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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

724 665
9 195 975
1 870 026
19 621 626
883 955
132 544
0
4 219 741
36 648 532

2 487 420
4 955 744
2 087 247
6 700 775
738 397
124 597
1 200
719 609
17 814 989

-4 191 324
-875461
-650 834
-490313
-2 416 857
-438395
-59 472
-227 177
-18 894 179
-28 244 012
8 404 520

-2 679 244
-135445
-800 076
-150502
-1 006 819
-275312
-86 883
-187086
-10 821 545
-16 142 912
1 672 077

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

26
-125
8 404 421

0
-82
1 671 995

Resultat före skatt

8 404 421

1 671 995

Årets resultat

8 404 421

1 671 995

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Matchintäkter
Marknadsintäkter
Egna arrangemang
Ersättning SEF/Tipselit
Medlemsintäkter
Spelarförsäljning
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter
Summa fdreningens intäkter
Föreningens kostnader
Matchkostnader
Marknadskostnader
Egna arrangemang
Spelarköp/-hyra
Övriga fotbollskostnader
Kanslikostnader
Förvaltningskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

Not

2

3

2

4
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2020-12-31

2019-12-31

127 071
127 071
127 071

127 071
127 071
127 071

51 777
51 777

15 000
15 000

107 814
0
759 469
1 371 371
2 238 654

119 634
11 499
54 841
1 572 349
1 758 323

Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

11 694 520
11 694 520
13 984 951

3 133 573
3 133 573
4 906 896

SUMMA TILLGÅNGAR

14 112 022

5 033 967

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager in. in.

Varulager
Summa varulager
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Not

2020-12-31

2019-12-31

2 001 303
8 404 421
10 405 724
10 405 724

329 308
1 671 995
2 001 303
2 001 303

127 071
24 550
151 621

127 071
24 550
151 621

527 632
78 288
1 667 915
1 280 842
3 554 677

807 280
0
1 026 449
1 047 314
2 881 043

14 112 022

5 033 967

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Fritt eget kapital vid rälcenskapsårets slut
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser
Fondavsättningar
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsbokslutet är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
2017:3 om årsrbokslut i mindre företag.
Resultaträkning med tillhörande noter har anpassats efter Svenska Fotbollsförbundets rapportmall.

Not 2 Nettoresultat av egna arrangemang

Cuper
Second Hand
Lotterier
Övriga arrangemang

2020

2019

101 013
839 165
268 195
10 819
1 219 192

46 825
771 427
352 648
116 271
1 287 171

2020

2019

533 427
0
78 924
2 741 288
866 102
4 219 741

534 055
75 700
109 854
0
0
719 609

2020

2019

Not 3 Övriga rörelseintäkter

Statliga och kommunala aktivitetsstöd
Utbildningsbidrag
Övriga bidrag och gåvor
Kompensationsstöd RF
Tillväxtverket - korttidspertnittering

Not 4 Personalkostnader

Löner och ersättningar spelare
Löner och ersättningar ledare/tränare
Löner och ersättningar övrig fotbollspersonal
Löner och ersättningar arrangetnanspersonal
Löner och ersättningar kanslipersonal
Löner och ersättningar sponsringssäljare
Sociala kostnader spelare
Sociala kostnader ledare/tränare
Sociala kostnader övrig fotbollspersonal
Sociala kostnader arrangemangspersonal
Sociala kostnader kanslipersonal
Sociala kostnader sponsringssäljare
Övriga personalkostnader

9 427 663
2 524 345
518 069
477 228
651 621
390 767
3 271 665
872 272
155 420
143 168
264 926
117 230
79 805
18 894 179

4 930 321
1 493 480
314 900
286 321
592 291
317 039
I 918 946
506 711
3 874
71 963
232 806
104 643
48 250
10 821 545 _,(>--7
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Not 5 Avsättning iiinder

Kinne-Bengts Minnesfond
Ingemar Anderssons Minnesfond

2620-12-31

2019-12-31

4 .950
19 600
24 550

4950.
19 600
24 550

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter räkenskapsårets slut har,föreningen sålt spelare som har ingått i A-truppen till annan klubb. Den
totala vinsten vid avyttringen kommer att ge en väsentlig positiv effekt i föreningens redovisning.
Varberg 2021- () l.T °‘

.1.,ars Karlsson
Ordfdrande

e engttso
Ledamot:

anna 11/4Iy
Ledam

Henrik Dahl
Ledamot

1/42,1"
Pär-Ola Larsson
Ledamot

Peter Birk
Ledamot

,Vårrevi. ionsberättelse har lämnats 2021- 92.-^(93

Henrik Blom
Auktoriserad revisor

Therese R
vist
Fören ingirevisor

2
:3rEtt3I2„,)
Till föreningsstämman i Varbergs BoIS FC, org. nr 849600-6142

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Varbergs BoIS FC för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
— utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med bokföringslagen.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Varbergs BoIS FC för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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Henrik Blom

Therese Rindekvist

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor
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