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Styrelsen för IFK Göteborg Friidrott tdeell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela
kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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IFK Göteborg

Friidrott, skoll vora ett föredöme för hur en bro friidrottsverksomhet skoll fungero.

IFK Göteborg

Friidrott,

skall stå

för hög kvolitet i allo led.

Friidrott, vill intressero born och ungdomor från grunden till oll idrott; löpning, hopp och kost och
dem att stonna kvar och utvecklos inom friidrotten.
IFK Göteborg

Föreningen har sitt säte i Göteborg

Flerårsöversikt (Tkd
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Soliditet

(%)
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2AL8
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3222
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57,9

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter
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Resultaträkning

Not

2019-01-01
-20L9-L2-3L

-20L8-L2-3t

Medlemsavgifter

967 t43

740 892

Bidrag

913 864

842 433

2 150 879

1638266

4 031 886

322759L

2018-01-01

Föreningens intäkter

Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
övriga externa kostnader
Personal kostnader

2

-26 622

0

-2 370 00s
-1 459 939

-1571822
-72L7 767

-6 652

-6 652

-3 863 218

-2795 64L

168 558

425 950

-13

0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggn ingsti lgångar
I

Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

_13

0

Resultat efter finansiella poster

168 655

425 950

Resultat före skatt

168 555

425 950

Ärets resultat

168 655

425 9s0
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Not

Balansräkning

20L9-L2-3L

20L8-L2-3L

TILLGANGAR
Anläggn ingstillgångar
M ste ri e I Ia

o n Iäg g

ni ng sti llgå

ngo

r

lnventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

19 954

26 606

19 954

26 606

19 954

26 606

Färdiga varor och handelsvaror

t4 822

20 155

Summa varulager

L4822

20 155

6 90s

490

Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
Vorulager m. m.

Kortf ristiga fo rd ri nga r
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

233 929

196 945

240834

L97 435

Kossa och bonk

ttg

Kassa och bank

2 1s4 358

2 762

Summa kassa och bank

2 1s4 358

Summa omsättningstillgångar

2 4LO OL4

2L62LLg
2379709

SUMMATILLGÅNGAR

2429968

24063L5
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Not

20L9-L2-3L

2078-L2-3L

L393 922

967 972

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

168 655

425 950

L562577

L393922

Kortfristiga skulder
Skatteskulder

16 594

6 872

övriga skulder

10 686

33 849

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

840 111

97t 672

Summa kortfristiga skulder

867 391

1 012 393

2429968

24063L5

SUMMA

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstil lgångar
Tillämpade avskrivningstider:
lnventarier, verktyg och installationer

5år

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2019

20L8

2

2

20L9-t2-3L

20L8-12-3L

Not 3 lnventarier, verktyg och installationer

I

ngående anskaffningsvärd en

33 2s8

lnköp

0
33 258

Utgående ackum ulerade anskaffningsvärden

33 258

33 258

lngående avskrivningar

-6 6s2
-6 652

-6 652

-13 304

-6652

19 954

26606

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

0
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Göteborg den 4 mars 2020

John Skantze

Helena Emilsson

Ordförande
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o

Patrick österlund

Henrik Lindblad

Karin Edin

Sandra Stolt Perlbo

Min revisionsberättelse har lämnats

Christer Joha

n

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Tillföreningsstämman i IFK Göteborg Friidrott tdeell Förening
Org.nr 802512-9936

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
utfört en revision av årsredovisningen för

Jag har

IFK

Göteborg Friidrott ldeell Förening för

räkenskapsåret 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av IFK Göteborg Friidrott ldeell Förenings finansiella ställning

per den 2019-12-31- och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenl ig med årsredovisningens övriga delar.

för uttoldnden
utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns onsvar.Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
Grund

Jag har

ansvar enligt dessa krav,
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina

uttalanden.
Styrelsens onsvdr
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag,

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
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FnEJs
Revisorns onsvor
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som -:=
helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 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 årsredovisningen.
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 årsredovisningen, 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 IFK Göteborg Friidrott ldeell Förenings 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
uppskattninga r i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. 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 upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. 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 årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Göteborg Friidrott ldeell Förening för räkenskapsåret 2019.
Jag

IFK

tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

för uttolande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns onsvor. Jag är oberoende i förhållande till IFK Göteborg Friidrott ldeell Förening
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Grund

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för

mitt

uttalande.
Styrelsens ansvdr
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvor

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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
föra nleda 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

IFK

Göteborg Friidrott tdeell Förening.

Som en delav en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för IFK Göteborg Friidrott ldeell Förenings
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Göteborg den

1"0

mars 2020

Christer Jo

Auktoriserad revisor

IFK Göteborg Friidrott ldeell Förening, Org.nr 802512-9936

3 (3)

