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SAMMANFATTNiNG
• Intäkterna har minskat med 3,0
MSEK från 32,7 MSEK föregående år
till 29,7 MSEK.
• Rörelseresultat för perioden uppgår
till – 3,8 MSEK vilket kan jämföras
med 4,2 MSEK föregående år.
• Den 24 juni meddelade AIK Fotbolls VD,
Björn Wesström, att han har sagt upp
sig från sin tjänst.

COViD-19
• AIK Fotboll har följt det protokoll som SEF och EFD
har tagit fram för matcharrangemang vilket syftar till att
begränsa smittspridning.
• AIK Fotbolls personal har korttidspermitterats. Samtlig
personal som varit permitterad har under det andra
kvartalet återgått till full tjänst och all permittering
har upphört.
• AIK Fotboll har under våren 2021 haft ett tak på åtta
åskådare vid publika idrottsevenemang.
• Den 1 juni lättades restriktionerna vilket medförde att
AIK Fotboll kan ta in 382 åskådare på Skytteholms
IP. Den 1 juli följde ytterligare lättnader av restriktioner
vilket innebar en högsta publikkapacitet uppgående till
15 340 åskådare på Friends Arena.

RESULTATRÄKNiNG
2021.Q2

2020.Q2

Δ

29,7

32,7

-3,0

Kostnader

-33,5

-28,5

-5,0

Rörelseresultat

-3,8

4,2

-8,0

Transfernetto

-0,9

1,8

-2,7

Driftresultat *)

-6,3

-8,7

+2,4

Sign-on

-0,4

-0,2

-0,2

Engångsposter **)

+3,9

11,3

+7,4

Summa resultat

-3,8

4,2

+7,0

APR – JUN (MSEK)
Intäkter

Resultatet består av:

*) Driftsresultat exkluisve sign-on och
engångsposter
**) Engångsposter avser statliga stöd i form
av kompenssationsstöd för evenemang och
ersättning för korttidspermittering

INTÄKTER – MSEK
2021

2020

11,5

7,5
6,8

6,6

4,6

4,3

7,4

4,1

3,9

3,8

Av övriga rörelseintäkter
avser 3,5 MSEK (8,0)
kompensationsstöd för
reducerade evenemang.

1,3
0,4
Match o event

Sponsring och
reklam

Spelarförsäljningar

Centrala avtal

Souvenirförsäljning

Övriga
rörelseintäkter

KOSTNADER – MSEK
18,6

13,7

Av personalkostnader
avser 0,4 MSEK (0,2)
kostnader för sig-on.
6,2

2,5

4,4

2,9

5,3

3,1

3

Handelsvaror

2,1
Övriga inköpta varor o
tjänster

Övriga externa
kostnader

2021

Personal

2020

Avskrivningar

I personalkostnader
ingår också
ersättning för
korttidspermitteringa
r som har minskat
kostnaderna med 0,3
MSEK (3,3).

BALANSRÄKNiNG / KASSAFLÖDE
Tillgångar
Spelarkontrakt
Skattefordran
Övr. anläggningstillg
Varulager
Kortfristiga fordr
Kassa
S:a tillgångar

Kassaflöde
Löpande verksamheten
Förändring rörelsekapital
Investering
Finansiering
Kassaflöde
Kassa 2021.03
Kassaflöde
Kassa 2021.06

2021.06 2020.06
9,3
11,6
21,0
18,9
10,6
14,0
5,3
5,3
32,6
36,7
35,6
43,9
114,4
130,4

1.4 – 30.06
-1,7
6,9
1,3
4,6
11,1
24,5
11,1
35,6

Eget kapital o skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

S:a skulder o Eget kapital

2021.06 2020.06
35,0
47,9
8,8
3,6
70,6
78,9

114,4

130,4

DEFiNiTiONER
Resultaträkning visar verksamhetens intäkter
och kostnader för en period samt utvisar om
verksamheten går med vinst eller förlust.
Balansräkningen visar en organisations
tillgångar och skulder vid ett visst tillfälle.

Skulder fördelas upp på långfristiga och
kortfristiga där långfristiga skulder har
löptider på över ett år medan kortfristiga
skulder skall regleras inom ett år.

Balansräkningen består av en tillgångssida som
består av anläggningstillgångar och
omsättningstillgångar samt en skuldsida som
består av skulder och eget kapital.

Därutöver innehåller skuldsidan det egna
kapitalet som består av det kapital som
organisationens ägare har betalat in samt
de vinster och förluster som verksamheten
har genererat över tid. Det egna kapitalet
kan betraktas som en skuld till ägarna.

Anläggningstillgångar är avsedda att innehas
under en längre period medan
omsättningstillgångar skall omsättas på kort
sikt.

Kassaflödet visar in- och utbetalningar
under en specifik period och förändringen
av de medel som organisationen har på
banken.

