BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020/2021 IF BJÖRKLÖVEN (Koncernen)
•

Koncernens intäkter för perioden uppgick till 48,7 MSEK (45,9 MSEK)

•

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,8 MSEK (2,1 MSEK)

•

Koncernens egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 5,1 MSEK (2,4 MSEK)

•

Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 9,9 MSEK (5,0 MSEK)

•

Säsongen har präglats av den pågående Covid-19 pandemin vilket orsakat intäktsbortfall då publik i
princip inte tillåtits på matcherna.

•

Kompensationsstödet för uteblivna publikintäkter har bidragit till att motverka intäktsbortfallet och klara
driften.

•

Stark lojalitet hos klubbens partners- och supportrar har bidragit till att koncernenen, trots pandemin,
kan göra ett ekonomiskt överskott och stärka det egna kapitalet.

•

Kompensationsstödet för intäktsbortfall i samband med herrlagets matcher har betalats ut till
moderbolaget vilket är anledningen till IF Björklövens stora överskott och att Björklöven AB redovisar ett
större underskott

Verksamhetsåret 20/21 har varit under stor påverkan av Covid-19 pandemin vilket begränsat stora delar av
verksamheten. Herrlaget har kunnat genomföra en hel säsong och tog sig till final för andra året i rad. Säsongen
försköts till mitten av maj p.g.a. laget drabbades av ett covidutbrott i samband med finalspelet.
Hela säsongen har genomförts med publikrestriktioner vilket inneburit att samtliga matcher spelats inför i princip
tomma läktare som resulterat i stort intäktsbortfall. Intäktsbortfallet har till viss del kompenserats via stöd från
Riksidrottsförbundet.
En kombination av bra grundförsäljning, stark lojalitet hos förtags- och privatkunder samt nya alternativa
intäktskällor har bidragit till koncernens överskott.
Dam- junior och ungdomsverksamheten har varit kraftigt påverkade av restriktionerna och har inte tillåtits bedriva
någon tävlingsverksamhet.

Resultat A-lagsverksamheten herr (Björklöven AB)
Rörelsens intäkter för året uppgick till 31,3 MSEK (36,5 MSEK). Rörelsens resultat uppgick till -8,4 MSEK (2,0 MSEK)
Bolagets egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 2,5 MSEK (5,5 MSEK )
Resultat Dam-, junior & ungdomsverksamheten (IF Björklöven)
Rörelsens intäkter för året uppgick till 17,5 MSEK (10,3 MSEK). Resultatet uppgick till 5,7 MSEK (97 KSEK)
Ovan intäkt innefattar kompensationsstödet som är utbetald till IF Björklöven och som avser intäktsbortfall i Alagsverksamheten herrar

