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ORDFÖRANDE HAR ORDET

År 2022 gör föreningen återigen ett mycket bra sportsligt resultat och seniorlaget spelar   
i Allsvenskan även 2023. Detta genom att besegra Östers IF i två ångestladdade kvalmatcher, där BoIS 
stod som segrare. Återigen är vi med i det främsta finrummet i Svensk Fotboll och tillhör de allra mest 
framgångsrika föreningarna i Sverige. Damseniorer gör en helt godkänd säsong och slutade på sjätte 
plats i division 2 vilket innebär spel i division 3 nästa år på grund av serieomläggning.

Äntligen kunde vi spela inför publik utan restriktioner och vilka härliga publikfester vi fått vara med om 
på Varberg Energi Arena. Varbergs kommun har påbörjat ombyggnationen av arenan med bland annat 
ny läktare. Det blir fler sittplatser och anpassningar efter de krav som ställs av SvFF. Nu kan vi se fram 
emot en ny uppfräschad arena 2023 och många fina matcher. 

Ekonomi 
Föreningen gör återigen ett stort plusresultat 
som gör att hela föreningen kan fortsätta utveck-
las och stå väl rustat inför framtiden.  

Dam
Damlaget slutade på en hedrande sjätteplats i 
division 2 och spelar 2023 i nya division 3. Det är 
alltså ingen nerflyttning utan en serie omläggning 
för 2023. Ett bra resultat och laget tar hela tiden 
stora steg framåt.
 
Barn och ungdom
Befäster sin position som en av de ledande för-
eningarna i Halland. Föreningen har aldrig haft så 
många aktiva som år 2022 och växer hela tiden. 
Den stora utmaningen är plats- och planbrist. 

Second Hand 
Gör återigen ett fantastiskt år som ger ett 
viktigt tillskott ekonomiskt. Per Johansson med 
personal gör ett imponerande jobb år ut och år 
in. Stort tack till alla som är engagerade i denna 
institution.

Personal 
Utan det engagemang och utan den kunskap 
vår personal besitter hade inte verksamheten 
fungerat. Under året förstärkte vi organisationen 
ytterligare genom att anställa Emma Bursell som 
evenemangsansvarig. Stort tack till alla som job-
bar på vårt sportkontor. 

Även våra vakter och volontärer gör ett fantastiskt  
jobb. På matcherna hjälper de oss att dra runt 
 säkerheten, kioskverksamheten och allt annat 
som händer på arrangemangen. Tack för ert 
under bara engagemang, ert  arbete och den  
glädje ni sprider.

   Lars Karlsson
Styrelseordförande

VERKSAMHETEN:
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KLUBBCHEFENS ORD

Ett spännande år, 2022, har genomförts. Vi kan 
se tillbaka på det och känna oss välmående. Ett 
herrlag på högsta nivå, damlag och akademiverk-
samhet under utveckling, barn- och ungdom-
sverksamhet, på både flick- och pojksidan, som 
kommer ge oss fina förutsättningar framöver.

Klubbens organisation har under året befästs och 
utgör idag ett solitt stöd för att vi ska kunna få ut 
så mycket det går på fotbollsplanerna. Organisa-
tionens tydligaste mål är just, att vara ett stöd för 
att kunna bedriva så bra fotbollsverksamhet det 
är möjligt.

Väldigt mycket bra görs i vår förening idag. Två 
delar vill jag gärna berätta lite om:

För att bli en hållbar elitförening över tid, genom-
för vår Framtidssektion ett gigantiskt utvecklings-
arbete. Detta med sikte på att ha en tydlighet 
och grön tråd som löper från vår verksamhetsidé 
och värdegrund ända upp till vår vision.

Med stöd av strategiska mål och ID-markörer, på 
alla våra verksamhetsområden, styrs förening-

ens verksamhet mot vår gemensamma vision: 
”Tillsammans är vi Västkustens främsta fotbolls-
klubb”. Detta arbete har pågått under snart två 
år och kommer vara ständigt pågående.

En annan del som sticker ut är vår Värdegrunds-
sektion. Kanske är vi unika i Sverige med att ha 
denna sektion? Hursomhelst – sektionens upp-
gifter att föra ut och upprätthålla vår värdegrund 
och BoIS-andan, kan aldrig bli nog viktig. Som ni 
vet är BoIS-andan vår praktiska användning av 
vår värdegrund.

Detta var två nedslag i den mycket omfatt ande 
verksamhet vi idag bedriver. Att vi dessutom har 
väldigt många personer som gör väldigt stora 
insatser för vårt BoIS och vi har kul tillsammans, 
borgar för en positiv framtid!

Jag känner mig lugn med klubbens utveckling – vi 
tar stora steg framåt – hela tiden!

Tillsammans är vi BoIS!
Dan Skogman

Klubbchef

BoIS-ANDAN
ORDNING OCH ANSVAR 

• Är alltid i tid med rätt utrustning

• Gemensamt håller vi ordning  

på material och hjälps åt att 

städa där vi varit

• Träningsvillig

• Sköter sömn, kost och skola 

• Meddelar frånvaro

• Tar individuellt ansvar för  

uppvärmning, nedjoggning  

och stretch före och efter  

träning och match 

KARAKTÄR 
• Alltid ge 100% oavsett  

– alltid göra sitt bästa

• Representant för BoIS – vara  

en del av BoIS och historien

• Hjälpsam

• Föredöme 

• Ödmjuk

• Ge sig själv förutsättningar att 

lyckas – ha viljan att vilja göra det 

som krävs för att lyckas

• Förebild – förstärkning av  

att vara en bra BoIS-are

• Empatisk 

UPPTRÄDANDE
• Vi hälsar på alla BoISare

• Bra, vårdat och positivt språk 

• Lyssnar noga på tränare/ledare 

och gör sitt bästa

• Hjälpsam, respekterar och säger 

bara bra saker om med- och mot - 

spelare, domare, ledare och  publik

• Öppen mot alla

• Alltid positiv och hjälpsam

• Jämlik

• Koncentrerad – 100 %  

fokuserad på det vi ska göra

• Använder träningstiden maximalt 
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BARN OCH UNGDOM

Vår ungdomsverksamhet från 5-19 år växer och det är glädjande. På pojksidan har vi lag i varje ålder 
och i flera åldrar når vi vad vi tycker är taket för hur många vi kan vara i varje ålder. Tyvärr är det lite 
sämre på flick sidan där vi är två eller tre åldrar i varje grupp. Men vi jobbar hårt för att öka antalet 
flickor som spelar i Varbergs BoIS.

Vi har också gjort en helt ny spelarutbildningsplan under året som täcker många fler delar än bara vad 
varje lag ska träna på. När ledarna har implementerat den så tror vi också att vår verksamhet kommer 
bli bättre och tydligare.

För lagen 5-14 år så jobbar vi med att hjälpa tränarna på olika sätt. Dels har vi lagmöten där vi går 
igenom året med säsongsplanering med mera och låter ledarna prata om sina förutsättningar och 
utmaningar. Vi har även ett liknande möte  efter säsongen som utvärdering av hur året blev. Sen har 
vi tränarmöten då vi är ute på träningsplanen och ger tränarna fler övningar och tips på hur man kan 
tänka som tränare. Dessa tillfällen på planen har vi fyra gånger under säsongen för varje ålderskategori, 
5-12 år och 13-14 år.

I år hade vi årskonferensen för alla ungdomsledare 12 november och det var rekord i antalet anmälda.  
På dagen var vi 53 anmälda och på kvällen när även respektive fick komma så var vi 77 anmälda.  
På kvällen var det bara att ha trevligt och njuta av varandras sällskap. På dagen hade vi först lite  
information kring vad som händer i föreningen men sen hade vi lite olika grupparbeten om spelar-
utbildningsplanen m.m.
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AKADEMIN

I vår akademi så ingår våra lag P15, P16, P17 och 
P19. Vi har inget F17 lag i år men vi har även 
inkluderat vårt Dam U under akademin även om 
det också är med i Dam.

P19 har gjort en fin säsong då de var nykom l-
ingar i den nya Superettan. Vår säsongen var bra 
då vi låg strax bakom topplagen. Under hösten så 
föryngrade vi laget och med det kom lite sämre 
resultat. Men oerhört viktiga erfarenheter för 
många yngre spelare som de kommer ha med sig 
i framtiden.

P17 gjorde en fantastisk höstsäsong och kom på 
andra plats i sin serie. Tyvärr räckte det inte för 
att ta i kapp Landskrona BoIS men ändå riktigt 
bra. Trots att många spelare spelade matcher i 
P17 så spelade det ingen roll vilka som spelade 
utan resultaten var bra i vilket fall.

P16 slutade sexa i sin nationella serie. Laget har 
till stor del varit spelare födda 2007 och de har 
fått bra erfarenhet att möta ett år äldre spelare. 
De har i många matcher spelat en bra fotboll 
men inte alltid räckt till i straffområdena.

P15 slutade trea i sin Hallandsserie. Det är alltid 
en tufft mellan oss, Falkenbergs FF och Halmstad 
BK men tyvärr drog vi det kortaste strået mellan 
dessa lag, även om vi vann de flesta matcher 
mot övriga lag. Även här har många spelare fått 
chansen och det tar vi med oss till nästa säsong.
Vi har varit med i olika cuper för de olika lagen. 
P17 och P19 var i Danmark på Dana Cup. P19 
gick till semifinal vilket var ett väldigt bra resultat. 
P17 såg väldigt bra ut i gruppspelet men åkte 
tyvärr ut i andra slutspelsrundan. De var värda 
mer än så.  

P16 vann sin grupp under påskhelgen och tog sig 
hela vägen till semifinal. I SEF Trophy för P15 så 
åkte de ut i kvartsfinal i B-slutspelet. SEF Trophy 
är en väldigt bra turnering för erfarenhet då 
Sveriges bästa lag deltar.

P16, P17 och P19 deltog också i ligacupen som 
spelades under försäsongen. Fem bra matcher 
för alla lagen men inget lag gick vidare till 
slutspel. Men att vara med  
i ligacupen innan säsongen börjar är en bra 
värdemätare till seriestart. Bra matcher mot bra 
akademier istället för att jaga träningsmatcher 
som inte alltid blir bra.

Vi har haft en spelare med i Rikslägret som SvFF 
tar ut för spelare som är 15 år. För spelare födda 
2006 har vi haft med flera spelare på Regionala 
läger som SvFF tar ut för de spelare som ligger 
lite bakom de som spelar landskamper.  

Till sist så hade vi med hela sju spelare utav 22 
som Hallands FF tog ut till Utbildningsläger Syd. 
Det visar att vi gör mycket rätt i vår utbildning av 

spelare.

Martin Skogman
Akademichef
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DAMLAGET

Efter att ha blivit rankade som Götalands ”bästa 
2:a” i Div3 2021 blev damlaget uppflyttat till Div2 
Västra Götaland där vi spelat 22 utvecklande 
omgångar under året. Serien har innehållit flera 
roliga derbyn med mycket publik och 2022 blev 
också året då vi kunde spela flera av våra hem-
mamatcher på Varberg Energi Arenas A-plan. 
Som nykomling är vi nöjda med en 6:e plats trots 
att det innebär Div3 2023. Endast 3 lag stannar 
kvar i Div2 nästa år då serierna görs om. 

Redan efter halva serien hade vi använt hela 
25 spelare i A-truppen. Skador, sjukdomar och 
annan frånvaro har gjort att startelvan varierat i 
varje match. Fördelen har förstås varit att många 
av våra unga spelare skaffat sig erfarenhet från  
Div 2-spel och vi står väl rustade inför 2023 då 
målet blir att vara ett topplag i nya Div 3.  
 
 

Vi fortsätter att satsa på spelare från egna 
ungdoms verksamheten och bygga damfotbollen 
i BoIS långsiktigt stark.

Inför 2022 slog vi ihop vårt framgångsrika F17-
lag med damlaget. De yngre spelarna tog hem 
DM-titeln för F17 och tillsammans med övriga 
spelare blev det också serieseger i Utvecklings-
serien Dam Klass 1 före flera lag från högre divi-
sioner. 

Ledarstaben bestående av huvudtränare Pär 
Munther, assisterande tränare Dan Emilsson, 
målvaktstränare Patrik Mårtensson och Lag-
ledare Per-Ola Karlsson kan summera ihop ett 
mycket bra år där det långsiktiga lagbygget tagit 
stora steg framåt. Damutskottet med ordförande 
Tommy Johnsson i spetsen har likaså gjort ett 
fantastiskt jobb i bakgrunden som gör att vi kan 
se fram emot ett riktigt roligt 2023.
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HERRLAGET

Ett 2022 som avslutades på bästa sätt! Ett nytt 
allsvenskt kontrakt och med det är vi en av två 
föreningar som aldrig åkt ur Allsvenskan  
(Värnamo är den andra klubben). Otroligt starkt 
jobbat av spelare och ledare, för vad många än 
säger så ligger det en oerhört stor press på alla. 
Det mentala spelet där både viljan att vilja vinna 
finns där samtidigt som ångesten för att förlora 
är påfrestande. Så än en gång, vilken stark  
prestation av laget.

Under 2022 har vi haft stor omsättning på 
spelare. Många skador under året gjorde jobbet 
än svårare för våra tränare, men med tanke 
på att vi klarade oss kvar, kan man säga att det 
positiva var att många i truppen fick speltid 
under säsongen. Och killarna har alltid gjort 
jobbet ute på planen.

Under andra halvan av säsongen gick matcherna 
inte som vi hoppats på. Kval mot Öster hägrade. 

Grabbarna höjde sig, kämpade till sista blods-
droppen och vann de två kvalmatcherna. Laget 
kunde andas ut, Allsvenskan 2023 var räddad! 

U21 gick som tåget i serien och vann sin grupp, 
tyvärr blev dock årets vinnare Elfsborg för svåra 
i semifinalen. Men hatten av för ett gott jobb. 
Och ett extra plus får läggas till att våra U19-killar 
fick speltid på slutet och gjorde det med beröm 
godkänt. 

Lite övrigt som hände under året:
Jean Carlos de Brito lämnade oss i januari för 
IFK Norrköping. Tyvärr skadade han sig där men 
vi hoppas att vi får se honom på planen 2023. 
Luke Le Roux kom under året med i Sydafrikas 
landslag. André Boman har bytt adress till Borås 
och Elfsborg. I samband med det blev han även 
uttagen till A-landslagets januariturné. Vi önskar 
honom all lycka till i sin fortsatta karriär.
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TRÄNARSTABEN

Joakim Persson och Fredrik Danielsson kan se tillbaka på ännu ett framgångsrikt år i högsta ligan. Men 
jämförelsevis små medel lyckas dom få ut det mesta ur laget. Deras samarbete kan inte beskrivas på 
annat sätt än fantastiskt framgångsrikt! När året slutade med kvalmatcher mot Öster lyckades de få 
killarna att mobilisera sina sista krafter och ta hem striden om en plats i Allsvenskan 2023. 

Bakom våra tränare jobbar killar och tjejer i det tysta. De gör verkligen ett jättejobb för att tränarna kan 
fokusera på fotbollen och för att killarna skall trivas och hålla sig friska. De skall ha ett stort tack för ett 
fantastiskt år.
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BoIS I SAMHÄLLET

Under 2021 startades ”BoIS i Samhället”. Tillsam-
mans med Varbergs kommun gjordes en grundlig 
utredning och analys på hur Varbergs BoIS kan 
vara med och påverka barn och unga i Varberg. 
Baserat på den utredning som gjordes skapades 
ett läsprojekt för årskurs 2. Spelare från A-laget 
besöker samtliga kommunala skolor i Var-
bergs kommun där spelarna, som före-
bilder, läser inför barnen och pratar 
om vikten av att kunna läsa.  Efter att 
ha läst de två första kapitlen i boken 
Åskan, skriven av Ulf Stark, delar spe-
larna ut boken till samtliga elever så 
att de har möjlighet att läsa klart den vid 
senare tillfällen. Självklart innehåller boken 
spelarnas autografer. Detta görs möjligt  
i samverkan mellan Varbergs BoIS, Varbergs  
kommun och de partners som har valt att stötta 
”BoIS i Samhället”. 

I samband med träffarna pratar spelarna även 
om värderingar och hur man är en bra kompis. 
Eleverna får även möjlighet att ställa frågor till 
spelarna vilket är ett väldigt uppskattat inslag. 
Lästräffarna har varit väldigt uppskattade under  

såväl 2021 som 2022 och responsen har varit fan-
tastisk. Under 2022 har Varbergs BoIS totalt gjort 
19 skolbesök och i samband med det 35 klasser. 
Flera a ndra kommuner har hört av sig och vill 
höra mer och hur de skulle kunna implementera 
motsvarande i sina kommuner tillsammans med    

   deras elitklubbar. Lästräffarna i Varberg  
   kommer att fortsätta under 2023 och 

  förhoppningsvis i många år framöver.

    Utöver lästräffarna så genomför  
   Varbergs BoIS ett antal andra aktivi-

teter inom ramen för ”BoIS i Samhäl-
let”. 2021 genomfördes en dag på Norra 

Fästningshörnan där vi höll i utbildning  
i HLR, en dag som vi tar sikte på att den ska 
 genomföras även under kommande år. 2022 
 startades ett samarbete med  Varbergs biblio-
tek upp där unga under 18 år under hela den 
allsvenska säsongen gavs möjlighet att låna sin 
matchbiljett på biblioteket – helt gratis. Utöver 
det arrangerar  Varbergs BoIS bland annat fot-
bollsaktiviteter på skolloven och vi tittar löpande 
på nya möjligheter där vi kan tillföra värde till 
 Varberg med barn och unga i centrum.
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PUBLIK OCH PARTNERS

Under 2022 fick vi äntligen spela en hem-
mapremiär inför publik på Varberg Energi 
Arena när vi tog emot Kalmar FF i början av 
april och innan sommaruppehållet spelades 
ytterligare fyra matcher på hemmaplan. Det 
riktiga publiklyftet kom inte riktigt som vi alla 
hoppats men efter sommaruppehållet lyfte 
det, och detta ordentligt.

Under juli och augusti väntade möten med 
IFK Värnamo, Helsingborgs IF, Hammarby 
IF, IFK Göteborg, Djurgårdens IF och IFK 
 Norrköping. Här blev det ”lapp på luckan”  
inte bara en gång, utan två. Först mot 
 Hammarby IF och sedan bara två veckor 
 senare när vi gästades av IFK Göteborg.

Dagen efter matchen mot IFK Norrköping 
påbörjades arbetet med att anpassa arenan 
till allsvensk standard till säsongen 2023. 
Under säsongerna 2020, 2021 och 2022 
har Varbergs BoIS fått dispens för spel på 
arenan, dispenser som utfärdas för maxi-
malt tre säsonger. Avslutande fyra match-
er i Allsvenskan spelades med en tillfällig 
ståplatsläktare på norra kortsidan. 

Säsongen avslutades med kval hemma mot 
Östers IF på Varberg Energi Arena där vi till 
slut stod som segrare efter att både borta- 
och hemmamöte hade slutat med vinster. 
Även kvalmatchen lockade storpublik som 

gav säsongens tredje slutsålda match. Till 
 säsongen 2023 ses vi på Påskbergsvallen igen 
där bland annat ny sittplatsläktare och ny 
 belysning kommer vara på plats.

Varbergs BoIS har sedan det allsvenska avan-
cemanget 2020 utvecklat sponsringsarbetet 
metodiskt och säsongen 2022 gjorde fören-
ingen ”all time high”.

Vårt produktutbud utvecklas kontinuerligt 
för att möta marknaden på bästa sätt. Intres-
set för att vara en del av Varbergs BoIS ökar 
 stadigt och den geografiska marknaden ökar 
där vi ser ett allt större nationellt intresse.

Under året har Varbergs BoIS lyckats träffa 
många nya samarbeten men framför allt 
utveckla befintliga relationer med partners 
som varit med under många år. Vi har ett 
starkt stöd från det lokala näringslivet och vi 
ska utveckla vårt arbete vidare. Till säsongen 
2023 kommer vi även ges bättre möjlig heter 
att möta flera av de förfrågningar vi får lö-
pande under säsongen vad gäller match-
dagsaktivering med det utökade antalet sitt-
platser på den nya läktaren.

Tack för 2022. Vi syns på Påskbergsvallen 2023!

Fredrik Wallin
Försäljnings- och marknadschef 

HUVUDPARTNERS GULDPARTNERS
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EKONOMI

Vi lyckades under 2022 med små medel  prestera 
ett resultat om 7 533 tkr (8 125 tkr). Vi hade 
budgeterat ett resultat om 1 mkr så vi är väldigt 
glada när vi stänger böckerna för 2022. Den po-
sitiva ekonomiska utvecklingen är ett resultat av 
gediget arbete för att ha en ekonomi i balans och 
bygga stabilitet för framtiden. Sporten och herr-
sektionen har gjort ett bra jobb med spelarna 
som utvecklas och kan fortsätta ut  
i större klubbar. Försäljning av spelarrättigheter 
gav i år ett tillskott om 7 134 tkr.

Intäkterna uppgår till 55 095 tkr vilket skall jäm-
föras med 47 134 tkr 2021. Vi tackar våra partners 
för goda samarbeten och som ökat sitt engage-
mang till 11 887 tkr (9 303 tkr). Våra trogna sup-
portrar har bidragit med 4 719 tkr (1 773 tkr) i bil-
jettintäkter och kioskförsäljning. UEFA har bidragit 
till vår verksamhet med 5 254 tkr (2 000 tkr).  

Försäljning av spelare uppgår till 7 134 tkr (6 757 
tkr). Sändningsrättigheterna från SEF uppgår till 
20 603 tkr (19 880 tkr). Vår Second Hand bidrar 
med intäkter om 1 143 tkr (1 027 tkr). Per  
Johansson med personal gör ett fantastiskt jobb.

Kostnaderna uppgår till 47 675 tkr (39 009 tkr) 
Personalkostnader ökar från 26 194 tkr 2021 till 
31 836 tkr 2022 vilket ändå är   relativt lågt bland 
allsvenska klubbar. 

Den positiva utvecklingen ger oss eget kapital  
om 26 063 tkr och god likviditet som vid års-
skiftet uppgår till 22 953 tkr. 

Föreningens ekonomigrupp, som är råd giv ande 
för styrelsen, kan summera upp 2022 till ännu  
ett mycket bra ekonomiskt år och vi står starka 
inför 2023.

Revisor
Henrik Blom,  
auktoriserad revisor, KPMG
Tobias Johansson,  
förtroendevald föreningsrevisor

Styrelse
Lars Karlsson, ordförande
Peter Birk
Jens Petersson
Pär-Ola Larsson

Ledningen består efter årsmöte 2022-03-08 av:

Hanna Sandberg
Henrik Dahl
Ann Thomson Ahlbom
Sebastian�Johansson� 
(t o m 2022-06-16)

Klubbledning
Dan Skogman, klubbchef
Lars Elisson, ekonomichef 
Thomas Askebrand, sportchef
Fredrik Wallin, försäljnings- och marknadschef 
Joakim Persson, manager

Ekonomigrupp
Peter Birk
Bo Möller
Dennis Blennskog
Lars Karlsson
Lars Elisson

Medlemmar
Föreningar hade under 2022 
804 medlemmar varav  
453�aktiva�fotbollsspelare.
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EKONOMI

Resultat och ställning
Föreningen gör under 2022 ett resultat om 7 533 tkr (8 125 tkr) vilket är 6 533 kr bättre än budget. 
Eget kapital uppgår vid årets utgång till 26 063 tkr. 

Föreningens intäkter från biljetter och kiosk uppgår till 4 720 tkr att jämföras med 1 773 fg år. Intäkter 
från sålda spelare uppgår till 7 134 tkr (6 757 tkr). Det innefattar spelare som sålts   under 2022 och 
även spelare som sålts tidigare år men där tilläggsbetalningar utfallit. Agentkostnader kopplade till in-
täkten har reducerat beloppet.

Totala intäkter uppgår till 55 095 tkr vilket är en ökning med 7 961 tkr från fg år. Ökningen kommer 
framför allt från högre sponsorintäkter, högre publikintäkter, utökat stöd från UEFA och högre över-
gångsersättningar.

Föreningens kostnader ökar också och då framför allt personalkostnader som ökar med   
5 642 tkr. Det är främst kostnader kopplade till vårt herrlag i Allsvenskan som står för ökningen. 
 Sammanfattningsvis så står herrlaget för såväl ökade intäkter som ökade kostnader som sammantaget 
borgar för en god ekonomi kommande år. Vår Second Handverksamhet ger ett överskott om 600 tkr.

Ekonomin har en framstående roll i föreningen och behandlas med största varsamhet och skall vara i 
balans. Beslut som tas får aldrig äventyra föreningens existens. Personalkostnaderna bör aldrig översti-
ga 60-65% av föreningens totala omsättning. Föreningens eget kapital skall överstiga 8 månaders löne-
kostnad. Genom strategin att bygga upp ett starkt eget kapital, så bygger vi också en plattform att vara 
en elitklubb många år framöver.

Flerårsöversikt 

Verksamhetens intäkter

Årets resultat

Totalt eget kapital

Soliditet (%)

Personalkostnader

Personalkostnader/totala intäkter (%)

2022

55 095

7 533

26 063

76

31 836

58

2021

47 134

8 125

18 531

75

26 194

56

2020

36 648

8 404

10 406

74

18 894

52

2019

17 815

1 672

2 001

40

10 821

61
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EKONOMI

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen  
(totala tillgångar i balansräkningen).

Resultatdisposition
Styrelsen har till sitt förfogande ett fritt eget kapital om 26 063 475 kronor. Av dessa föreslås 6 000 000 
kronor att avsättas till ”ändamålsbestämda medel ungdom” i syfte att säkra ungdomsverksamhetens 
framtid. Styrelsen föreslår därför att fritt eget kapital, 26 063 475 kronor, disponeras enligt följande:

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.

Balanseras i ny räkning  20 063 475 kr 

Ändamålsbestämda medel, ungdom 6 000 000 kr  

Summa  26 063 475 kr
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RESULTATRÄKNING

NOT 2022-01-01 
– 2022-12-31

2021-01-01  
– 2021 -12-31

FÖRENINGENS INTÄKTER

Nettoomsättning� 4 41 087 33 211

UEFA-ersättningar 5 254 2 000

Medlemsavgifter� 420 400

Bidrag 5 1 014 3 059

Gåvor 6 12 0

Övergångsersättningar 7 134 6 757

Övriga verksamhetsintäkter 174 1 707

SUMMA FÖRENINGENS INTÄKTER 55 095 47 134

FÖRENINGENS KOSTNADER

Kostnader för varor, material  
och vissa köpta tjänster -12 712 -12 803

Övriga externa kostnader 7 -3 115 0

Personalkostnader 8 -31 836 -26 194

SUMMA FÖRENINGENS KOSTNADER -47 663 -38 997

VERKSAMHETSRESULTAT 7 432 8 137
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RESULTATRÄKNING

NOT 2022-01-01 
– 2022-12-31

2021-01-01  
– 2021 -12-31

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar på materiella  
anläggningstillgångar -15 0

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande  
resultatposter 129 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -12 -12

SUMMA FINANSIELLA POSTER 117 -12

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 7 533 8 125

RESULTAT FÖRE SKATT 7 533 8 125

ÅRETS RESULTAT 7 533 8 125
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NOT 2022-12-31  2021 -12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier,�verktyg�och�installationer 9 62 0

62 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra�långfristiga�fordringar 127 127

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 189 127

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Handelsvaror 143 145

143 145

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 550 1 907

Övriga fordringar 197 189

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 7 179 3 520

10 926 5 616

Kassa och bank 22 953 18 911

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 34 022 24 672

SUMMA TILLGÅNGAR 34 211 24 799

BALANSRÄKNING
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NOT 2022-12-31  2021 -12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 11

Balanserat kapital 18 531 10 406

Årets resultat 7 533 8 125

SUMMA EGET KAPITAL 26 064 18 531

AVSÄTTNINGAR

Övriga�avsättningar�för�pensioner�och�liknande�förplik-
telser

127 127

SUMMA AVSÄTTNINGAR 127 127

KORTFRISTIGA SKULDER 12

Leverantörsskulder 1 666 894

Aktuella�skatteskulder 335 202

Övriga skulder 2 270 3 261

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 749 1 784

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 8 020 6 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 211 24 799

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

NOT 2022-01-01 
– 2022-12-31

2021-01-01  
– 2021 -12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat�före�finansiella�poster 7 417 8 136

Erhållen ränta 128 0

Erlagd ränta -12 -11

Betald�inkomstskatt 0 0

Justering�för�poster�som�inte�ingår�i�kassaflödet 13 -7 119 -6 757

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAM-
HETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 414 1 368

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING  
AV RÖRELSEKAPITALET

Förändring av varulager  
och pågående arbete 3 -93

Förändring av kundfordringar -1 643 -1 799

Förändring�av�kortfristiga�fordringar -3 667 -1 507

Förändring av leverantörsskulder 772 366

Förändring�av�kortfristiga�skulder 1 106 2 124

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN -3 015 459
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KASSAFLÖDESANALYS

NOT 2022-01-01 
– 2022-12-31

2021-01-01  
– 2021 -12-31

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv�av�materiella�anläggningstillgångar -77 0

Försäljning�av�spelarrättigheter 7 134 6 757

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 042 7 216

LIKVIDA MEDEL 

Likvida medel vid årets början 18 911 11 695

Likvida medel vid årets slut 22 953 18 911
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Årsredovisningen upprättas för första gången i 
enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts 
enligt föreskrifterna i K3. Posterna för föregående 
år har inte räknats om då jämförelsen mellan 
åren ändock är relevant. 

Vidare är årsredovisningen upprättad för att 
följa Fotbollsförbundets elitlicenskrav och UEFAs 
licenskrav om upplysningar och information.

Tidigare år i Flerårsöversikten är inte omräknade 
efter byte av redovisningsprincip.
 
Övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har inte 
medfört några skillnader i hur föreningen 
redovisar årsredovisningsposter i resultat- och 
balansräkningen. 

Eget kapital påverkas inte av ändringen av 
redovisningsprinciperna. Hur händelser 
redovisas följer i text nedan.
 
Intäktsredovisning
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar 
för medlemskap i den ideella föreningen. 
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från 
medlem. 
 
Nettoomsättning
Intäkten redovisas till det verkliga värdet av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. 
Sponsorintäkter intäktsförs i de perioder som 
tjänsten tillhandahålls av föreningen och i 

enlighet med de avtal som finns upprättade 
i samband med fakturering av ersättningen. 
Sändningsrättigheter redovisas i den period som 
rättigheten avser. Intäkter från varor redovisas 
normalt när kunden har varan i besittning.

Bidrag och gåvor
Bidrag och gåvor redovisas som intäkt när de 
ekonomiska fördelarna kan förväntas tillfalla 
 föreningen, dvs när villkoren för att få bidraget är 
uppfyllt. 

UEFA-ersättningar redovisas det år som beslut 
från UEFA avser.

Övergångsersättningar
Föreningen redovisar spelarförvärv under 
500 tkr som en kostnad vilket innebär att 
hela ersättningen vid försäljningen redovisas 
som en intäkt. Agentkostnader hänförliga till 
spelarförsäljning reducerar redovisat belopp. 
Inkomster från spelarförsäljningar intäktsförs då 
bindande avtal har upprättats med motparten.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och 
eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade 
nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde.  Förvärv av spelarrättigheter 
kostnadsförs direkt upp till ett anskaffningsvärde 
om 500 tkr. 
Följande avskrivningstid tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar: 5 år
Balanserade spelarförvärv: kontraktstiden
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Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
     
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i 
enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 
2012:1.

Redovisning och borttagande 
från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas 
upp i balansräkningen när föreningen blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell 
tillgång tas bort från balansräkningen när den 
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till annan 
part och föreningen inte längre har kontroll över 

den finansiella tillgången. En finansiell skuld 
tas bort från balansräkningen när den avtalade 
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde, 
inklusive eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar och 
med tillägg för eventuella uppskrivningar.   
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter 
första redovisningstillfället till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen.  

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det 
belopp som beräknas inflyta.
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2022-12-31  2021 -12-31

Intäkter

Publikintäkter 3 709 1 433

Sponsor och reklamintäkter 11 888 9 685

Sändningsrättigheter 20 603 19 880

Övrig�nettoomsättning 3 082 2 213

UEFA-ersättningar 5 254 2 000

Övriga rörelseintäkter 3 453 5 166

Totala intäkter 47 989 40 377

Kostnader

Försäljnings och materialkostnader -15 827 -12 803

Personalkostnader, spelare och övriga -31 837  -26 194

Avskrivningar�av�materiella�anläggningstillgångar -15 0

Totala rörelsekostnader -47 680 -38 997

Rörelseresultat 310 1 380

Spelaromsättning

Inkomst�från�avyttring�av�ej�balanserade�spelare 7 134 6 757

Resultat från spelaromsättning 7 134 6 757

Övrigt

Finansiella�intäkter/kostnader,�netto 89 -12 

Årets resultat 7 533 8 125

Not 2 Resultatrapport uppställd enligt UEFA:s klubblicenskrav
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2022-12-31  2021 -12-31

TILLGÅNGAR   

Omsättningstillgångar  

Likvida medel 22 953 18 911

Fordringar spelarövergångar 3 190 1 831

Övriga�kortsiktiga�fordringar 7 736 3 785

Lager 143 145

Summa omsättningstillgångar 34 022 5 166

Anläggningstillgångar

Materiella�anläggningstillgångar 62 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andra�långsiktiga�fordringar 127 127

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR 34 211 24 799

Not 3 Balansrapport uppställd enligt UEFA:s klubblicenskrav
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2022-12-31  2021 -12-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder

Kortfristiga�skulder�till�skatteverket 2 604 3 467

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 750 1 780

Leverantörsskulder 1 666 894

Summa kortfristiga skulder 8 020 6 141

Långfristiga skulder

Långfristig�del�av�avsättningar 127 127

Summa långfristiga skulder 127 127

Nettotillgångar 26 063 18 531

Eget kapital

Balanserat resultat 18 531 10 406

Årets resultat 7 533 8 125

Summa Eget Kapital 26 063 18 531

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 34 211 24 799

Not 3 Balansrapport uppställd enligt UEFA:s klubblicenskrav
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2022-12-31  2021 -12-31

Publikintäkter 3 709 1 433 

Sponsorintäkter 11 888 9 685

Sändningsrättigheter�SEF 20 603 19 880

Övrigt 4 887 2 213

41 087 33 211

2022-12-31  2021 -12-31

Statliga stöd 338 302

Kommunala LOK stöd 259 236

Covid -19 bidrag 40 2 044

Övriga bidrag 377 477

1 014 3 059

Not 4 Nettoomsättning

Not 5 Erhållna bidrag

Not 6 Erhållna gåvor

Not 7 Leasingavtal

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. Totalt har ca 150 personer
varit engagerade i olika delar av verksamheten på ideell basis. 

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 157 tkr.
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2022-12-31  2021 -12-31

 40  41

Not 8 Medelantalet anställda

2022-12-31  2021 -12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 111 111

Årets�anskaffningar 77 0

Vid årets slut 188 111

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -111 -111

Årets avskrivningar -15 0

Vid årets slut -126 -111

62 0

2022-12-31  2021 -12-31

Sändningsrättigheter 866 600

UEFA 5 200 2 000

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 113 920

7 179 3 520

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer 

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Ändamåls-
best. medel

Balanserat
kapital

Årets 
Resultat

 Summa
kapital

Belopp vid årets ingång 0 10 405 724 8 125 057 18 530 811

Disposition�av�föregående�års�resultat: 8 125 087 -8 125 057 0

Årets resultat 7 532 664 7 532 664

Belopp vid årets utgång 0 18 530 811 7 532 664 26 063 475

2022-12-31  2021 -12-31

Avskrivningar�på�materiella�anläggningstillgångar 15 0

Försäljning�av�spelarrättigheter -7 134 -6 757

-7 119 -6 757

2022-12-31  2021 -12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Not 11 Förändringar i eget kapital

Not 13 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

NOT 12 ÖVRIGA SKULDER
Det finns inga förfallna skulder till anställda eller Skatteverket per 31 december 2022.
Det finns inga förfallna skulder till annan förening/idrotts AB avseende spelarövergångar 
per 31 december 2022.
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Not 15 Agentkostnader

Not 16 Transaktioner med närstående

Not 17 Avtal med tredje klubb

Kostnader för agenter uppgår 2022 till 1 158 tkr (6 657 tkr).

Inga transaktioner med närstående har förekommit.

Föreningar har i avtal med tredje klubb förbundit sig att vid framtida övergång med viss procentandel 
dela övergångssumman med den tredje klubben. Beräkningsgrund varierar mellan olika avtal.
Spelare 1:  50%
Spelare 2:  20%
Spelare 3 – 6:  15%
Spelare 7 - 8: 10%

Lars Karlsson, ordförande
Ann Thomson Ahlbom
Jens Petersson
Henrik Dahl
Peter Birk
Pär-Ola Larsson
Hanna Sandberg 

Vår�revisionsberättelse�har�lämnats�den�2023-02-21�
Henrik Blom, auktoriserad revisor
Tobias Johansson, föreningsrevisor
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