi ser 
att ekonomin är stabil och intäkterna kommer in så kan vi lägga mer kostnader i verksamheten.  
 
Jonas Åkesson 
Kassör Spånga IS Fotboll 2022 

  


