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Östersunds FK sedan 1996
Ordinarie årsmöte för Östersunds FK, digitalt möte.
Tisdagen den 16 mars 2021 klockan 18:00.

Föredragningslista
Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet
Val av ordförande och sekreterare för 
mötet
Val av protokolljusterare och rösträkna-
re
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
Rapport från den bolagiserade verk-
samheten
Styrelsens verksamhetsberättelse med 
årsredovisning/årsbokslut för det se-
naste verksamhets-/räkenskapsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens 
förvaltning under det senaste verksam-
hetsåret
Fastställande av resultat- och balans-
räkning samt disposition av vinst eller 
förlust i enlighet med balansräkningen
Fråga om ansvarsfrihet för föreningens 
styrelse för den tid revisionen avser
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan samt 
behandling av budget för det komman-
de verksamhets-/räkenskapsåret
Behandling av styrelsens förslag och i 
rätt tid inkomna motioner

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Val av
a) Föreningens ordförande för en tid av 
ett år;  
Valberedningens förslag: Mathias Ras-
teby
b) Erforderligt antal ledamöter i styrel-
sen för en tid av två år; Valberedningens 
förslag: Rickard Persson och Mårten 
Ulander. För en tid av ett år;  
Valberedningens förslag: Lars-Olof An-
dersson och Teddy Myhr.  
Styrelseledamöter valda på två år se-
dan tidigare (2020) är Petter Jakobsson 
och Lena Johansson. 
c) En revisor och en revisorssuppleant 
för en tid av ett år;
Valberedningens förslag till revisor: 
Auktoriserade revisorn Helen Salmons-
son, Atrakta i Sverige AB. Valberedning-
ens förslag till revisorssuppleant är: 
Auktoriserade revisorn Mattias Ericson, 
DALACC by EE AB
d) Erforderligt antal ledamöter i valbe-
redningen för en tid av ett år, av vilka en 
ska utses till ordförande.
Styrelsens förslag: Ingela Madsen (ord-
förande), Bert-Ove Svande, Lars Molan-
der.
Eventuella övriga frågor som anmälts 
under punkt 6.

15.

16.
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    Foto: David Lidström Hultén / LPNA

föreningsstyrelsen
Mathias Rasteby 
Ordförande

Petter Jakobsson 
Styrelseledamot

Tom Pripp 
Styrelseledamot

Lars-Olof Andersson 
Styrelseledamot

Teddy Meyhr 
Styrelseledamot

Lena Johansson 
Styrelseledamot

Robert Sundqvist † 2020-12-04 
Styrelseledamot

Elitbolagsstyrelsen
Mathias Rasteby 
Ordförande

Tom Pripp 
Vice ordförande

Stig Åke Eklund 
Styrelseledamot

Teddy Myhr 
Styrelseledamot

Leif Widegren 
Styrelseledamot

Lars-Olof Andersson 
Styrelseledamot

Lena Johansson 
Styrelseledamot

Nils-Åke Hallström 
Styrelseledamot

medlemmar
Medlemsantal 2020: 1284 enskilda medlemskap och familjemedlemskap.
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resultat 2020
A-laget startade fotbollsåret 2020 den 25 januari i Nordichallen, Sundsvall. Första motståndet blev GIF 
Sundsvall i  årets första norrlandsderby. Slutresultatet sattes till 3-1 för ÖFK efter mål av Alex Purver, Jor-
dan Attah Kadiri och Frank Arhin.

Månad
Jan

Feb

Mars

Juni

Juli

Motståndare
GIF Sundsvall
IF Brommapojkarna

Lyngby BK
AGF Aarhus
Levanger FK
Umeå FC
Eskilsminne IF
GAIS

BK Häcken

Hammarby IF
IK Sirius
Örebro SK
IFK Norrköping

Kalmar FF
Mjällby AIF
Falkenbergs FF
Malmö FF
BK Häcken
Djurgårdens IF
Helsingborgs IF

Matchtyp
Träningsmatch
Träningsmatch

Träningsmatch
Träningsmatch
Träningsmatch
Träningsmatch
Svenska Cupen
Svenska Cupen

Svenska Cupen

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Resultat
(b) 1-3
(b) 0-4

(b) 1-1
(b) 4-2
(h) 1-2
(h) 3-2
(b) 0-5
(h) 4-0

(b) 2-0

(b) 2-0 
(h) 0-2
(b) 0-0
(h) 2-4

(b) 1-2
(h) 0-1
(b) 0-1
(h) 1-2
(h) 2-2
(b) 0-0
(h) 0-0

Månad
Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Motståndare
Varbergs BoIS
IFK Göteborg
IF Elfsborg
AIK
Kalmar FF
IF Elfsborg
Falkenbergs FF

IFK Norrköping
Örebro SK
Djurgårdens IF
Helsingborgs IF

AIK
IK Sirius
Hammarby IF

Mjällby AIF
BK Häcken
Varbergs BoIS
IFK Göteborg

Malmö FF

Matchtyp
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan

Resultat
(b) 1-1
(b) 2-2
(h) 0-1
(b) 0-1
(h) 2-0
(b) 0-1
(h) 2-1

(b) 2-2
(h) 0-0
(h) 1-1
(b) 0-1

(h) 1-2
(b) 3-2
(h) 1-3

(b) 0-3
(b) 2-1
(h) 0-4
(h) 0-4

(b) 0-4

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA
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Vår värdegrund
Ö Öppenhet

Vi välkomnar alla som delar våra värderingar och vill 
stödja oss i vårt arbete. 

Vi välkomnar mångfald, respekterar andras åsikter 
och verkar för dialog. 

Vi vill främja en arbetsmiljö karaktäriseras av respekt 
och glädje.

L långsiktighet

Vi värnar om långsiktiga och hållbara relationer med 
våra spelare, ledare, samarbetsföreingar och sponso-
rer. 

Vi vågar fatta beslut idag och ger bedömda resultat 
om flera år.

Vi ger aldrig upp.

U Uppriktighet och ärlighet

Vi är uppriktiga genom att vara klara och tydliga i vår 
kommunikation inom och utom föreningen.

Vi förväntar oss också att bli bemötta på ett ärligt 
och uppriktigt sätt.

Vi står för rent spel och håller oss till regelverket på 
och utanför planen.

P Pålitlighet

Vi håller det vi lovar - vi lovar inte mer än vi kan hålla.

Vi ska upplevas som trygga och säkra.

Vi försöker alltid göra vårt bästa - i alla sammanhang.

P Professionalism

Vi fattar beslut utifrån genomtänkta strategier.

Vi har en god ekonomisk hushållning.

Vi lever som vi lär - vi följer våra värderingar.

Ett gemensamt förhållningssätt till verksamheten 
och en beskrivning av de värdigeringar och vi delar 
och som styr vårt handlande och beteende. Som en 
grundsten för hela vår värdegrund och våra värde-
ringar ligger, alla människors lika värde.

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA

I vårt dagliga arbete strävar alla medarbetare och 
chefer efter en inlärnings- och utvecklingsmiljö som 
präglas av kreativitet, initiativförmåga och mod. Vår 
viktigaste framgångsfaktor i vårt dagliga arbete är 
fokus och förmåga till fokusering. Vi skall ständigt 
arbeta med förbättringar och att vinna nästa match. 
Att vinna ska prägla vårt arbetssätt, vårt positiva 
synsätt och med en ständig kamp mot ondskan och 
rädlan att göra fel.

En blöt skjorta om dagen

Vi ger oss aldrig

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA
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avskrift av årsredovisning & koncernredovisning

förvaltningsberättelse 2020
Styrelsen får härmed avlämna 
årsredovisning och koncernredo-
visning för räkenskapsåret 2020-
01-01 - 2020-12-31.

Koncernen
Redovisningen omfattar den ideel-
la föreningen Östersunds Fotbolls-
klubb, det majoritetsägda bolaget 
Östersunds FK Elitfotboll AB
samt det vilande bolaget Drifta-
ren AB. Östersunds FK Elitfotboll 
AB ansvarar för och bedriver all 
idrottslig verksamhet med
tillhörande aktiviteter och arrang-
emang. Föreningen Östersunds 
Fotbollsklubb bedriver fotbollsut-
bildning av barn och ungdomar i
form av ÖFK Akademi. 

I Östersunds FK Elitfotboll AB in-
går A-laget och alla kommersiella 
verksamheter som är kopplade till 
A-laget t.ex. sponsorverksamhet, 
entréer och försäljning i samband 
med A-lagets matcher samt natio-
nella sponsorer via Svensk Elitfot-
boll. Övrig verksamhet ingår i den 
ideella föreningen Östersunds FK.

Vår vision är väldigt tydlig. ÖFK 
ska bli och vara svenska mästare 
och spela europeisk tävlingsfot-
boll. Till grund för att klara av att 
uppnå vår vision ligger vår tro på 
att alla människor är lika mycket 
värda. Ett ställningstagande som 
är nog så viktigt i dagens hårdnan-
de samhällsklimat. Vision, upp-
drag, övergripande målsättningar
och värdegrund finns upptryckta i 
ett häfte på svenska, engelska och 
arabiska samt på vår hemsida.

Elitverksamheten
Östersunds FK Elitfotboll AB’s 
långsiktiga målsättning är att ett

topplag i Allsvenskan och ska 
regelbundet kunna delta i
europeiskt cupspel. Säsongen 
2020 har inte motsvarat de sport-
sliga målsättningarna. Säsongen 
2020 inleddes med gruppspelet i
Svenska Cupen där Östersunds 
Fotbollsklubb, med 2 segrar och 1 
förlustmatch och 1 förlust i grupp-
spelet, inte kvalificerade sig till
slutspel. Allsvenska säsongen slu-
tade med 8 segrar och 9 oavgjor-
da matcher på trettio omgångar, 
där Östersunds Fotbollsklubb
slutade på en 13:e plats i tabellen.

Under året har Dino Islamovic 
och Jordan Attah Kadiri sålts av 
klubbens bolag Östersunds FK 
Elitfotboll AB. In har flera spelare 
kommit bland annat Ahmed Awad,
Nikolaos Dosis, Sebastian Kars-
son Grach, Kalpi Outtara(tidigare 
på lån) och Malcolm Stolt.

Akademin
Ungdomsakademin ska genom 
elitförberedande verksamhet göra 
fler unga spelare redo att ta steget 
upp till Östersunds Fotbollsklubb,
Inom projektet Unicoach hos 
Svensk Elitfotboll har en certifie-
ringsmodell tagits fram för att 
kvalitetssäkra arbetet med
spelarutveckling i åldern 8-19 år 
hos elitklubbarna i Allsvenskan 
och Superettan. Östersunds Fot-
bollsklubbs akademi har i denna
certifiering erhållit betyget en stjär-
na vid årets revision, två stjärnor 
färre än tidigare år.

Publik och Företag
Året 2020 kommer nog mest bli 
ihågkommet för den rådande 
Coronapandemin. Pandemin hade 
stor inverkan på Allsvenskan i

fotboll och säsongsstarten blev 
uppskjuten, från planerad start i
april , till start i juni. Förhoppning-
en var att få spela matcher med 
publik, men på grund av lagar 
och bestämmelser i och med 
pandemin – så genomfördes 
hela säsongen 2020 utan publik. 
Det har fått följdeffekter i utebliv-
na publikintäkter och minskade 
intäkter på sponsringsmarkna-
den. Riksidrottsförbundet har via 
statligt stöd tillskjutit en del av 
inkomstbortfallet, som varit vitalt 
för bolaget i upprätthållande av 
verksamheten.

Medlemmar
Östersunds Fotbollsklubb har 
under 2020 haft 1284 med-
lemmar vilket är en minskning 
jämfört med 2019 då medlems-
antalet var 1684. Styrelsen har 
under året bjudit in föreningens 
medlemmar till ett medlems-
möte där aktuell information 
har lämnats om bland annat 
den sportsliga utvecklingen och 
föreningens ekonomi. Målsätt-
ningen med mötet är att öka 
insynen och transparensen 
kring föreningens utveckling 
och skapa förutsättningar för 
föreningens medlemmar att 
kunna ställa sina frågor.

Föreningens säte är Östersund.

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA
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Flerårsjämförelse*, koncernen

Belopp i Flerårsjämförelse, koncern visas i KSEK

2017
123 133

20 679
51 142

29,7

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

*Definitioner av nyckeltal, se noter

2018
140 285

9 061
47 952

48,3

2019
51 478

-55 176
26 342

-82,1

2020
55 768

5 172
28 593

1,2

Flerårsjämförelse*, Moderföreningen

Belopp i Flerårsjämförelse, moderförening visas i KSEK

2017
4 984

754
11 900

23,6

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

*Definitioner av nyckeltal, se noter

2018
7 538

828
5 687

63,9

2019
4 213

- 3 074
2 947

18,9

2016
53 729

575
13 320

15,4

2020
4 233

923
3 883

38,1

Styrelse och klubbledning
Styrelsen i Östersunds Fotbollsklubb har under året betsått av Mathias Rasteby, Ordförande, Petter Jakobs-
son, Styrelseledamot, Tom Pripp, Styrelseledamot, Lars Andersson, Styrelseledamot, Teddy Myhr, Styrelsele-
damot, Lena Johansson, Styrelseledamot och Robert Sundqvist († 2020-12-04)

Styrelsen i Östersunds FK Elitfotboll AB under 2020 har bestått av Mathias Rasteby, Ordförande, Tom Pripp, 
Vice ordförande, Stig Åke Eklund, Styrelseledamot, Teddy Myhr, Styrelseledamot, Leif Widegren, Styrelseleda-
mot, Lars Andersson, Styrelseledamot, Lena Johansson, Styrelseledamot, Nils-Åke Hallström, Styrelseleda-
mot.

Revisorer i föreningen har varit Edlund & Partners AB, med huvudansvarig revisor Jens Edlund.

Föreningsstyrelsen har under verksamhetsåret 2020 som sträcker sig mellan årsmötena, haft 19 protokoll-
förda styrelsemöten.

Klubbledningen har bestått av följande personer.
Michael Schahine, VD sedan 20-08-01, Stig-Åke Eklund, tf VD t o m 20-07-31, Martin Johansson, Ekonomi-
ansvarig, Malin Flodin, Klubbsekreterare, Niclas Lidström, Kommunikationschef, Magnus Axelsson mark-
nadschef t o m 2020-05-08, Mats Pettersson, Akademichef t o m 20-11-30, Stefan Lundin, Akademichef fr o 
m 20-12-01, Huvudtränare har varit Amir Azrafshan fr o m 20-07-18. Ian Burchnall var manager t o m 20-07-
18.

Koncernstruktur
Östersunds Fotbollsklubb är moderförening i en koncern med dotterföretagen Driftaren AB, 556722-1204 (an-
del 100%) och Östersunds FK Elitfotboll AB, 559084-7777 (andel 93 %).
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Väsentliga händelser 2020

I mars 2020 valdes ny styrel-
se på årsmötet för Östersunds 
Fotbollsklubb. Ledamöter Lena 
Johansson, Teddy Myhr, Petter 
Jakobsson, Tom Pripp, Lars-Olof 
Andersson, Robert Sundqvist och 
Mathias Rasteby som ordförande.

Moderföreningen gick tidigt ige-
nom en MBL förhandling och flera 
tjänster ifrån akademin sades upp 
för att sänka kostnader. Corona-
pandemin har påverkat verksam-
heten i omgångar, från tränings-
stopp till flera andra följdeffekter. 
Sent på året anställdes en ny
akademichef, Stefan Lundin, med 
uppdrag att leda akademin in i en 
helt ny ungdomssatsning. Knappt 
hade Stefan hunnit börja förrän
han och styrelseledamoten Robert 
Sundqvist var med om en tragisk 
bilolycka, där Stefan blev allvarligt 
skadad och Robert Sundqvist
tragiskt omkom. Johan Lidenmark 
gick med kort varsel in som t.f. 
akademichef.

Moderföreningen

Dotterbolagen
Östersunds FK Elitfotboll AB
I januari månad lånar Oscarsson 
Invest ut 6 miljoner kronor till bola-
get, ett lån som avsevärt förbättrar 
likviden och som tillsammans
med försäljning av spelare Dino 
Islamovic, till norska storklubben 
Rosenborg BK, kortsiktigt balanse-
rar och löser bolagets likvida
problem.

Under februari och mars månad 
börjar Corona märkas av, och till-
sammans med turbulensen under 
senhösten 2019 bidrar det till
kraftigt minskade sponsringsin-
täkter. Men Corona bidrog även 
till lättnader och flera statliga stöd 
som bolaget under 2020

utnyttjade, mest märkbart är den 
skattelättnad som innebar att 
Skatten för tre redovisningsperio-
der under 2020 kunde flytta förfal-
lodatum ett år framåt i tiden. Ett 
stöd som bolaget utnyttjade under 
det första kvartalet och som gav 
en positiv likvid effekt på cirka sex 
miljoner kronor. Under resterande 
delar av året har flertalet kortfristi-
ga anstånd dessutom givits ifrån 
Skatteverket, för att underlätta 
tunga likvida perioder för bolaget.

Under mars månad hölls bolags-
stämma såväl som årsmöte i mo-
derföreningen, i moderföreningen 
byts hela styrelsen ut medan 
sittande styrelse i bolaget fortsät-
ter verka på grund av att bolaget 
då låg under kontrollbalans. TF 
VD Lennart Ivarsson avslutar sitt 
uppdrag sista mars, till ny tf VD 
väljs Stig-Åke Eklund. I och med 
koncernens negativa egna kapital, 
är bolaget med i den handlings-
plan som koncernmodern (licens-
sökande) skickar in till Svenska 
Fotbollsförbundet där planen för 
att återställa det egna kapitalet per
2020-12-31 presenteras.

Under en extra årsstämma i april 
månad upprättas en ny kontroll-
balansräkning där tillgångarna 
överstiger skulder och företaget 
ligger därmed ej längre under 
kontrollbalansräkning, vid samma 
stämma väljs också en ny styrelse 
för bolaget. Bolagets nya styrel-
se blir därmed Mathias Rasteby, 
ordförande, Teddy Myhr, Lena 
Johansson, Tom Pripp, Lars-Olof 
Andersson, Stig-Åke Eklund, Leif
Widegren samt Nils-Åke Hall-
ström.

I juni månad sätter äntligen fot-
bollssäsongen igång för A-laget i 
och med att allsvenskan startar, i 
samband med start av matcherna
betalas också första statliga 

stödet riktat till idrotten ut. ÖFK er-
håller då cirka 2,3 miljoner kronor 
som stärker den likvida situatio-
nen avservärt.

I juli/augusti säljs anfallaren Jor-
dan Attah Kadiri till Belgiska Lom-
mel, det innebär för ÖFK en stor 
intäkt på spelarförsäljning samt
ett tillskott likviditetsmässigt.
I november meddelas domen ifrån 
CAS, gentemot spelaren Saman 
Ghoddos där ÖFK ansågs solida-
riskt ansvariga. Domen medför 
sportsliga sanktioner för ÖFK, 
transferförbud i två transferföns-
ter, men inget ekonomiskt ska-
destånd. ÖFK kan därmed skriva 
ner den reservering som bolaget 
gjorde 2019 på 10 miljoner kronor. 
En bokföringstransaktion som har 
direkt påverkan på balans- såväl 
som resultaträkningen.

Säsongen avslutas i december 
och A-laget placerar sig på en 
13:e plats. I december månad går 
bolaget även ut med nyheten om 
att nytt externt kapital influtit och 
att man därmed lyckats betala av 
bolag kopplade till tidigare ord-
föranden. Totalt omvandlas 16 
miljoner kronor av lånat kapital 
till ett aktieägartillskott och styr-
ker därmed det egna kapitalet. 
Bolaget avslutar också året med 
positivt eget kapital.

Driftaren AB
Driftaren AB är vilande

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA
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Förväntad framtida utveckling, väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Östersunds Fotbollsklubb, som helhet, har under 2020 och under starten av 2021 gjort väsentliga neddrag-
ningar avseende personal för att drastiskt sänka omkostnader och balansera driftsekonomin. Förutom an-
passningarna av verksamheten och arbete med att sänka omkostnader, har styrelsen arbetat fram budgetar 
för kommande år som visar ett överskott från verksamheten som säkerställer ett positivt kassaflöde. Styrel-
sens bedömning är att det inte finns någon osäkerhet kopplat till den fortsatta driften.

Framtida utvecklingen handlar om att jobba för att bibehålla allsvensk status på A-laget samt förbättra aka-
demin så att akademin erhåller fler stjärnor och mer intäkter. Till sportslig framgång kommer oftast intäkter 
och därmed ligger också stor del av framtida utvecklingen i sportsliga resultat.
 
Väsentliga risken ligger också i sportsliga resultat. Elitsport är risktagande och förenat med osäkerhetsfakto-
rer. Organisationen jobbar med att skapa förutsättningar för att minska risktagandet och minska osäkerhets-
faktorer i försök att den dagliga verksamheten i så lång utsträckning som möjligt försöker kontrollera och 
driva utvecklingen av den sportsliga verksamheten.

Förändringar i eget kapital, koncern

Belopp vid årets ingång
Nyemission
Aktieägartillskott

Resultatdisposition enligt beslut av stäm-
man:
Disposition av föregående års reslutat
Förändring eget kapital till följd av 
Koncernredovisning, minoritet
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Årets resultat
-50 589 379

-50 589 379

0
6 413 959
6 413 959

Eget kapital exklusive resultat
28 969 629

324 011
16 448 159

-50 589 379

-1 221 918

-6 069 498

Förändringar i eget kapital, moderförening

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Årets resultat
558 054
922 557

1 480 611

Balanserade vinstmedel
0

0
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resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning
Övriga intäkter

Verksamhetskostnader
Kostnader för tävlings- och 
träningsverksamhet fotboll 
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedsk. av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar
Exceptionella intäkter och kostna-
der

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernfö-
retag
Resultat från övriga värdepapper 
och fordringar som är anlägg-
ningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter
Räntekostnader och liknande resul-
tatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Årets resultat
Hänförligt till:
Moderföreningens medlemmar
Innehav utan bestämmande infly-
tande

2020-01-01
2020-12-31

Moderförening
4 232 735
1 043 393
5 276 128

-605 611
-617 166

-3 032 166

-67 764

0
-4 322 707

953 421

0

0

0

-30 864
-30 864

922 557

922 557

0

922 557

2019-01-01
2019-12-31

Koncern
51 477 979

1 286 927
52 764 906

-14 729 665
-17 662 349
-60 516 326

-2 883 614

-11 864 960
-107 656 914

-54 892 008

0

0

12 288

-296 544
-284 256

-55 176 264

-55  176 264

2 229 919

-52 946 345

-50 589 379

-2 357 148

2020-01-01 
2020-12-31

Koncern
55 767 887
10 733 116
66 501 003

-12 134 211
-9 818 875

-45 035 198

-3 373 170

9 418 400
-60 943 054

5 557 949

0

0

9 419

-394 991
-385 572

5 172 377

5 172 377

1 617 993

6 790 370

6 413 959

376 411

2019-01-01
2019-12-31

Moderförening
4 213 184
1 847 608
6 060 792

-2 585 146
-740 103

-5 025 165

-188 680

0
-8 539 094

-2 478 302

-354 534

-230 000

7 064

-18 534
-596 004

-3 074 306

-3 074 306

0

-3 074 306

Not
-

3
4

5

6,7
8

9

10
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balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgång-
ar
Balanserade utgifter för spelarför-
värv

Materiall anläggningtillgångar
Byggnader och mark
Förbättringsutgifter i annans fast-
ighet
Inventarier, verktyg och installatio-
ner

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappers-
innehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långsiktiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

2020-12-31
Moderförening

0
0

2 063 002

0

35 506
2 098 508

1 000 000

25 000
0
0

1 025 000

3 123 508

0
0

13 138
490 648

885

243 068
747 739

11 429
11 429

759 168

3 882 676

2019-12-31
Koncern

3 367 493
3 367 493

4 468  250

824 536

4 279 894
9 572 780

0

25 000
267 600

4 651 820
4 944 430

17 884 603

669 356
669 356

5 591 658
0

359 028

1 201 409
7 152 095

636 163
636 163

8 457 614

26 342 217

2020-12-31
Koncern

3 114 411
3 114 411

4 371 282

544 540

2 875 222
7 791 044

0

25 000
1 950 519
4 848 960
6 824 479

17 759 934

353 628
353 628

4 858 466
0

116 513

4 878 336
9 853 315

625 842
625 842

10 832 785

28 592 719

2019-12-31
Moderförening

0
0

2 112 250

0

54 022
2 166 272

500 000

25 000
0
0

525 000

2 691 272

0
0

71 550
16 409

151 364

0
239 323

16 609
16 609

255 932

2 947 204

11

12
13

14

15
16

17

18

Not
-
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Eget kapital och skulder

Eget kapitel, koncern

Annat eget kapital inklusive årets 
resultat
Eget kapital hänförligt till moderför-
eningens medlemmar

Innehav utan bestämmande infly-
tande
Summa eget kapital, koncern

Eget kapital, moderföreningen

Ökning av eget kapital
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner 
och liknande förpliktelser
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnadere och förutbe-
talda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

2020-12-31
Moderförening

558 054
922 557

1 480 611

0
0

304 639
0

1 369 366
11 193

442 480

274 387
2 402 065

3 882 676

2019-12-31
Koncern

0

-21 619 750

-21 619 750

-981 577
-22 601 327

14 651 830
14 651 830

276 646
1 635 000

12 153 514
2 218 884

11 100 947

6 906 723
34 291 714

26 342 217

2020-12-31
Koncern

0

344 460

344 460

116 752
461 212

4 848 960
4 848 960

304 639
0

6 278 818
612 855

12 084 290

4 001 945
23 282 547

28 592 719

2019-12-31
Moderförening

3 632 360
-3 074 306

558 054

0
0

276 646
0

1 415 496
27 754

142 259

526 995
2 389 150

2 947 204

19

20
21

Not
-
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kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet
Erhållen ränta m.m.
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital

Kassaflöde från färändringar av 
rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varula-
ger/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kund-
fordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordring-
ar
Minskning(-)/ökning(+) av leveran-
törsskulder
Minskning(-)/ökning(-+ av kortfristi-
ga skulder

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av balanserade utgifter
Försäljning av byggnader och mark
Förvärv av förbättringsutgifter
Förvärv av inventarier
Förvärv av koncernföretag
Förvärv av långfristiga värdepap-
per
Förändring avsättningar

Kassaflöde från investeringsverk-
samheten

2020-01-01
2020-12-31

Moderförening
953 421

67 764
0

-30 864
-16 561

973 760

0

58 412

-566 828

-46 130

47 613

466 827

0
0
0
0

-500 000

0
0

-500 000

2019-01-01
2019-12-31

Koncern
-54 892 190

13 073 827
12 288

-296 544
0

-42 102 619

226 782

4 467 511

11 541 600

9 547 818

3 635 283

-12 683 625

-4 214 910
0

-143 700
-922 547

0

-1 461 624
1 353 305

-5 389 476

2020-01-01 
2020-12-31

Koncern
5 557 949

-5 871 860
9 419

-394 991
-1 670 955

-2 370 438

315 728

733 192

-3 916 136

-5 874 693

-1 921 435

-13 033 782

-2 032 561
0
0

-109 141
0

-197 130
197 130

-2 141 702

2019-01-01
2019-12-31

Moderförening
-2 478 302

-955 320
7 064

-18 534
0

-3 445 092

0

213 159

-186 870

1 375 997

-1 072 694

-3 115 500

0
3 500 000

0
0

-450 000

0
0

3 050 000

Not
-

22

11

14
15
16
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Finansieringsverksamheten
Årets nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Upptagna långfristiga lån
Ändring kortfristiga finansiella 
skulder
Årets förändring långfristiga skul-
der / checkkredit

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut

2020-01-01
2020-12-31

Moderförening
0
0

27 993

0

0

27 993

-5 180
16 609

11 429

2019-01-01
2019-12-31

Koncern
7 174 000

0
0

1 635 000

31 491

8 840 491

-9 232 610
9 868 773

636 163

2020-01-01 
2020-12-31

Koncern
324 011

16 448 159
0

-1 607 007

0

15 165 163

-10 321
636 163

625 842

2019-01-01
2019-12-31

Moderförening
0
0
0

0

31 491

31 491

-34 009
50 618

16 609

Not
-
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noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning. Uppställningsform och tilläggsupplysningar är anpassade till Svenska 
Fotbollsförbundets licensregler.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
 
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga 
värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när 
intäktsredovisning sker.
 
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjäns-
ten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organi-
sationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet 
bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att 
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisatio-
nen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redo-
visas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka 
kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som 
hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även eget-kapital rapporten.
 
Eventualförpliktelser
Organisationen lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när organisationen har en möjlig för-
pliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av
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en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom organisationen kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller om organisationen har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men 
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalysen
Upprättas enligt indirekt metod och utgår från Verksamhetsresultat inom den löpande verksam-
heten. Verksamhetsresultatet justeras med icke kassaflödespåverkande poster och för periodens 
förändringar av varulager, kundfordringar, leverantörsskulder och förändringar i andra rörelseford-
ringar och rörelseskulder. Kassaflödeseffekt från investeringsverksamhet och finansieringsverk-
samhet justeras också för. I likvida medel ingår kassa och bankmedel samt kortfristiga placeringar 
med en löptid kortare än 3 månader.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företa-
get redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida 
medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Avseende matchintäkter redovisas 
intäkter från biljettförsäljning i samma period matcherna spelas.

Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas när företaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmå-
ner som är förknippade med ägandet, normalt när kunden har varorna i sin besittning. Intäkter från 
försäljning av varor som inte har några betydande serviceförpliktelser redovisas vid levereras.

Tjänster
Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna ( komponenterna avseende byggnaden) 
skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nytt-
jandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år

60
25
20
35

5
5

Stomme
Fasad, fönster, hiss och entréer
El, ventilation, stammar & VVS, yttertak och golv
Kulvert och dränering
Inventarier, verktyg och maskiner
Förbättringsutgifter i annans fastighet
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Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas be-
dömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Balanserade utgifter för 
spelarförvärv skrivs av linjärt över kontraktstiden.

Antal år

3 - 4,5Balanserade utgifter för spelarförvärv

Leasing
Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är 
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett 
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Leasetagare
Operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i balans-
räkningen. Tillgången och skulden redovisas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvär-
det av minimileaseavgifterna, fastställda vid leasingavtalets ingående. Leasingavgifterna fördelas 
på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som 
kostnad det räkenskapsår utgifterna uppkommer.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 
och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt vär-
deras till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd 
av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisa-
de värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader 
beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint 
venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skill-
nader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en 
tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt 
eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning
 det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Moderföreningen är ej skattepliktig.

Aktieägartillskott
Som framgår av Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har dotterbolaget
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Östersunds FK Elitfotboll AB under 2020 erhållit ett aktieägartillskott som till följd av ett beslut på 
extra bolagsstämma den 8 februari 2021 omvandlats från villkorat till ovillkorat aktieägartillskott. 
Eftersom Östersunds Fotbollsklubb har den majoritet som krävs för att fatta beslutet har tillskottet 
redovisats som ovillkorat aktieägartillskott. Aktieägartillskottet har därför i årsbokslutet för koncer-
nen fördelats på moderföreningens och minoritetens andel av eget kapital enligt samma fördelning 
som resterande eget kapital, istället för att i sin helhet redovisas hänförligt till minoritetens andel.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare hän-
delse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och 
beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfaran-
de vara osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstrukturerings-
plan har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till 
dem som berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framti-
da verksamheten. 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen.Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen 
ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är 
väsentligt.

Pensionsutfästelser och pensioner till övriga anställda
Bolaget utfäster pensioner till spelare och fotbollspersonal. Utgifterna för dessa kostnadsförs. För 
det rätta fullgörandet av dessa pensionsutfästelser betalar bolaget premier till av bolaget ägda de-
påer och kapitalförsäkringar vilka är pantförskrivna till de spelare och fotbollspersonal som erhållit 
utfästelser.
 
I samtliga fall har bolaget överlåtit sin rätt att disponera över val och byte av tillgångar i depåer och 
kapitalförsäkringar. Vidare har bolaget rätt att ur dessa tillgångar tillgodogöra sig inte enbart för 
pensionsutbetalning utan även för de skatter och avgifter som kan komma att belasta pensionsut-
betalning vid betalningstillfället.

För övriga anställda finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

Transaktioner med närstående
2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett sponsoravtal med Reaxcer AB till ett marknadsvär-
de av 28 500 kr. Reaxcer har betalat 28 500 kr. Östersunds Fotbollsklubbs tidigare styrelseordföran-
de Bo Ottosson är ledamot i Reaxcer samt Östersunds FK Elitfotboll ABs VD är styrelseordförande i 
Reaxcer. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med Reaxcer AB.

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett partneravtal med Attest.nu i Sverige AB till ett mark-
nadsvärde av 150 000 kr. Östersunds FK Elitfotboll AB och Östersunds Fotbollsklubb har mottagit 
tjänster av Attest.nu till ett marknadsvärde av 150 000 kr. Östersunds Fotbollsklubbs styrelseleda-
mot och Östersunds FK Elitfotboll ABs tidigare styrelseordförande Maria Wilen är ledamot i Attest.
nu i Sverige AB. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med Attest.nu i Sverige AB.

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett sponsoravtal med Stavre Mobil Service AB till ett 
marknadsvärde av 595 250 kr. Stavre Mobil Service AB har betalat 175 000 kr. Östersunds Elitfotboll 
AB har köpt tjänster av Stavre Mobile Service AB för 281 250 kr. Östersunds Elitfotboll AB styrelse-
ledamot och tidigare t.f. VD Stig-Åke Eklund är ledamot i Stavre Mobile Service AB. I övrigt finns inga
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andra mellanhavanden med Stavre Mobil Service AB. 2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB 
ett partneravtal med OnePartnerGroup Jämtland AB till ett marknadsvärde av 100 000 kr. Öster-
sunds FK Elitfotboll AB har mottagit tjänster av OnePartnerGroup Jämtland AB till ett marknadsvär-
de av 100 000 kr. Östersunds FK Elitfotboll ABs tidigare VD Lennart Ivarsson är ledamot i OnePart-
nerGroup Jämtland AB. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med OnePartnerGroup Jämtland 
AB.

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett sponsoravtal med AB Berners & Co till ett mark-
nadsvärde av 1 200 000 kr. AB Berners & CO har betalat 1 000 000 kr. Östersunds FK Elitfotboll AB 
har mottagit tjänster av AB Berner & Co till ett marknadsvärde av 200 000 kr. Östersunds Fotbolls-
klubbs och Östersunds Elitfotboll ABs styrelseordförande Mathias Rasteby är ledamot i AB Berners 
& Co. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med AB Berner & Co.

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett sponsor-/partneravtal med Jemtbil AB till ett mark-
nadsvärde av 146 000 kr. Jemtbil AB har betalat 112 000 kr. Östersunds FK Elitfotboll AB har mot-
tagit tjänster av Jemtbil AB till ett marknadsvärde av 34 000 kr. Östersunds Elitfotboll AB ledamot 
Nils-Åke Hallström är styrelseordförande och ledamot i Jemtbil AB. I övrigt finns inga andra mellan-
havanden med Jemtbil AB. 

2020 tecknade Östersunds Fotbollsklubb ett sponsoravtal med C. Hallströms Verkstäder AB till 
ett marknadsvärde av 340 500 kr. C. Hallströms Verkstäder AB har betalt 275 000 kr. Östersunds 
Elitfotboll AB ledamot Nils-Åke Hallström är VD och ledamot i C. Hallströms Verkstäder AB. I övrigt 
finns inga andra mellanhavanden med C. Hallströms Verkstäder AB. 

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett partneravtal med Wangeskog Hyrcenter Södra Norr-
land AB till ett marknadsvärde av 231 000 kr. Wangeskog Hyrcenter Södra Norrland AB har betalt 
130 000 kr. Östersunds Fotbollsklubbs och Östersunds FK Elitfotboll ABs ledamot Lars-Olof Anders-
son är VD i Wangeskog Hyrcenter Södra Norrland AB. I övrigt finns inga andra mellanhavanden med 
Wangeskog Hyrcenter Södra Norrland AB.

2020 tecknade Östersunds FK Elitfotboll AB ett sponsoravtal med PS 63 Rådgivning AB till ett 
marknadsvärde av 6 750 kr. PS 63 Rådgivning AB har betalt 6 750 kr. Östersunds Fotbollsklubbs 
ledamot Petter Jakobsson är ledamot och Ordförande i PS 63 Rådgivning AB. I övrigt finns inga 
andra mellanhavanden med PS 63 Rådgivning AB. 2020 köpte Teddy Myhr ett privat säsongskort 
av Östersunds FK Elitfotboll AB till ett marknadsvärde av 4 150 kr. Teddy Myhr har betalat 4 150 kr. 
Teddy Myhr är Östersunds Fotbollsklubb och Östersunds FK Elitfotboll ABs ledamot. I övrigt finns 
inga andra mellanhavanden med Teddy Myhr.

2020 köpte Östersunds FK Elitfotboll AB tjänster av Sjukgymnastiken Anwi AB för 865 000 kr. Öster-
sunds FK Elitfotboll ABs ledamot Leif Widegren är ledamot i Sjukgymnastiken Anwi AB. I övrigt finns 
inga andra mellanhavanden med Sjukgymnastiken Anwi AB.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röst-
etalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt 
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprät-
tas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader med-
räknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
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Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapita-
linstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintres-
se värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i
koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och 
skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. 

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag Koncerninterna fordringar 
och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid
transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster som uppkommer 
vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens 
ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, 
men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

 
Uppskattningar och bedömningar

Östersunds Fotbollsklubb gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar 
och bedömningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en bety-
dande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkom-
mande år behandlas i huvuddrag nedan. Företaget har betydande värden redovisade i balansräk-
ningen avseende uppskjuten skattefordran. Denna testas årligen för nedskrivningsbehov i enlighet 
med de redovisningsprinciper som beskrivs i Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Not 2

Upplysningar till enskilda poster

Not 3

Not 4

2020
Moderförening

201 027
203 023

0
0

3 523 015
0

305 695
4 232 760

0
143 439

90 843
0

1 043 392

2019
Koncern

15 916 625
10 572 367

5 139 132
11 121 626

2 320 775
6 015 642

391 630
51 477 797

0
383 348
903 579
479 622

1 766 549

2020
Koncern

5 347 413
7 742 778

540 509
20 360 838

3 523 015
17 947 660

305 695
55 767 908

0
5 431 651
5 183 302

118 161
10 733 114

2019
Moderförening

1 464 007
255 014

0
0

1 837 741
264 792
391 630

4 213 184

1 144 000
223 986

0
479 622

1 847 608

Nettoomsättning

Nettoomsättning uppdelad på 
rörelsegren
Publik- och matchintäkter
Reklam och Sponsring
Övriga kommersiella intäkter
Sändningsrättigheter
Ersättningar från UEFA
Spelarförsäljningar
Medlemsavgifter

Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppdelade 
på intäktsslag
Reavinster
Erhållna bidrag
Erhållna bidrag personal
Övriga poster
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Not 5

Not 6

Not 7

Not 8

2020
Moderförening

605 550
61

0
0

605 611

17 500

17 850
71 400
89 250

156 813
24 000

180 813

8
2
6

2019
Koncern

10 716 188
1 743 595

114 232
2 155 649

14 729 664

2 591 197

2 641 302
10 565 208
13 206 510

286 201
220 000

506 201

71
12
59

2020
Koncern

6 831 706
587 646

2 261 529
2 453 330

12 134 211

1 422 899

1 450 444
5 801 776
7 252 220

576 763
211 000

787 763

52
6

46

2019
Moderförening

2 527 333
57 813

0
0

2 585 146

73 100

74 562
298 248
372 810

82 000
24 000

106 000

12
2

10

Kostnad för tävlings- och trä-
ningsverksamhet

Match- och träningskostnader
Marknadskostnader
Kostnader för spelarövergångar
Agentkostnader

Leasingavtal - Operationell lea-
sing leasetagare

Under året har företagets lea-
singavgifter uppgått till

Framtida minimileasingavgifter för 
icke uppsägningsbara leasingavtal, 
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år

Ersättning till revisorer

Edlund & Partners AB
Revisionsuppdrag
Övriga tjänster

Personal

Medelantalet anställda
Medelantalet anställda bygger på 
av bolaget betalda närvarotimmar 
relaterade till en normal arbetstid.

Medelantalet anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverk-
samhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisions-
uppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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Not 9

2020
Moderförening

0
0

2 062 347
98 623

2 160 970

783 969

2 944 939

6
1
5
0
0
0

0
0
0

2019
Koncern

851 000
851 000

44 690 921
961 959

45 652 880

13 603 592

60 107 472

8
3
5
1
0
1

-1 864 960
-10 000 000
-11 864 960

2020
Koncern

713 250
713 250

32 347 738
724 617

33 072 355

10 171 115

43 956 720

13
2

11
1
0
1

-581 600
10 000 000

9 418 400

2019
Moderförening

0
0

3 571 888
228 665

3 800 553

1 077 586

4 878 139

4
2
2
0
0
0

0
0
0

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kost-
nader och pensionskostnader har 
utgått med följande belopp

Styrelsen och VD:
 Löner och ersättningar(*

Öriga anställda:
 Löner och ersättningar
 Pensionskostnader

Sociala konstader

Summa styrelse och övriga

Könsfördelning i styrelse och 
företagsledning

Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare
varav kvinnor
varav män

Exceptionella intäkter och kost-
nader

Skadestånds- och advokatkostna-
der
Återföring/reserv för skadestånd

Ersättningar till VD har under året utbetalats. Inga arvoden eller ersättningar till styrelseledamöterna 
har utbetalats. Ersättningar till VD i Östersunds FK Elitfotboll AB under 2020, har utbetalts med:

Lennart Ivarsson VD från januari-mars, fakturerat arvode som ingår i övriga externa kostnader med 
288 tkr (319 tkr).

Stig-Åke Eklund VD från mars-september, 281 tkr (0 tkr). Michael Schahine, VD från september-de-
cember 144 tkr (0 kr)
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Not 10

Not 11

Not 12

2020
Moderförening

2019
Koncern

-64 926
1 682 919
1 617 993

5 172 377

-1 106 889

-2 967
0

1 044 930
0

1 682 919
1 617 993

2020
Koncern

2019
Moderförening

0
2 229 919
2 229 919

-55 176 446

11 807 759

-2 992
-11 918

0
-11 792 849

2 229 919
2 229 919

Skatt på årets resultat
Koncernen

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt hänförlig till 
skattepliktig verksamhet

Skattekostnad 21,40% (21,40%)

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader
Schablonintäkt periodiseringsfond
Underskottsavdrag som nyttjas i år
I år uppkomna underskottsavdrag
Förändring Uppskuten skatt
Summa

Balanserade utgifter för spel-
arförvärv

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade ansk-
affningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avsk-
rivningar
Utgående redovisat värde

Byggnader och mark

Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Eliminering internvinst
Utgående ackumulerade ansk-
affningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avsk-
rivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31
Moderförening

0
0
0

0
0
0
0

0
0

2 462 500
0
0

2 462 500
-350 250

0
-49 248

-399 498
2 063 002

2019-12-31
Koncern

0
4 214 910

0

4 214 910
0
0

-847 417

-847 417
3 367 493

5 962 500
0

-1 144 000

4 818 500
-177 000

0
-173 250

-350 250
4 468 250

2020-12-31
Koncern

4 214 910
2 032 561

-847 436

5 400 035
-847 417

74 185
-1 482 393

-2 255 625
3 144 410

5 962 500
0

-1 144 000

4 818 500
-350 250

0
-96  968

-447 218
4 371 282

2019-12-31
Moderförening

0
0
0

0
0
0
0

0
0

5 562 500
-3 100 000

0

2 462 500
-921 000
744 000

-173 250

-350 250
2 112 250
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Not 13

Not 14

Not 15

Förbättringsutgifter i annans 
fastighet

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade ansk-
affningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerande avs-
krivningar
Utgående redovisat värde

Inventarier, verktyg och 
insta-
llationer

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade ansk-
affningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerande avs-
krivningar
Utgående redovisat värde

Andelar i koncernföretag

Koncernen
Företag
Organisationsnummer       

Moderföreningen

Företag
Organisationsnummer, säte
Driftaren AB
556722-1204, Östersund
Östersunds FK Elitfotboll AB
559084-7777, Östersund

2020-12-31
Moderförening

0
0

0
0
0
0

0
0

92 576
0

92 576
-38 554
-18 516

-57 070
35 506

2019-12-31
Koncern

1 150 000
143 700

1 293 700
-230 000

0
-239 164

-469 164
824 536

6 242 451
922 547

7 164 998
-1 261 321
-1 623 783

-2 885 104
4 279 894

2020-12-31
Redovisat

värde

0

1 000 000

1 000 000

2020-12-31
Koncern

1 293 700
0

1 293 700
-469 164

0
-279 996

-749 160
544 540

7 164 998
109 141

7 274 139
-2 885 104
-1 513  813

-4 398 917
2 875 222

Antal/Kap
andel %

1 000
100%

50 000
93,16%

2019-12-31
Moderförening

0
0

0
0
0
0

0
0

92 576
0

92 576
-23 124
-15 430

-38 554
54 022

2019-12-31
Redovisat

värde

0

500 000

500 000
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Not 16

Not 17

Uppgifter om eget kapital 
och resultat
Driftaren AB
Östersunds FK Elitfotboll AB

Driftaren AB
Företagets egna kapital
Företagets redovisade resultat
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade an-
skaffnigsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivingar
Utgåede ackumulerade an-
skaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Östersunds FK Elitfotboll AB
Företagets egna kapital
Företagets redovisade resultat
Ingående anskaffningsvärde
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade an-
skaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Andra långfristiga värdepap-
persinnehav
Koncern / Moderföreningen
Värdepapper
Jamtetten AB

Andra långfristiga fordringar
Koncernen
Slag av fordringar
Kapitalförsäkring mot direkt-
pension

Ingående anskaffningsvärde
Årets förvärv
Utgående ackumulerade an-
skaffningsfärden
Utgående redovisat värde

Antal
250

2020-12-31

Eget kapital
-156 641

1 672 662

-156 641
288 665
230 000

230 000
- 230 000

0

-230 000
0

1 672 662
5 392 701

500 000
500 000

1 000 000
1 000 000

2020-12-31

25 000
25 000

2020-12-31

4 651 830
197 130

4 848 960
4 848 960

Nom. värde  Antal
100     250

2019-12-31

Eget kapital
288 665

5 392 701

-445 306
-638 908
230 000

230 000
0

-230 000

-230 000
0

-20 492 209
-40 784 135

50 000
450 000

500 000
500 000

2019-12-31

25 000
25 000

2019-12-31

3 457 806
1 194 024

4 651 830
4 651 830

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 25 000 kronor.
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Not 18

Not 19

Not 20

Not 21

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Upplupen ersättning UEFA
Upplupen ersättning SEF
Upplupna intäkter
Spelarförsäljningar
Övrigt

Avsättningar

Avsättning till pensioner och 
liknande förpliktelser
Reservering utfall skade-
ståndsärende

Övriga kortfristiga skulder

Skulder till Skatteverket
Skulder till Skatteverket med 
anstånd
Övriga korta skulder

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

Upplupna löner, semsterlöner 
och bonusar
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalda intäkter
Spelarövergångar
Övriga poster

2020-12-31
Moderförening

0
0

0
243 068
243 068

0

0
0

2020-12-31
Moderförening

432 454

0
10  026

442 480

2020-12-31
Moderförening

175 491
55 139

0
0

43 757
274 387

2019-12-31
Koncern

0
851 767

0
349 642

1 201 409

4 651 830

10 000 000
14 651 830

2019-12-31
Koncern

1 662 192

1 550 000
7 888 755

11 100 947

2019-12-31
Koncern

1 172 818
304 262

1 429 557
3 956 327

43 759
6 906 723

2020-12-31
Koncern

159 000
2 480 475

1 870 233
368 628

4 848 960

4 848 960

0
4 848 960

2020-12-31
Koncern

3 267 946

8 806 318
 10 026

12 084 290

2020-12-31
Koncern

802 955
252 288

2 115 043
587 902
243 757

4 001 945

2019-12-31
Moderförening

0
0

0
0
0

0

0
0

2019-12-31
Moderförening

142 259

0
0

142 259

2020-12-31
Moderförening

416 584
66 654

0
0

43 757
526 995

Avsättningen för pensioner är direkt kopplad till kapitalförsäkringen i övriga långfristiga fordringar i 
not 17. 

Skatteskulderna med anstånd förfaller normalt sett inom ett år. Ändrad lagstiftning vad gäller tiden 
för anståndet bedöms innebära att skulderna förfaller senare än inom ett år. Aktuellt regelverk på 
balansdagen har fått gälla vid klassificeringen av skulden per 201231.
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Not 23

Not 24

Not 25

Not 26

Not 27

Ställda säkerheter Koncernen 
och Moderföreningen

Företagsinteckningar
Andra ställda panter
Summa ställda säkerheter

Eventualförpliktelser Koncer-
nen och Moderföreningen

Reservering för överklagad 
företagsbot

2020-12-31
Moderförening

0
0
0

0
0

2019-12-31
Koncern

2 000 000
4 651 830
6 651 830

500 000
500 000

2020-12-31
Koncern

2 000 000
4 848 960
6 848 960

500 000
500 000

2019-12-31
Moderförening

0
0
0

0
0

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under januari 2021 såldes spelaren Tomas Isherwood till den tyska klubben SV Darmstadt.

En extra bolagsstämma hölls för dotterbolaget Östersund FK Elitfotboll AB den 8 februari 2021 där 
beslut bland annat fattades om att ge ut en preferensaktie till det nybildade investeringsbolaget 
Östersunds Transferintressenter AB. Preferensaktien medför en företrädesrätt till utdelning mot-
svarande 50 % av årliga nettointäkter från spelarförsäljningar förutsatt att det finns utdelningsbara 
medel. Beslutet innebar även att tidigare erhållet aktieägartillskott från investeringsbolaget om 
15.948 TSEK omvandlades från villkorat till ovillkorat aktieägartillskott.

Den pågående pandemins fortsatta påverkan på verksamheten är svår att förutse men styrelsens 
bedömning är att de anpassningar och kostnadsbesparingar som skett säkerställer att det inte före-
ligger någon risk för den fortsatta driften av verksamheten.

Koncernförhållanden

Föreningen är moderförening till dotterföretagen Driftaren AB, 556722-1204 och Östersunds FK 
Elitfotboll AB, 559084-7777.

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Östersund 2021-02-10

Mathias Rasteby Tom Pripp

Lars Andersson Petter Jakobsson Teddy Myhr

Lena Johansson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 februari 2021.

Edlund & Partners AB

Jens Edlund
Auktoriserad revisor
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revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för Östersunds Fotbollsklubb för 
år 2020. Föreningens årsredovisning och koncernre-
dovisning ingår på sidorna 7-29 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens och koncernens fi-
nansiella ställning per den 31 december 2020 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för förening-
en och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i av-
snittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till föreningen och koncernen enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och kon-
cernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelsen. Vårt uttalande avseende 
årsredovisningen och koncernredovisningen omfat-
tar inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den

information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap 
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har 
utförts avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen och koncernredovisningen upprättas och att 
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningsla-
gen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern
redovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsät-
ta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något rea-
listiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen och koncernredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra 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
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som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.

Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra 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 åsidosättan-
de av intern kontroll.

- Skaffar vi oss en förståelse av den del av fören-
ingens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som  
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

- Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci-
per som används och rimligheten i styrelsens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplys-
ningar.

- Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana hän-
delser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden

göra att en förening och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten.

- Utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna 
på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncer-
nen för att göra ett uttalande avseende koncernredo-
visningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansva-
riga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens förvaltning för Östersunds Fotbollsklubb för år 
2020. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar sty-
relsens 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 förhål-
lande till föreningen och koncernen enligt god revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
tiska 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.
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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 åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella 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. 

Anmärkning
Vid flera tillfällen under året har avdragen skatt och 
sociala avgifter betalats för sent. Försummelserna 
har inte medfört någon skada för föreningen utöver 
dröjsmålsräntor och förseningsavgifter.

Östersund den 10 februari 2021

Edlund & Partners AB

Jens Edlund
Auktoriserad revisor
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östersunds fk akademi 2020

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA

Östersunds FK Akademi har 
under året hanterat ca 200 ung-
domar i åldrarna 6-19 år. Vi har 
haft trupper i P16-P19 och P17 
utveckling samt trupper i U0-U3, 
dvs från åldern 7 år upp till 14 år. 

I början av året var antalet fast 
anställd personal 5 st och antalet 
arvoderade ledare 5 st. Verksam-
hetsåret kan delas in i olika faser 
p g a inre och yttre omständig-
heter.

Fas 1
Den första fasen, januari och 
februari, handlade i mångt och 
mycket om det samarbete som 
skapades tillsammans med Frösö 
IF. Idén var att skapa en tränings- 
och matchmiljö som över lång tid 
håller en god kvalité för våra spela-
re, och möter varje spelare utifrån 
individens önskan, både spelare
med stor professionell önskan

som spelare som mer vill vara 
på hobbynivå. Samarbetet om-
fattade killar i åldrarna 14-19 år 
där åldrarna 2004 och 2003 var 
i fokus. Ett P17 lag tog sin form 
med fokus på att kvalificera sig 
för Pojkallsvenskan och ett P17 
Utvecklingslag.

Dessutom rådde ett mörker över 
Östersunds Fotbollsklubb där elitli-
censen hade äventyrats i slutet av 
2019 p g a ekonomiska skäl och 
där tidigare ordföranden var an-
klagad för ekonomiskt brott. 2019 
gick ÖFK minus 52 miljoner kr och 
besparingsåtgärder var i fokus 
redan i början av året. Alla i akade-
mins personal permitterades på 
olika procent och några blev även 
uppsagda.

Fas 2
Den här fasen sträckte sig från 
mars t o m maj. Under början av

mars drabbades världen av Coro-
na pandemin och så även ÖFK. 
Den 12 mars tillträdde en helt ny 
styrelse i ÖFK med uppdrag att 
rädda klubben. Fokus var naturligt-
vis att få ordning och reda i klub-
ben och en ekonomi i balans.

Under några veckor i mars så 
lades all fotbollsverksamhet på 
is p g a coronan. Ett beslut som 
grundades i att hälsan sattes för 
allting annat. Några träningar 
utfördes inte hos något av lagen. 
Efterhand så startades tränings-
verksamheten upp igen.

Fas 3
Under juni och juli så inträffade 
följande: P g a fortsatt corona var 
klubben tvungen att spara pengar 
för att överleva. All fast personal, 
5 st blev uppsagda i början av juni. 
De har under sin uppsägning varit 
kvar i klubben och varit medhjälp-
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liga tills att deras anställningar har 
upphört under hösten. 

P17 truppen delades upp i två lag 
p g a storleken. P16 som satsade 
för att vinna sin serie och gå till 
SM-slutspel och ett P17 utveckling 
som hade som mål att få en god 
tränings- och matchmiljö och en 
fortsatt positiv relation till fotboll. 
P19 var för få spelare i sin trupp 
och när fönstret stängdes för att 
kvala upp till Superettan så blev 
målet att skapa en god match- 
och träningsmiljö. 

Serierna satte igång och styrelsen 
i föreningen hade föräldramöten 
och spelarmöten med samtliga 
spelare och lag för att informe-
ra om läget i klubben och vilka 
målsättningar som hade satts i 
P16-19. Serierna hade ett uppehåll 
på ca 3 veckor fram till slutet av 
juli. En kick-off med lagen P16-P19 
gjordes.

Fas 4
Den sista fasen var den fr om 
augusti t o m oktober. Serierna 
var i full gång med enkelserier. 
Verksamheten tog fart och ny 
entusiasm spreds bland ledare 
och spelare. Ett nytt upplägg 
började ta form från styrelsens 
sida hur verksamheten skulle se 
ut fr om 2021 och framåt, där det 
bl a planerades för en flick/dam-
verksamhet. Det blev en verklighet 
i december, Östersunds FK Aka-
demi första lag blev ett F17 tjejlag 
(fd Sockertoppen kom att inte-
greras i Akademin), under Annelie 
Anderséns vingar.

Under augusti-september utfördes 
även knatteskolan (4-7 år) i sam-
arbete med Jämtkraft AB ute på 
Odensala Sportfält med ca 25-30 
barn vid 6 tillfällen. Sista gången 
fick knattarna besök av 5 spelare i 
A-truppen, vilket uppskattades.

- Prestationsmässigt nådde 
Akademin sitt mål för P16 med 
deltagande i SM slutspel med bra 
motstånd som Hammarby och 
Giffarna.

- P17 vann Norrlandsfinalen för 
kval till pojkallsvenskan. Och tack 
vare den här kvalificeringen fick vi 
en plats, när pandemin än en gång 
påminde oss och kvalen runtom 
i Sverige inte kunde genomföras. 
Svenska Fotbollsförbunds täv-
lingskommittée fattade därför 
beslutet att samtliga lag som 
tagit sig till kval erbjöds en plats i 
Pojkallsvenskan.

- P19 tävlingssammanhang tap-
pade lite udd när det inte fanns 
möjligheter att kvalificera sig till 
Superettan det här året. Bästa pre-
stationen för laget var en helgtur-
né Boden/Luleå, där laget tog två 
fina skalper och presterade riktigt 
fin fotboll.

- Vi fick dessutom behålla vår 
akademistatus efter ett givande 
certifieringsmöte med Svensk Elit 
Fotboll som ansvarar för certifie-
ringen. Vi tappade 2 stjärnor, och 
det för ses som en konsekvens av 
ett turbulent år samt att samver-
kan med A-lagsverksamheten har 
mer att ge de kommande åren.

Fas Sorg och Glädje
Vi vill passa på att minnas famil-
jefar, vännen och vår styrelse-
ledamot Robert Sundqvist som 
rycktes från denna värld alldeles 
för tidigt i en singelolycka. Även 
vår nya Akademichef fanns med 
i bilen, men lyckligtvis överlevde 
Stefan Lundin. 

Den yttersta glädjen för allt det 
som Robert jobbat för, och som 
han får titta på från ovan, var 
beskedet att vi fått en pojkall-
svenskan plats. Detta innebar att

regionen, JHFF, Östersund samt 
Östersund FK Akademi kommer 
vara representerade på den hög-
sta nationella nivån för pojkar 17.

Tack för 2020

Mats Petterson, Akademichef
Richard Aarseth, Tränare
Calle Vredin, Tränare
Robin Bramsered, Tränare
Martin Johansson, Tränare
Robert Sundqvist, tf Akademichef, 
Styrelseledamot Förerningen
Lars Oscarsson, Tränare
Freddie Andersson, Tränare
Tomas Stridh, Tränare
Anton Sundberg, Tränare
Timmy Eriksson, Tränare

Sist men inte minst, tack till våra 
spelare, vårdnadshavare, partners 
och skolor. 

Verksamhetsåret 2020

-Akademin behöll sin akademistatus 
och belönades med 1 stjärna

P17 erbjöds en plats i Pojkall-
svenskan, efter ha vunnit Norr-
landsfinalen och kvalificerat sig till 
kvalslutspel

-Akademin hade ett turbulent år 
och drabbades av tuffa neddrag-
ningar

    Foto: David Lidström Hultén / LPNA
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verksamhetsplan akademin
Akademins år 2021 kommer att vara mycket spän-
nade. Vi är regionens representant i den högsta 
nationella serien för P17, dvs Pojkallsvenskan. Det 
ska vi se till att förvalta på bästa sätt genom att  
kämpa för representation 2022. 

2021 är också ett år för Akademin att få den röda 
tråden mellan A-lagsverksamheten och Akademin 
att stärkas på ett sätt som gör att ÖFK får Akademi 
-spelarna blir en del av den hållbara investeringen 
som utveckling av talanger från regionens alla ändar 
innebär.

Organisationen har ett nytt tränare-/ledarskap som 
ska vara med att få våra ambitioner över tid att leva 
upp till att bli Norrlands Bästa Akademi, och därmed 
attrahera tjejer och killar från regionen. 

Akademin jobbar med kollektiva (lag) principer och 
individuella utvecklingsplaner som ligger i linje med 
Svenska Fotbollsförubundet utbildningsplaner. Detta 
är en mycket viktig aspekt för spelare som vill få 
möjlighet att växa i sin fotbollsroll och ges möjlighet 
att konkurrera på nationell nivå. 

Akademichef, Stefan Lundin - Erfaren akademichef 
som varit med och byggt upp Sandvikens Akademi.

F17, Anneli Andersen - Erfaren tränare och ledare på 
landslagsnivå,  allsvenskan och högsta utbildningsni-
vå inom tränare.

P16, Timmy Eriksson - Talangfull ungdomstränare 
som under våren kommer att vara UEFA B utbildad, 
och varit med att tagit P16 till SM Slutspel under 
2019.

P16, Martin Kåremalm - Ungdomstränare för U4 som 
har UEFA B. Kommer söderifrån och kommer att 
bidra med nya tankar till Akademin.

P17, Freddie Andersson - Ansvarig för vårt avance-

mang till Pojkallsvenskan och fortsätta jobba med 
detta lag. Har med sig UEFA A och erfarenheter från 
bl a Brommapojkarna. 

Simon Norling, UEFA A tränare som har med sig er-
farenheter från Sollentuna, och kommer ingå i tränar-
teamet P17

P19, Alin Sheqiri - Ansvarig för P19, UEFA A tränare 
från bl.a GAIS akademi samt uppdrag från Fotbolls-
kanalen. Hungrig att bidra till Akademins utveckling.

Lars Oscarsson, Erfaren tränare som fortsätter att 
jobba med P19 killarna. Hans breda syn och förståel-
se för övergången att bli senior är viktig för unga och 
hungriga spelare. 

Team-samordnare, Martin Eriksson, med fokus på 
att skapa en trygg arbetsmiljö för spelare, tränare, 
ledare och vårdnashavare. 
Samt lagledarstöd P19.

U-lagssamordnare, Carola Ulander. En U-tränare som 
har koll på det mesta för våra yngsta lag och den 
perfekta länken mellan Akademin och bredden.

Breddtränare och ledare:

U1 - Anna Isvén (Lagledare), Jesscica Sjödin (Träna-
re), PG Pettermark (Tränare), Magnus Lanner (Träna-
re), Marcus Bäckman (Tränare)

U2 - Andreas Lindén (Ungdom C), Hector Crespi 
(Ungodm C), Anders Eriksson (Tränare), Halvard Did-
riksson (Tränare), Patrik Stegring (Tränare), Umberto 
Ella (Tränare)

U3 - Carola Ulander (Ungdom B), Björn Gidlund (UEFA 
B)

U4 - Martin Kåremalm (UEFA B), Erik Palmgren (Ung-
dom C), Joakim
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verksamhetsplan a-laget
2020 var ett annorlunda år inom fotbollen. Vi blickar nu frammåt och hoppas att publik får börja ta sig 
mot arenorna på ett säkert sätt utifrån de restriktioner som är aktuella. Laget laddar nu för en spännande 
säsong och vi hoppas att 2021 blir ett fotbollsår att minnas.

Månad
Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juli

Motståndare
FC Rostov
Lokomotiv Moskva

Lokomotiv Moskva
Gefle IF
Landskrona BoIS

Akropolis IF
Mjällby AIF
Djurgårdens IF
GIF Sundsvall
Ej fastställd (Eventuellt)

Kalmar FF
Örebro SK
Malmö FF

Varbergs BoIS
Ej fastställd (Eventuellt)
Mjällby AIF
Djurgårdens IF
AIK
IK Sirius

Degerfors IF

Matchtyp
Träningsmatch 
Träningsmatch

Träningsmatch
Träningsmatch
Svenska Cupen

Svenska Cupen
Svenska Cupen
Svenska Cupen
Träningsmatch
Svenska Cupen

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Svenska Cupen
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan

Månad

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Motståndare
IFK Göteborg
IF Elfsborg
Halmstad BK

Hammarby IF
BK Häcken
IFK  Norrköping
Kalmar FF
IFK Norrköping

IK Sirius
IF Elfsborg
Örebro SK
Djurgårdens IF

Halmstad BK
Malmö FF
Hammarby IF
BK Häcken
Varbergs BoIS

AIK
Mjällby AIF
IFK Göteborg
Degerfors IF

Matchtyp
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan

Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
Allsvenskan
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verksamhetsplan kansliet

Q1
Genomföra omorganisationen och besparings-
programmet. 

Stötta Akademin med omstarten 

Genomföra 2 samhällsinsatser per månad från 
och med mars, med hänsyn tagen för pandemi-
restriktionerna.

Göra klart handlingarna till årsmötet. 

Genomföra sponsorträff.

Genomföra årsmötet.

Påbörja förhandlingar med spelare vars kontrakt 
går ut 2021. 

Anställa sportchef och permanent ekonomi-
ansvarig.

Att driva en fotbollsförening inom elitverksamhet kräver många bitar för att pusslet ska gå ihop. Alla sek-
tioner jobbar runt fotbollsklubben för att ge bästa möjliga förutsättningar. Kansliet är baserat på Storgatan 
26, 831 30 i Östersund.

Q2
Påbörja arbetet med en ny plattform för direkt-
kommunikation med sponsorer och medlem-
mar. 

Anpassa matchgenomförande enligt folkhäl-
somyndighetens beslut om publik. 

Avsluta spelarförhandlingar.

Första version av nya plattformen klar. 

Q3
Påbörja arbetet med budget och verksamhets-
plan 2022.

Första uppdatering av nya plattformen klar.

Q4
Gör klart bokslut 2021. 

Gör klart och få Budget och verksamhetsplan 
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budget 2021
Budget 2020

TKR
14870
15500
25100

5000
2792

63292

Intäkter

Publikintäkter
Sponsorintäkter
SEF, sändningsrättigheter
Övergångsersättningar
Div

Totalt

6035
4100
2250

36606
3715
8718

61424

1838

Kostnader

Matchkostnader
Träning, planhyra etc
Försäljningskostnader
Löner
Avskrivningar
Övriga kostnader

Totalt

Resultat



39
Verksamhetsberättelse 2020
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vi ger oss aldrig

stort tack till alla våra sponsorer, medlemmar och 
supportrar som under 2020 stöttade östersunds 

fotbollsklubb. VI ger oss aldrig!



Östersunds Fotbollsklubb
s e d a n  1 9 9 6


