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ÅRSBERÄTTELSE
Södertälje Sportklubb bildades 1902 och har sedan dess verkat 
för att få Södertäljes medborgare i  rörelse i  en mängd
olika idrotter.  Föreningens A-lag har vunnit 7 SM-guld sedan 
hockeysektionen etablerades 1925.  SSK:s idrottsverksamhet
består i  dag av ishockey och konståkning. Totalt  är cirka 600 
barn,  ungdomar och seniorer aktiva i  föreningen. Den kom-
mersiel la verksamheten omfattar bl .a .  matcheventverksamhet, 
restaurang, konferenser och event .

UPPDRAG

Södertälje Sportklubb bidrar aktivt t i l l  att barn,  ungdomar och 
vuxna får utöva och engagera sig i  idrott vi lket ger välbef in-
nande, motion,  positiva hälsoeffekter och social  samvaro för 
boende i  Södertälje med omnejd.  Södertälje Sportklubb bidrar 
också ti l l  att förstärka Södertäljes och Södertälje kommuns 
varumärke samt verkar för att vara en omsorgsfull  lokal aktör 
som är starkt bidragande ti l l  lokalsamhällets utveckling och 
välmående.

SSK:S KÄRNVÄRDEN: HÄLSA, MOD OCH KRAFT

HÄLSA  –  Föreningen ska sätta Södertäljes medborgare i 
rörelse och f rämja lokalsamhällets hälsa både på individ- och
samhällsnivå.  Al la verksamma medlemmar skall  föregå med 
gott exempel.  I  vår verksamhet ska vi  bidra ti l l  en sund och
aktiv l ivssti l  hos individen såväl under som efter den aktiva 
tiden i  verksamheten. En SSK:are är al lt id en god förebild.

MOD  –  Föreningen ska genomsyras av en strävan efter att 
komma f ramåt och uppåt .  Vi  är inte rädda för att testa nytt , 
att våga sätta höga mål och prova nya vägar för att komma dit . 
Vi  vågar stå upp för varandra och vara uthåll iga i  vår strategi .
En SSK:are är al lt id en person som vågar.

KRAFT  –  Föreningen verkar mot enighet och strävar efter att 
skapa en kultur som svetsar samman alla delar i  verksamheten
ti l l  en gemensam positiv kraft där al la känner delaktighet och 
tar ansvar för helheten. SSK gör mig ti l l  en stark individ,  och
mitt lag gör mig ännu starkare.  En SSK:are är aldrig ensam.
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ÅRET SOM GÅTT…
Det är dags att summera vårt andra år som Ordförande och klubbdirektör och tyvärr ett 
år som blev än mer annorlunda än vårt första år som avslutades så abrupt förra våren. 
Vi skulle vilja summerera året som gått i att vi i Styrelsen och klubbledningen känner en 
enorm stolthet över på vilket sätt klubben lyckats genomföra och ta sig genom det antag-
ligen märkligaste idrottsåret i historien! 

När förra säsongen snöpligt avslutades våren 2020 - utan vinnare eller förlorare, inget lag 
som ramlade ur och inget lag som gick upp, inga tårar varken av glädje eller i besvikelse 
- tog det udden av så mycket som idrotten är. Om vi då hade vetat vad vi stod inför hade 
det säkert varit förödande och många hade nog tappat gnistan. 

Ishockeyn kallade det initialt en ”paus” på 10 dagar och att spelet skulle återupptas efter 
det. Det blev inte riktigt så… 

Att där och då tro att detta skulle bli en säsong med spel inför i princip tomma läktare, en 
ungdomsverksamhet som från tid till annan varit stängd och när man väl fått träna så har 
ombyte skett på parkeringen utanför rinken. Vi har sett målvakter byta om i bakluckan 
på föräldrarnas bil. Föräldrar som tålmodigt suttit och surfat på mobilen i timmar i bilen i 
väntan på att deras barn ska träna klart då föräldrar inte fått vara i hallen. De mest drab-
bade i vår verksamhet har varit vår damverksamhet som i princip varit stängd hela säson-
gen och spelarna har inte kunnat träna eller spela matcher men även där har man hittat 
former för att hålla ihop gruppen.

Att genomföra det här året hade aldrig varit möjligt utan det enorma stöd vi fått från sup-
portrar, spelare, ledare, personal, våra samarbetspartners och kommunen. Även de statli-
ga stödpaketen till företag och idrotten har varit helt nödvändiga för att kunna genomföra 
året utan mycket negativa långsiktiga ekonomiska konsekvenser för klubben. 

En särskilt hedervärd insats är att våra tränare och ledare oavsett vad som inträffat hela 
tiden anpassat sig och skapat stimulerande aktiviteter för våra barn och ungdomar. 
Ledarna har alltid gillat läget och fortsatt kämpat för att ingen spelare skulle kliva av den 
aktiva fritid och det sociala sammanhang som ishockeyn innebär i SSK. Facit pekar på att 
vi lyckats och vi ser i dagsläget inga minskningar av spelare i våra grupper. Det stora en-
gagemanget från tränare och ledare som gjort detta möjligt är fantastiskt och ovärderligt. 
Stort tack! 

Vi var inför året förberedda på oviss framtid och vidtog tidigt åtgärder för att så långt det 
var möjligt att sänka våra kostnader. Ekonomiskt har det ändå varit ett tufft år där vi under 
hösten 2020 levde med avgrunden ett par tre månader bort i de scenarion vi räknade på. 
Men i samband med att de statliga och kommunala stöden i form av korttidsstöd, kom-
pensationsstöd, bidrag etc. sjösattes och vi fick del av det så kunde vi lyfta blicken något. 
Det absolut mest avgörande för vår ekonomi har varit lojaliteten från vår personal och 
spelare samt våra samarbetspartners och supportrar. I princip inget företag eller någon 
supporter med säsongskort har hoppat av eller begärt återbetalning. Personalens och 
spelarnas löneavståenden uppgår till drygt en halv miljon under året.

Även de insamlingar som genomfördes av våra supportrar under säsongen gav miljon-
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belopp till klubben och har bidragit till att vi kommer göra en vinst på ca 300,000 kronor 
i bokslutet, vilket inte skett på 5 år! Det är absolut nödvändigt att fortsätta ha en balanse-
rad ekonomi och bygga ett eget kapital, dels för att möta nya licenskraven, dels för att stå 
stadigt när det blåser i framtiden.

I skrivande stund är de osäkerheterna fortfarande påtagliga vad gäller spel med publik 
eller inte nästa säsong och detta påverkar givetvis klubbens möjligheter till att ”gasa på”. 
Det kommer vi släppa på allt eftersom de frågetecknen rätas ut. Med stor sannolikhet 
kommer vi fortsatt vara väldigt beroende av staten och kommunens stöd för att verksam-
heten ska kunna bedrivas i normal omfattning nästa säsong.

Även om vi måste leva här och nu med stort fokus på ekonomin behöver vi även höja 
blicken och se framtiden an. Vi ser verkligen fram emot att kunna återstarta hela klub-
ben under kommande säsong även om vi också är ödmjuka inför att vi ännu inte vet vilka 
förutsättningar som kommer gälla efter sommaren. Vi tar nu sats mot en ny säsong och 
en framgångsrik återstart av hela verksamheten. 

Vi räknar i dag med ca 500 aktiva i klubben, varav 100 tjejer, inom ishockey och kon-
ståkning. Under det här året kommer vi uppdatera klubbens riktlinjer för barn- och un-
gdomsverksamheten och arbeta in Hemmaplansmodellen och FN:s Barnkonvention. Vi 
lanserar även ett viktigt arbete med namnet – ”Inte i vår arena!” där vi har ett antal initiativ 
för att ta tydlig ställning i frågan om mäns våld mot kvinnor och där vi inom idrotten kan 
göra skillnad. 

Våra prioriteringar som gäller för kommande år är:

 • Fortsätta ta kliv med herrlaget och etablera oss i toppen på serien så att SSK nämns 
som en av kandidaterna till SHL. Det kräver mer ekonomiska resurser och en kvalitet-
shöjning där vi över tid och dagligen strävar mot förbättring på alla områden. 

 • Höj ambitionen för damlaget med att jämställa verksamheten rent organisatoriskt i 
klubben. Den hamnar nu som en egen del i organisationen och resurser i form av en 
sportchef är redan på plats. 

 • Utökad satsning på intäktsarbetet både i arbetssätt och ökade personella resurser för 
att skapa förutsättningar. Det är en svår balansgång att veta när tajmingen är rätt för 
att öka personalstyrkan men vi ska definitivt fortsätta utveckla våra samarbeten och 
erbjudanden. 

 • Säkra- och höj kvalitet sportsligt – från skridskoskolan till a-lag. Uppdatera klubbens 
riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten och arbeta in Hemmaplansmodellen 
och FN:s Barnkonvention samt en fortsatt satsning på utbildning av våra ledare i alla 
led.

 • Utöka samarbetet med kommunen i allt från skolverksamhet till anläggningsfrågor.

 • Bidra till utvecklingen av arenaområdet i projektet ”Förädla Vasa” där Scaniarinken är 
navet och bevaka egenintressen i form av fler isytor och omklädningsrum samt utveck-
ling av befintlig arena. Även placering av kompletterande verksamheter såsom hotell, 
konferens, parkering, kommunikationer, andra idrottsanläggningar, handelsplatser, etc. 
är viktig.

 • Bevaka och stärk SSK:s position i Hockeysverige – I förbundet, distriktet, och i ligaor-
ganisationerna. 

 • Utveckla samarbetet med klubbar i regionen – SSK ska vara regionens lag!
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2020/2021 var ett år där vi trots pandemin fortsatt att ta många viktiga steg i att stärka 
klubben. Vi vill tacka er alla för ert enorma engagemang:

 • Supportrar, partners och sponsorer som stöttat klubben under året

 • Södertälje Kommun för ett mycket bra samarbete

 • Funktionärer, ledare och aktiva för all er tid i klubben och att ni ”lever klubbmärket” 
med stolthet

 • Gamla SSK & Supporterklubben för engagemang, stöttning och bra dialog

 • Till alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete

 • Styrelsen som gjort ett mycket bra och engagerat arbete under året

Det finns en optimism och en positiv känsla i klubben som vi ska bygga vidare på och 
ta med oss. Vi är tagna av det engagemang och den passion som finns för klubben där 
många supportrar, trots osäkerheten som råder, köpt sina säsongskort tidigt och att mån-
ga partners förlängt och utökat samarbetet med klubben. 

Vi ser fram emot att ses i Scaniarinken säsongen 21/22!

Christer Åberg   Robert Andersson
Ordförande    Klubbdirektör

SÖDERTÄLJE SPORTKLUBBS STYRELSE 2020-2021

Ordförande:
Christer Åberg

Ledamöter:
Peter Onstrand
Mikael Wallteg
Lars-Åke Månsson
Stefan Palmgren
Thomas Engdahl
Anders Eldebrink 
Erica Adelbertson
Kenth Eldebrink

Hedersordförande:
Nils Andersson
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PLATS FÖR BILD
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HERR
Vi gick in i säsongen med så mycket ovisshet i så många områden. Det var många situa-
tioner som blev nya för oss som förening och lag. Det var en speciell känsla att träna som-
marträning och spela träningsmatcher med orosmoln ifall serien överhuvudtaget skulle 
komma i gång. 

Ett fall framåt var när vi kunde genomföra Skoda Trophy på ett bra sätt, dock utan publik. 
Det var en annorlunda känsla för spelarna att spela utan det stöd som hemmapubliken i 
vanliga fall brukar ge, men då kände vi i alla fall att det är genomförbart att tävla på isen.

Under hösten blev det klart att HockeyAllsvenskan kunde låna in duktiga spelare från 
NHL-organisationer. Vi nyttjade detta genom att Evan Bouchard, Samuel Fagemo, Lukas 
Vejdemo, Axel Andersson och Filip Gustavsson spelade för oss. 

Med Nicklas och Dennis vid rodret så började vi seriespelet den 2 oktober hemma i Sca-
niarinken när vi ställdes mot nykomlingen Väsby. En batalj som vi gick segrande ur med 
1–0 efter att vår back Evan Bouchard gjort sitt första mål för klubben med minuten kvar av 
matchen. 

Vi inledde trevande men ju längre säsongen gick fick vi ordning på truppen och vi började 
vinna en hel del matcher. Vi slutade till slut på en fjärdeplats i serien. I slutspelet gick vi in 
aningen skadedrabbade och där vi inte rådde på ett duktigt spelande Västervik. 

I vår verksamhet så är fokus på att konstant utvecklas samt att skapa en miljö som männ-
iskor har roligt och trivs att vara en del av. Vi känner att vi tog ett kliv denna säsong i dom 
aspekterna. Vi vill även att människor i staden ska känna samhörighet. 

Denna säsong ser vi som positiv och känslan är att vi tar steg i rätt riktning.
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UNDER ÅRET HAR A-LAGET BESTÅTT AV
LEDAR-TEAM

Mikael Samuelsson, sportchef
Dennis Bozic, huvudtränare 
Nichlas Falk, huvudtränare 
Matheus Vieweg, videocoach
Calle Brattenberger, målvaktstränare
Ove Karlsson, team manager/materialförvaltare.
Lars Bergström, materialförvaltare
Adam Isik, fysioterapeut
Sanna Cortobius, fysioterapeut
David Karlsson, massageterapeut
Johan Hadodo, klubbläkare
William de Vries, läkare
Alexander Oxbom, läkare
Åsa Elfving, läkare
Nicklas Grossmann, fystränare

MÅLVAKTER

30 Fredrik Bergvik 
31 Mike Sjöberg (junior)
35 Jussi Rynnäs 
35 Filip Gustavsson 
37 Daniel Fahlström 
50 Alexander Sahlin

BACKAR

5 Calle Wäng 
8 Lucas Nordsäter 
9 Johan Diberius Sköld (junior)
15 Oscar von Sivers 
16 Alfred Hjälm (junior)
17 Evan Bouchard 
18 Andreas Hjelm 
21 Henrik Malmström
23 Bobbo Petersson
41 Alexander Falk 
44 Oscar Eriksson 
63 Axel Andersson 
65 William Malmia (junior) 
71 Erik Ullman 
83 Ludvig Jansson (junior)
84 Sebastian Walfridsson 
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FORWARDS

9 Matt Bailey 
10 Marcus Davidsson 
10 Hugo Pettersson (junior)
10 Rasmus Järvelin (junior)
13 Albert Sjöberg (junior)
13 Leon Wallner (junior)
16 Samuel Fagemo
19 Lucas Carlsson 
20 Oskar Olausson 
20 Carl Becker
24 Jacob Dahlström 
25 Christopher Bengtsson 
26 Anton Heikkinen 
28 Emil Alba 
33 Måns Lindbäck
40 Simon Andersson (junior)
44 Lukas Vejdemo 
65 Anton Blomberg 
70 Alex Ciernik (junior)
71 Lucas Ekholm (junior)
74 Rasmus Kahilainen 
77 Sam Bitten 
80 Ludwig Blomstrand 
81 Emil Aronsson 
84 Johannes Jämsén (junior)
87 Hugo Gustafsson 
95 Nick Olesen



DAM
Den startade i moll, fem SSK fostrade 04: or lämnar föreningen för Djurgårdens- och 
Linköpings hockeygymnasium. Alla med förklaringen att SSK inte har ett NIU, det har 
SDHL föreningarna!

Försäsongsträningen körde vi tre dagar i veckan under maj och juni månad för att sedan 
starta upp säsongen igen den 2 augusti. Vi går från moll till dur. På pappret har vi trots 
allt den bredaste och bästa truppen på fem säsonger och vi har lyckats fylla luckorna efter 
04:orna. Nya unga utvecklingsbara spelare och dessutom några äldre etablerade är på 
väg in och ledartrojkan känns väldigt bra och sammansvetsad. 

Det nya serieupplägget för div.1 Östra är verkligen spännande med två omgångar före jul 
för att sedan fortsätta efter nyår med en uppdelning av serien där de fyra främsta lagen 
gör upp om en kvalplats på väg mot SDHL. Allt för att ge lagen tuffare motstånd i de två 
resterande omgångarna in mot kvalet, ett bra tänk som kändes väldigt inspirerande.

Vi fick chansen att möta Linköpings SDHL lag i slutet av augusti där vi verkligen fick 
känna på hur stort steget är mellan Div.1 och SDHL. Tack Linköping. I början av september 
åker vi sedan ner till Ljungby där vi spelar två bra matcher mot Troja/Ljungby.

Oktober, äntligen seriestart. Vi dras med några tunga skador men vi har en bred trupp 
som tur är så vi kämpar på. Efter sex spelade matcher så avbryts allt seriespel pga. Cov-
id-19. Vi fortsätter träna på och inväntar att serien skall återupptas men till vår stora bes-
vikelse sker inte detta. Vi stängs av från att träna på is och kör vidare med att träna fys 
utomhus tre dagar i veckan. 

I mitten av januari får vi äntligen gå på is igen och vi tränar på som vanligt tre dagar i vec-
kan. Vi får till några teknik ispass på förmiddagarna och även på helgerna.

Vi avslutar säsongen i slutet av april med en gemensam middag och att tacka av mig som 
huvudtränare för SSK Dam under 5 fem. Jag blev även påmind om att jag just fyllt 70. Fick 
en bok med många härliga kommentarer från alla spelare sam väldigt fina glas med SSK 
emblemet på. Stolt och glad lämnar jag middagen och ser fram emot nästa säsong att 
avnjutas från läktaren. 

Lycka till nya ledartrojkan.

Stort TACK till Micke Norrgran, Sarah Åberg, Tommy Fransson samt Tomas och Lisa Hö-
glund för er kämpaglöd 

Björn Pettersson, huvudtränare
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HERRJUNIOR
Södertälje SK:s Juniorverksamhet har även föregående säsong haft målsättningen att få 
fram spelare av kvalité att slå sig mot vårt A-lag samt i tuff elitkonkurrens nå högre placer-
ing i respektive serie. Fortsatt omstrukturering på ledarsidan med ny Junioransvarig, Per 
Nygårds samt i J20 tillkom Stefan Gråhns som assisterande tränare och i J18 blev Taro Ni-
hei huvudtränare tillsammans med Mattias Beck som assisterande tränare. Under säson-
gen 20/21 representerade fyra SSK-juniorer olika landslag. 

J20

Huvudtränare: Andreas Lindbäck 
Assisterande tränare: Stefan Gråhns 
Målvaktstränare: Calle Brattenberger 
Lagledare: Anna Stjärnström Karlsson 
Materialförvaltare: Magnus Hjälm 
Materialförvaltare: Tommy Karlsson

FÖRSÄSONG

Laget hade ett annorlunda upplägg då vi påverkades av Covid-19 restriktioner. Första 
delen fick bedrivas på egen hand för att sedan ha resterande delen utomhus som dock 
fungerade bra tack vare våra fina utomhusytor i anslutning till Scaniarinken.

SÄSONG

J20 spelade som tidigare år i den södra J20 Superelit-serien fram tills nedstängningen 
p.g.a. Covid-19 i slutet av oktober. Vid avbrottet låg vårt lag på en 6e plats och var absolut 
med och utmanade om att komma bland dom 5 första vilket inneburit att vi hade spelat i 
topp 10 efter jul. 

J20 använde sig av 30 spelare under säsongen, poängbäst var Simon Andersson med 33 
poäng på 20 matcher skuggad av Hugo Pettersson på 27 poäng på 18 matcher. Vi låg 1a i 
Power Play med 30,6 % och 5a i Boxplay med 76,7 %.

20 MATCHER, 7 VINSTER, 6 OAVGJORDA OCH 7 FÖRLUSTER, TOTALT 30 POÄNG
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J18

Huvudtränare: Taro Nihei 
Assisterande tränare: Mattias Beck
Målvaktstränare: Martin Sjöberg
Lagledare: Anna Stjärnström Karlsson
Materialförvaltare: Kenneth ”Bulan” Lindberg 
Materialförvaltare: Tommy Karlsson

FÖRSÄSONGSTRÄNING 

Bedrevs ihop med J20 men som ovan påverkad av Covid-19. Litet annat innehåll då nya 
spelare skulle skolas in korrekt i teknik på styrketräningen.

ÖVRIGT

Från SSK:s juniorverksamhet har vi under säsongen haft 11 spelare gjort debut eller spelat i 
HockeyAllsvenskan med klubbens representationslag. 

J18/J20 HAR HAFT FYRA SPELARE REPRESENTERADE I OLIKA LANDSLAG

Albert Sjöberg (J18 Brons i VM) 
Ludvig Jansson (J18) 
Leon Wallner (Österrike A-landslaget/J20) 
Alex Ciernik (Slovakien J18)

HOCKEYGYMNASIET

Södertälje SK:s NIU verksamhet hävdar sig fortsatt starkt i en tuff konkurrens med övriga 
27 NIU-certifierade hockeygymnasier ute i landet. Vid läsårets början var tretton (13) nya 
spelare (födda -04) antagna till utbildningen varav tre (3) kom från det egna U16-laget, sex 
(6) spelare från Stockholms Ishockeydistrikt. Fokus på NIU-verksamheten ligger på indivi-
duell utveckling och utbildning syftande till att ge eleven bästa möjliga förutsättningar för 
en framtida karriär som elitseniorspelare. Instruktörer knutna till Hockeygymnasiet under 
läsåret har varit:

Andreas Lindbäck 
Stefan Gråhns 
Niclas Grossman 
Taro Nihei 
Matheus Vieweg
Rikard Pettersson 
Per Nygårds 
Calle Brattenberger (mv)

Juniorsportchef
Per Nygårds
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DAMJUNIOR
En säsong som inte blev en som en vanlig säsong började med en mycket bra tränings-
camp under vecka 32 där större delen av truppen och en del damspelare deltog. 

Under september/oktober hann vi spela två träningsmatcher och en seriematch innan 
Covid-19 satte stopp, dock så har vi haft turen att inte så många av våra spelare var äldre 
än 2005 så vi har kunnat köra bra träningar med viss påfyllnad underifrån hela säsongen.
  
Vi hade som mål med årets säsong att bli bättre än föregående år och kunna bygga vi-
dare med egna damjuniorträningar, det har fungerat mycket bra och vi kan se tillbaka på 
en säsong med bra utveckling både på individnivå och lågnivå även om den inte innehöll 
speciellt många matcher.

Vi startade säsongen med 15st spelare (utan rena damspelare) och vi har när säsongen 
slutar kunnat stoltsera med 17st spelare. Skönt att se att vi trots en konstig säsong ej tap-
par spelare. 

Summa summarum en bra säsong med många träningar men med väldigt mycket om-
ställningar och inställda träningar, matcher och cuper. Tycker att både Ledare och tjejerna 
gjort det bra och visat på stort engagemang och mycket glädje trots alla bekymmer. Vi 
ser nu fram emot en normal säsong med högre mål och kravbild.
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UNGDOM
SSK Ungdom har säsongen 2020 – 2021 bestått av flick- och pojkverksamhet från yngsta 
utövare födda 2014 upp till utövare födda 2005.

HOCKEY-/SKRIDSKOSKOLA OCH REKRYTERING AV SPELARE

De yngsta spelarna födda 2013 – 2014 (2015 pausades pga Covid-19) har ingått i Hock-
eyskolan (Tre Kronor Hockeyskola) som liksom tidigare år har genomförts varje lördags-
förmiddag för både pojkar och flickor. Inom ramen för denna verksamhet erhåller SSK 
utbildningsmaterial via Svenska Ishockeyförbundet. Rekryteringen till denna verksamhet 
har bedrivits genom rekryteringskampanjen till Tre Kronor Hockeyskola som även den-
na säsong initierats av Svenska Ishockeyförbundet (SIF). Resultatet av rekryteringen har 
upplevts som mycket positivt, de förändringar som SIF gjorde kring TKH rekryteringen 
denna säsong blev en marginell skillnad i antalet utövare för vår del. SSK kommer fortsät-
ta samverkan tillsammans med SIF när det gäller de centrala direktiven samt utbildning-
smaterial för en fortsatt bra rekrytering till Hockeyskolan. Utöver hockeyskolan har en 
skridskoskola genomförts på söndagar i SSK-Konståknings regi där deltagarna fått lära sig 
grunderna i skridskoåkning. Rekrytering/marknadsföring av hockeyskola och skridskosko-
la har och kommer även fortsättningsvis ske via sociala medier.

ANTAL UTÖVARE OCH LEDARE I SSK UNGDOM

SSK-Ungdoms ishockeyverksamhet har haft totalt ca 450 deltagare fördelade ifrån U 16 
till hockey-/skridskoskolan inklusive och konståkare. I de flesta årgångarna har det funnits 
mellan 30–35 spelare vilket möjliggjort en bra bredd i verksamheten. Även spetsen har 
även denna säsong fått sin beskärda del genom att talangfulla spelare har fått möjlighet 
att träna och spelat med en äldre årskull. När sedan Cov-19 restriktionerna slog till blev det 
enbart möjlighet att träna inom respektive ordinarie årskull. Den populära ”skillsträning” 
för utespelare samt specialträning för målvakter 1 – 2 gånger i veckan som har genomförts 
under tidigare säsonger blev tvunget att ställas in och i stället har vår tekniktränare mer 
frekvent medverkat vid de ordinarie träningarna.

Denna säsong har vi i SSK-Ungdom levererat sex spelare upp till vår junior och hock-
eygymnasieverksamhet. SSK:s hockeygymnasium (HG) har fått ett ökat intresse, även i år 
ligger vi på över 200 sökande till de 14 tillgängliga platserna. De SSK spelare som ej kom in 
på SSK:s HG så har majoriteten funnit andra hockeygymnasium ute i landet vilket innebär 
att 05-kullen kommer kunna fortsätta spela hockey även kommande säsong. 

Bland de spelande årskullarna U16 till U9 samt konståkning har vi en fortsatt bibehållen 
hög ledarnumerär med ca 100 ledare. Till detta ska läggas de ledare (ca 25) som svarar för 
rekryteringskullarna i skridsko-/hockeyskolan vilket ger en mycket omfattande verksam-
het.

Under säsongen fick vi sätta den inplanerade översynen av SSK-Ungdoms riktlinjer på 
paus pga. Covid-19 restriktionerna. Vi kommer i stället göra det arbetet inför säsongen 
21/22. Det är dessa som vi gemensamt tog fram under säsongen 16/17, vilket är en stark 
bidragande orsak till den stabilitet vi har inom vår ungdomsverksamhet. Dessa riktlinjer 
har hitintills varit till stor hjälp för alla inblandade inom verksamheten.  Det är inte bara 
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denna översyn som har pausats utan även all ordinarie ledarutbildning med undantag 
för något enstaka webb inarium som genomförts för tränare och lagledare. Vi vill 
även fortsättningsvis sträva efter att våra tränare ska ha en formell behörighetsnivå på 1 – 
2 nivåer högre än vad de verkar på i sin vardag.

SPORTSLIGA RESULTAT KRING RESPEKTIVE LAG I SSK UNGDOM

U16-laget födda 2005 
Två försäsongs-Cuper samt sex seriematcher kunde genomföras innan Covid–19 restrik-
tionerna infördes.

U-15 laget födda 2006
Tre försäsongs-cuper kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 
4a i Folke & 2a i DIF Elit, Upplandia

U-14 laget födda 2007 
Tre försäsongs-cuper kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 

U-13 laget födda 2008 
Sex seriematcher kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 

U-12 laget födda 2009 
Tre seriematcher kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 

U-11 laget födda 2010 
Tre poolspel kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 

U 10 laget födda 2011.
Två poolspel kunde genomföras innan Covid–19 restriktionerna infördes. 

U 9 laget födda 2012 
Fem poolspel kunde genomföras innan Covid-19 restriktionerna infördes

Flickor A, B, C
Fem seriematcher fördelat på de olika lagen kunde genomföras innan Covid–19 restrik-
tionerna infördes. 
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KONSTÅKNING

Konståkningsverksamheten har under säsongen fått en liten tillväxt, vi är nu 29 åkare i 
olika åldrar. Åkarna har tränat samt förberett sig för tävlingar genom tester och uppvisnin-
gar. När det sedan blev dags för tävlingsperioden så blev den inställd p.g.a. Covid-19. Vi 
bedriver även en skridskoskola på söndagar med ca 40 deltagare.

ÖVRIGT / HÄNDELSER, COVID-19

Utöver ovanstående sportsliga berättelse så har säsongen kantats av oerhört många 
möten med myndigheter och förbund för att enas om hur det skulle överhuvudtaget 
kunna genomföras någon form av träning för våra lag. Vi har efter mycket om och men 
kunnat tränat på med särskilda restriktioner såsom mindre grupper, endast aktiva och 
ledare i arenan vid träning. En stor eloge till alla som anpassade sig till de givna förutsät-
tningarna.

SSK Ungdom vill härmed passa på att tacka alla ledare, spelare, föräldrar och sponsorer/
samverkansparters samt Gamla SSK för denna annorlunda säsong.

Lars-Erik Hymander 
Ungdomsansvarig
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PARTNERSAMARBETEN

KOMMERSIELLT TEAM MED SIKTET PÅ FRAMTIDEN

Vi inledde säsongen med ett ovisst läge kring åskådarantal och har under året jobbat för 
att bibehålla nöjdheten hos våra säsongskortsinnehavare och partners genom nya krea-
tiva lösningar. När vi pga. pandemin inte kunde ha publiken i arenan har vi sett ett ökat 
intresse kring sociala medier och Cmore-sändningar. Våra sponsorer har upptäckt vilk-
en enorm genomslagskraft våra inlägg ger och att det leder till ökat synlighet, fungerar 
varumärkesstärkande och ger affärer. Fler partners hittade också till våra LED-skyltar likväl 
som vår stora LED-skärm utanför arenan. Våra spelare har också medverkat i sponsrade 
företagskampanjer vilket har genererat intressant innehåll till våra egna och kunders 
digitala kanaler. Vi strävar efter att hela tiden ligga i framkant och hitta nya koncept som 
gynnar våra partners och ett sådant exempel är kampanjen vi genomförde tillsammans 
med vår huvudsponsor Skoda i Södertälje ” Enyaq”. Kampanjen gav ringar på vattnet och 
snart syntes samma koncept med skyltmaterial från vår lokala leverantör över många av 
Sveriges SHL arenor.

FLER AFFÄRER MED FLER NÖJDA SPONSORER

Vi ska vara den naturliga arenan för stadens företagsnätverk och bidra till fler lokala sa-
marbeten i en inspirerande miljö. Idag har vi ca 450 företag i vårt sponsornätverk och vår 
ambition är att på sikt växa ytterligare till nytta för våra lokala företag. Som ett led i detta 
inleder vi ett samarbete med ett marknadsundersökningsföretag, ämnat att undersö-
ka nöjdheten hos våra partners och se hur vi ytterligare kan vässa vårt erbjudande för 
att bli ännu bättre. Det i sin tur lägger grunden till att öka våra intäkter och skapa bättre 
förutsättningar för vår totala verksamhet och inte minst elitsatsning. Vi närmar oss också 
företag på nationell nivå och med SSKs urstarka varumärke är vi en av de mest attraktiva 
klubbarna att synas tillsammans med. Något vi vill utnyttja i högre grad framåt.

Sponsring är ett av de mediaslag som vuxit absolut kraftfullast senaste 20 åren och står 
idag för ca 10% av den totala mediekakan vilket är större än TV. Allt fler företag upptäck-
er styrkan med upplevelsebaserad kommunikation och att det är ett effektivt sätt att nå 
målgrupperna och komma närmare kunderna än med traditionell reklam. 

LYCKADE KAMPANJER

Under året har vi märkt av ett ökat tryck från företag som gärna vill teckna sig för loge-
platser och planer finns att utöka med 4 nya loger under året. För att möjliggöra för fler 
företag att få plats har vi delat av större loger till flera mindre, samt även hyrt ut klubbens 
största loge vilket också har bidragit till en bättre affär.

Vi genomförde under året flera lyckade kampanjer riktade till privatmarknaden med stöd 
från våra sponsorer. Fansens och Hockeymanifestationen drog tillsammans in ca 2 miljon-
er och vittnar om det enorma stöd som klubben åtnjuter och hur viktigt Södertäljeborna 
anser att vår hockeyförening är. 

Vi har haft begränsade möjligheter att genomföra nätverksträffar, men tillsammans med 
Salems GK kunde vi genomföra en mycket lyckad golftävling med ca 80 deltagare. En 
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tradition som vi givetvis fortsätter med under nästa säsong. 

Vi tar steg för steg i vår strävan efter att vara ett givet alternativ för våra sponsorer när de 
planerar sin marknadsföring och det speglas i hur vi jobbar med vår kommunikation, våra 
nya matchställ, vår arena och digitala kanaler.

SSK Marknad består idag av 1,5 heltidstjänst med ambition att redan nästa säsong växa 
med ytterligare minst en halvtidstjänst.  

VÅRA PARTNERERBJUDANDET BESTÅR AV

 • Nätverkande – SSK samarbetar varje säsong med cirka 450 olika företag och kan med 
sitt kontaktnät samt exklusiva miljö̈ hjälpa till att skapa unika affärsrelationer för sina 
samarbetspartners. 

 • Aktiviteter och upplevelser – SSK kan erbjuda sina partners ett brett utbud av aktiviteter 
och upplevelser i relationskapande miljö̈. Det var exempelvis över 40st sponsorer som 
åkte med på SSK:s årliga NHL-resa senast det begav sig. 

 • Exponering – SSK kan erbjuda attraktiva exponeringsplatser såväl lokalt som nationellt. 

 • SKODA-Trophy: Vi har fortsatt att utveckla vår försäsongsturnering som också har me-
diabevakats och sänds via Aftonbladet som köpt sändningsrättigheterna. Detta innebar 
att våra intäkter för turneringen ökade markant samt att vi kunde erbjuda attraktiv 
rikstäckande exponering i samband med turneringen. 

Försäljningschef: Marcus Palm
Säljare: Stefan Gråhns
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KOMMUNIKATION
Vi har under året fortsatt det påbörjade arbetet där det digitala varit i fokus, det har visat 
sig viktigare än någonsin ett år mitt i en pandemi. Det har varit en stor utmaning för oss 
att upprätthålla kontakten med SSK-arna när arenan i princip ekat tom en hel säsong. 
Vi inledde säsongen med en traditionsenlig ispremiär som ett vanligt år lockar till sig 
tusentals besökare till Scaniarinken men med tanke på de rådande omständigheter-
na tvingades vi tänka om och i stället så kunde man följa den via vår Facebook-sidan. 
Där bjöd vi på intervjuer och inslag samtidigt som man kunde interagera med de andra 
SSK-arna hemma i soffan, sändningen sågs av över 10,000 SSK-are. Vi har under året fort-
satt att jobba digitalt för att ta våra sociala kanaler framåt och öka innehållet. Vi kan se att 
följarantalet gått upp på samtliga plattformar vilket är otroligt roligt. Det är en minst sagt 
märklig säsong vi nu har i bagaget men trots ett år kantat av Covid-19 har vi hunnit med 
en hel del. Under december månad genomförde vi en ”retrovecka” med syfte att värna om 
vår historia. Vi lyfte fram händelser och SSK-are som haft stor betydelse för klubben och 
tillsammans med er där hemma diskuterades det minnen och händelser från åren som 
gått, ett inslag som vi hoppas kan bli återkommande. Retroveckan toppades dessutom 
med att vi fick se laget spela en match i en replika från guldåret 1985.

Vi har under årets gång haft många live-sändningar vilket varit ett viktigt verktyg när det 
kommit till att upprätthålla direktkontakten med SSK-arna. Utöver det har vi dessutom 
firat SSK-s födelsedag digitalt som en uppvärmning inför kommande säsong där SSK firar 
120 år! Det jubileet hoppas vi givetvis få fira tillsammans i ett kokande Scaniarinken. 

Vi har under året fortsatt arbetet med vår grafiska profil anpassad för dagens kanaler för 
att skapa igenkänning för varumärket SSK. 

STATISTIK

Sajt – www.sodertaljesk.se
Användare (aug-maj): 305 251
Besök (aug-maj): 719 041
Sidvisningar (aug-maj): 1 285 932

FÖLJARE - SOCIALA MEDIER

Facebook: 16 182
Instagram: 10 301
Twitter: 4 102
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ALLMÄNNA RIKTLINJER - SÖDERTÄLJE SPORTKLUBB SKA VARA

 • Transparenta och öppna så långt det går – smarta och internt samspelta när det inte 
går. 

 • En förening som levererar en information om lagen och klubben i form av redaktionellt 
innehåll utformat med det budskap vi vill förmedla samt paketerat och kryddat med 
länkar och egenannonser. 

 • Nära, välkomnande och alltid återkoppla till kunder som hör av sig till oss oavsett om 
det är fysiska besök, via telefon, via mejl eller sociala medier. 

 • Vara en självklar positiv och bidragande aktör i lokalsamhället Södertälje. 

 • Ha en stark närvaro i relevanta digitala kanaler och sociala medier. 

 • Ständigt ha örat mot marken och lyssna av vad supportrar, sponsorer, medlemmar, 
föräldrar, kommunen och andra intressenter säger och tycker om oss. 

 • I framkant vad gäller digital kommunikation gällande verktyg och arbetssätt

Kommunikationsansvarig: Sara Jonsson
 

BILJETT 

På biljettsidan gick vi ett otroligt ovisst år till mötes. Slutspelet våren 2020 ställdes in och 
säsongskortsförsäljningen startade tidigare än vanligt och pandemin till trots var engage-
manget större än någonsin även om den stora ovissheten gällande publikfrågan hängde 
i luften. Hösten kom och HockeyAllsvenskan startade men läktarna ekade fortfarande 
tomma. De första omgångarna av serien spelades matcherna med endast 50 åskådare 
på läktaren och de 50 bestod av säsongskortinnehavare och ”soffbiljett-köpare”. Även om 
det ingavs visst hopp tidigt under hösten att publiksiffran sakta men säkert skulle öka 
tog samhällsspridningen av oväntad vändning och i stället gick siffran från 50 till 8 åskå-
dare. Vi har det tuffa läget till trots hela säsongen känt ett otroligt stöd från SSK-arna där 
nästintill samtliga säsongskortsinnehavare har valt att stå kvar och soffbiljettförsäljningen 
landade på närmare en miljon kronor vilket också möjliggjorde att vi kunde spela en hel 
säsong inför tomma läktare. 
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MEDLEMMAR

Medlemmar                               617 st
Guldklubb                                   195 st
Ungdomsspelare & ledare      550 st
Hedersmedlemmar                 68 st
Stora Grabbar                            107 st
Totalt:    1 537 st 

Biljettansvarig: Ella Fridman 

EVENT OCH SSK-SHOPPEN

Ett minst sagt utmanande år där alla event har blivit digitala. Det gällde för oss att tänka 
utanför boxen och under hösten interagerade vi främst digitalt med våra följare. Under 
två säsonger har vi drivit SSK-shoppen i egen regi och i höstas flyttade vi dessutom ner 
shoppen till Södertälje centrum för att komma närmare Södertäljeborna. Det var en lyck-
ad flytt och med en stor och rymlig butikslokal som möjliggjorde det för oss att träffa er 
på ett enklare och säkrare sätt under pandemin. Under tiden på stan hade vi en del kam-
panjer och tävlingar och det är något som vi hoppas kunna bli ett återkommande inslag 
även kommande säsonger. 

KONFERENS 

Konferensverksamheten står normalt sett för den största delen av intäkterna under event 
och konferens men under pandemin har vår konferensverksamhet mer eller mindre varit 
vilande. Vi har inte heller kunnat genomföra event och mässor som var inplanerade sedan 
tidigare utan allt har flyttats fram och vi hoppas att vi under hösten åter kan starta i gång 
vår annars välbelagda konferensverksamhet. Även den populära bingoverksamheten har 
sedan i början av 2020 varit pausad men kommer åter starta upp under sommarmånad-
erna i form av den efterlängtade bilbingon. 
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DRIFTEN
Det sjätte året som utförare åt Telge Fastigheter och Kultur och Fritidsenheten.

Vi arbetar fortfarande idag mot en tidbank vilket gör att vi arbetar mer under vinterperi-
oden när så verksamheten kräver och mindre under sommarperioden. Att arbeta inom en 
förening ställer höga krav på personalorganisationen när det gäller yrkeskunnande, flexib-
ilitet och nytänkande och samtliga de punkterna är hörnstenarna i vår verksamhet.
 

MÅLBESKRIVNING

Fastighetsdriften skall arbeta under en kostnadsmedvetenhet som gynnar hela organisa-
tionen och serviceandan skall alltid sättas i första hand. Vi skall inte bara drifta och förvalta 
denna fastighet utan utveckla och rusta den för framtiden tillsammans med Södertälje 
kommun och Telge fastigheter.

PERSONAL

Antalet fast anställda inkl. ledning på fastighetsdrift är sex stycken samt tre stycken ti-
manställda, antalet projektanställda är tre stycken. Städkomplettering görs av Rosenborgs 
DV som hjälper till i den dagliga verksamheten samt vid arbetstoppar.

KOMMANDE INTERNA UTBILDNINGAR

 • Heta arbeten

 • Höga höjder

 • Ismaskin fortbildning

 • Truck kort

 • Liftkort

PÅBÖRJADE PROJEKT

 • Byte av sarg i BST. Ny sarg till säsongen 21/22

 • Målningsarbeten i egen regi av Canada 2 samt snygga till spelarentré

 • Byte av sensorer för brandlarm i Scaniarinken beräknas göras v18 tom v27

 • Plastmatta spelarentré samt BST korridor 

 • Nytt golv på pressläktare

FRAMTIDA PROJEKT SOM ÄR PRIORITERADE

 • Nya omklädningsrum för Scaniarinken samt BST-rinken. Totalt sju stycken omkläd-
ningsrum till.  Just nu görs en möjlighetsanalys av Södertälje kommun och Telge Fas-
tigheter 

 • Nytt permanent omklädningsrum och civilrum/dusch till Damlaget

 • Nytt golv i ismaskinhall

 • Nytt domarrum Scaniarinken

28



 • Bättre off-iceyta för sommarträning

 • Nya entrédörrar på norra kort Borta stå samt handikapp

 • Plats för kamerateam på långsida ovan speakerbås 

AVSLUTADE PROJEKT

 • Målat BST-korridor

 • Ny belysning i BST-rinken

 • Entréhallens förråd, A-lagsförråd, funktionärsrum samt tränarrum för ungdom fixade

 • Förbättrat off-iceyta

FRAMTIDA FASTIGHETSINVESTERINGAR

 • En tredje och fjärde isyta är en absolut förutsättning för att få klubbens verksamhet att 
utvecklas i framtiden. 

 • Allmän upprustning av Scaniarinken som idrottsanläggning. Stora delar av anläggnin-
gen är över 50 år gammal, det är främst omklädningsrum, elinstallationer, avlopp.

 • Restaurangdelen behöver rustas och utvecklas.

 • Förrådslokaler (som möjliggör event).

 • Verksamheten behöver följa sin gamla ismaskinsinvestering (en ny vart femte år)

 • Ny ljudanläggning till Scaniarinken då den gamla är trasig / undermålig

Till sist.

Ett stort tack till alla anställda, funktionärer samt sponsorer (ingen nämnd och ingen 
glömd) som har möjliggjort vår verksamhet.

  
Driftansvarig 
Mattias Lundin
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅÅRRSSRREEDDOOVVIISSNNIINNGG

 

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

Org.nr. 815600-1474

Styrelsen för Södertälje Sportklubb får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
verksamhetsåret 2020-05-01 -- 2021-04-30.

FFÖÖRRVVAALLTTNNIINNGGSSBBEERRÄÄTTTTEELLSSEE

VVeerrkkssaammhheetteenn
Moderföreningens verksamhet har bestått av ishockeyverksamhet på senior-, junior- och ungdomsnivå 
samt konståkningsverksamhet för ungdomar. Herrarnas seniorlag spelade under året i 
HockeyAllsvenskan där laget slutade fyra i grundserien.  I slutspelet blev Västervik för svårt i kvartsfinal.
Coronapandemin har varit mycket begränsande för all övrig verksamhet. I princip inga matcher har spelats.
Däremot har ungdoms- och juniorlagen kunnat tränat under större delen av issäsongen. 

Föreningen äger till 100% dotterbolaget SSK Arena AB, org nr 556669-9681 med säte i Södertälje 
Kommun. SSK Arena ABs verksamhet är vilande.

Föreningen äger även till 100% SSK Marknad AB, org nr 556866-0384 med säte i Södertälje Kommun. 
SSK Marknad AB skall leverera tjänster och produkter inom områdena idrott, varumärkesexponering,
konferens- och eventverksamhet samt uthyrning av loger och försäljning av supporterartiklar. 

SSK Marknad AB äger i sin tur SSK Event AB till 100%, org nr 556975-8500 med säte
i Södertälje Kommun. SSK Event AB ska arrangera event samt bedriva catering-  och restaurangverksamhet 

samt bedriva bemanningsverksamhet.

EEkkoonnoommiisskk  uuttvveecckklliinngg
Pandemin har lamslagit världen.
Det har i mycket stor omfattning påverkat vår verksamhet. Främst i form av helt inställda eller mycket
begränsade aktiviteter där flera av aktiviteterna är väsentliga intäktskällor. Osäkerheten för våra 
partners spiller direkt över på föreningen och vår ekonomi. Det har påverkat både våra partners insatser 
och stöd till klubben, men även restriktioner som påverkat våra möjligheter att spela matcher med 
publik. Stora ekonomiska stöd från stat och kommun har erhållits och varit absolut livsviktiga för föreningen. 

Föreningen kommer behöva fortsätta följa ekonomin noggrant med den osäkerhet som Corona-pandemin
 innebär på så många plan. Fortsatt stöd från stat, kommun och centrala idrottsorganisationer blir sannolikt 
nödvändig i kombination med återhållsamhet på kostnadssidan för att få balans i ekonomin.

Föreningens och koncernens likviditet är i det korta perspektivet under kontroll, det finns inga förfallna 
skulder eller tvister per bokslutsdatum men Föreningen ser med viss oro på koncernens likvida ställning 
beroende på den forsatta utvecklingen av Corona-pandemin. 

Samtliga skatter och avgifter till myndigheter samt löner och andra ersättningar till anställda har betalts

 i tid enligt lag och avtal.

FFöörrvväännttaadd  ffrraammttiiddaa  uuttvveecckklliinngg

Corona-pandemin och dess utveckling är en stor osäkerhetsfaktor för föreningen avseende kommande
års räkenskapsår både för Föreningen och koncernen. Vi har valt att inte avvika från planen och att det kommer
bli spel inför publik kommande säsong. Om det blir en senareläggning av seriestarten kommer den likvida
situationen vara ansträngd men vi för en dialog med främst kommunen om ett temporärt likviditetsstöd för att 
klara detta om det behövs.

VVäässeennttlliiggaa  hhäännddeellsseerr  eefftteerr  rrääkkeennsskkaappssåårreett  
Vaccination mot covid kommer påverka möjligheten till publik på våra arrangemang och därmed våra
intäkter kommande säsong.
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SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

FFöörrvväännttaadd  ffrraammttiiddaa  uuttvveecckklliinngg

Osäkerhet kring när effekten av vaccinationerna kommer innebära att myndigheterna lättar på restriktionerna.
Föreningens förhoppning är att stora delar av kommande säsong kommer att kunna genomföras utan
begränsningar vilket borde minska bidragsberoendet från stat och kommun.

Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar.
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SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

FFlleerråårrssöövveerrssiikktt  KKoonncceerrnneenn  ((TTSSEEKK))

22002200//22002211 22001199//22002200 22001188//22001199 22001177//22001188 22001166//22001177

Nettoomsättning 34 113 52 534 52 565 45 898 40 934
Resultat efter finansiella poster 299 -1 445 -1 076 -996 -244
Soliditet 13,3% 12,6% 23,7% 29,5% 38,2%
Balansomslutning 16 308 14 900 14 362 15 776 15 708
Antalet anställda 57 64 68 63 59

FFlleerråårrssöövveerrssiikktt  MMooddeerrfföörreenniinnggeenn  ((TTSSEEKK))

22002200//22002211 22001199//22002200 22001188//22001199 22001177//22001188 22001166//22001177

Nettoomsättning 28 381 38 608 38 086 33 103 29 219
Resultat efter finansiella poster 338 1 016 -604 -301 -463
Soliditet 11,3% 10,8% 3,0% 9,4% 14,0%
Balansomslutning 14 339 11 870 8 697 9 245 8 355
Antalet anställda 54 51 53 52 49

Vad gäller förändringar av eget kapital, se not 12.

RReessuullttaattddiissppoossiittiioonn
Förslag till vinstdisposition:

 
Balanserat resultat 1 279 069
Årets resultat 337 739

1 616 808
Disponeras för:
Balanseras i ny räkning 1 616 808
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KONCERNRESULTATRÄKNING

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

KKOONNCCEERRNNRREESSUULLTTAATTRRÄÄKKNNIINNGG 22002200--0055--0011 22001199--0055--0011
--22002211--0044--3300 --22002200--0044--3300

RÖRELSEINTÄKTER Not 1, 3
Nettoomsättning 34 112 595 52 533 760
Övriga rörelseintäkter 0 0
Övriga intäkter 13 449 646 0

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4477  556622  224411 5522  553333  776600

RÖRELSENS KOSTNADER Not 2, 3, 4
Råvaror och förnödenheter -707 865 -3 522 538
Övriga externa kostnader Not 2, 3, 4 -14 144 151 -16 535 066
Personalkostnader Not 5 -32 194 110 -33 611 649
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar Not 8 -206 081 -134 204

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER --4477  225522  220077 --5533  880033  445577

RRÖÖRREELLSSEERREESSUULLTTAATT 331100  003344 --11  226699  669977

FINANSIELLA POSTER Not 6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 9 525
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -11 502 -184 920

RREESSUULLTTAATT  EEFFTTEERR  FFIINNAANNSSIIEELLLLAA  PPOOSSTTEERR 229988  553322 --11  444455  009922

Skatt på årets resultat Not 7 0 -92 020

ÅÅRREETTSS  RREESSUULLTTAATT 229988  553322 --11  553377  111122
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KONCERNBALANSRÄKNING

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

KKOONNCCEERRNNBBAALLAANNSSRRÄÄKKNNIINNGG 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

AANNLLÄÄGGGGNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer Not 8 846 220 343 961

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

SSUUMMMMAA  AANNLLÄÄGGGGNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 885566  222200 335533  996611

OOMMSSÄÄTTTTNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter 1 104 587 1 367 775

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 2 074 876 3 869 352
Skattefordran 202 481 0
Övriga fordringar 308 397 1 494 365
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 4 075 024 3 561 552

KASSA OCH BANK 7 686 142 4 253 163

SSUUMMMMAA  OOMMSSÄÄTTTTNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 1155  445511  550088 1144  554466  220077

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 1166  330077  772288 1144  990000  116688
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SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR Not 11 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

EGET KAPITAL     Not 12

Balanserad vinst eller förlust 1 873 718 3 410 830
Årets resultat 298 533 -1 537 112

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL 22  117722  225511 11  887733  771188

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 568 645 3 087 745
Skatteskulder 0 0
Övriga skulder 6 694 533 4 436 090
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 5 872 299 5 502 610

SSUUMMMMAA  KKOORRTTFFRRIISSTTIIGGAA  SSKKUULLDDEERR 1144  113355  447777 1133  002266  444455

SSUUMMMMAA    EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR  1166  330077  772288 1144  990000  116633
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  KKOONNCCEERRNNEENN 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 298 532 -1 445 092
Avskrivningar 206 081 134 204
Skatt 0 -92 020

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 504 613 -1 402 908

Förändring lager 263 188 -426 283
Förändringar kortfristiga fordringar 2 264 490 -1 738 588
Förändringar kortfristiga skulder 1 109 032 2 074 802

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  DDEENN  LLÖÖPPAANNDDEE  VVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN 44  114411  332233 --11  449922  997777

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella tillgångar -708 340 0
Förändring långfristiga värdepappersinnehav 0 0

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  IINNVVEESSTTEERRIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN --770088  334400 00

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder 0 0

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  FFIINNAANNSSIIEERRIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN 00 00

LLIIKKVVIIDDAA  MMEEDDEELL  VVIIDD  ÅÅRREETTSS  BBÖÖRRJJAANN 44  225533  116633 55  774466  114400

ÅÅRREETTSS  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE 33  443322  998833 --11  449922  997777

LLIIKKVVIIDDAA  MMEEDDEELL  VVIIDD  ÅÅRREETTSS  SSLLUUTT 77  668866  114422 44  225533  116633
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MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

22002200--0055--0011 22001199--0055--0011
MMOODDEERRFFÖÖRREENNIINNGGEENNSS  RREESSUULLTTAATTRRÄÄKKNNIINNGG --22002211--0044--3300 --22002200--0044--3300

RÖRELSENS INTÄKTER Not 1, 3
Nettoomsättning 28 380 779 38 608 496
Övriga intäkter 12 664 067

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 4411  004444  884466 3388  660088  449966

RÖRELSENS KOSTNADER Not 2, 3,4
Övriga externa kostnader Not 2, 3, 4 -11 614 022 -11 552 121
Personalkostnader Not 5 -29 064 350 -28 684 039
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar Not 8 -19 851 -5 324

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER --4400  669988  222233 --4400  224411  448833

RRÖÖRREELLSSEERREESSUULLTTAATT 334466  662233 --11  663322  998888

FINANSIELLA POSTER Not 6
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 665 080
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -8 884 -16 315

RREESSUULLTTAATT  EEFFTTEERR  FFIINNAANNSSIIEELLLLAA  PPOOSSTTEERR 333377  773399 11  001155  777777

ÅÅRREETTSS  RREESSUULLTTAATT 333377  773399 11  001155  777777
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MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

MMOODDEERRFFÖÖRREENNIINNGGEENNSS  BBAALLAANNSSRRÄÄKKNNIINNGG 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer Not 8 53 917 5 321

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag Not 9 175 000 175 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

185 000 185 000

SSUUMMMMAA  AANNLLÄÄGGGGNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 223388  991177 119900  332211

OOMMSSÄÄTTTTNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR

VARULAGER M M
Råvaror och förnödenheter 624 269 833 681

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar 575 264 2 613 140
Fordringar koncernbolag 1 401 637 0
Övriga fordringar 308 397 1 107 792
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 3 840 244 3 508 700

6 125 542 7 229 632

KASSA OCH BANK 7 350 534 3 616 634

SSUUMMMMAA  OOMMSSÄÄTTTTNNIINNGGSSTTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 1144  110000  334466 1111  667799  994477

SSUUMMMMAA  TTIILLLLGGÅÅNNGGAARR 1144  333399  226633   1111  887700  226688
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SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR Not 11, 12 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

Balanserad vinst eller förlust 1 279 069 263 292
Årets resultat 337 739 1 015 777

1 616 809 1 279 069

SSUUMMMMAA  EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL 11  661166  880099 11  227799  006699

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 1 392 279 1 484 755
Skulder till koncernföretag 0 361 631
Övriga kortfristiga skulder 5 746 620 4 007 107
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 5 583 555 4 737 705

SSUUMMMMAA  KKOORRTTFFRRIISSTTIIGGAA  SSKKUULLDDEERR 1122  772222  445544 1100  559911  119988

SSUUMMMMAA    EEGGEETT  KKAAPPIITTAALL  OOCCHH  SSKKUULLDDEERR  1144  333399  226633 1111  887700  226688
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KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENINGEN

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEESSAANNAALLYYSS  MMOODDEERRFFÖÖRREENNIINNGGEENN 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 337 739 1 015 777
Avskrivningar 19 851 5 324

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar av rörelsekapital 357 590 1 021 101

Förändring lager 209 412 -61 523
Förändringar kortfristiga fordringar 1 104 090 -2 045 717
Förändringar kortfristiga skulder 2 131 256 2 157 441

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  DDEENN  LLÖÖPPAANNDDEE  VVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN 33  880022  334488 11  007711  330033

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella tillgångar -68 447 0
Förvärv andelar i koncernföretag 0 0
Utdelning andelar i koncernföretag 0 0
Förändring långfristiga värdepappersinnehav 0 0

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  IINNVVEESSTTEERRIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN --6688  444477 00

Finansieringsverksamheten
Förändring långfristiga skulder 0 0

KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE  FFRRÅÅNN  FFIINNAANNSSIIEERRIINNGGSSVVEERRKKSSAAMMHHEETTEENN 00 00

LLIIKKVVIIDDAA  MMEEDDEELL  VVIIDD  ÅÅRREETTSS  BBÖÖRRJJAANN 33  661166  663344 22  554455  333311

ÅÅRREETTSS  KKAASSSSAAFFLLÖÖDDEE 33  773333  990011 11  007711  330033

LLIIKKVVIIDDAA  MMEEDDEELL  VVIIDD  ÅÅRREETTSS  SSLLUUTT 77  335500  553344 33  661166  663344
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

TTIILLLLÄÄGGGGSSUUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK) om inte annat anges.

RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  vväärrddeerriinnggsspprriinncciippeerr
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd om Årsredovisning och koncernredovisning med tillhörande vägledning (K3).

MMaatteerriieellllaa  aannllääggggnniinnggssttiillllggåånnggaarr,,  ttiilllläämmppaaddee  aavvsskkrriivvnniinnggssttiiddeerr

Inventarier, verktyg och installationer 5 år

KKoonncceerrnnrreeddoovviissnniinngg
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.  

IInnttääkkttssrreeddoovviissnniinngg
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Detta innebär att biljettintäkter redovisas löpande. Intäkter från 
säsongskort fördelas över matchserien. Intäkter från avtal med partners och sponsorer periodiseras över 
avtalstiden i de fall denna sträcker sig över flera räkenskapsår. Medlemsintäkter faktureras löpande under 
året och intäktsförs vid betalning.

VVaarruullaaggeerr  mm..mm..
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut principen tillämpats. 

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

NNyycckkeellttaallssddeeffiinniittiioonneerr
Omsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutning.
Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

UUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR  TTIILLLL  RREESSUULLTTAATTRRÄÄKKNNIINNGGEENN

NNoott  11 KKoonncceerrnneennss  oocchh  mmooddeerrfföörreenniinnggeennss  iinnttääkktteerr

22002200//22002211 22001199//22002200
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Publikintäkter 0 0 6 412 072 6 412 072
Reklam- och sponsorintäkter 10 437 864 8 861 914 13 171 581 11 377 316
Intäkter för mediarättigheter 3 518 296 3 518 296 3 382 118 3 328 542
Loge-, konferens- och eventintäkter 2 306 625 51 800 3 786 196 105 008
Restaurang- och kioskverksamhet 1 013 253 0 7 497 529 0
Souvenirer 886 074 0 427 608 0
Medlems- och deltagaravgifter 1 677 655 1 677 655 2 023 925 2 023 925
Övriga offentliga bidrag 6 018 310 6 018 310 8 561 871 8 561 871
Gåvor (säsongskort och soffbiljetter) 2 710 722 2 710 722 0 0
Övriga bidrag 1 047 050 1 047 050 1 934 209 1 934 209
Övriga intäkter 4 496 744 4 495 030 4 643 976 4 326 550

34 112 595 28 380 778 51 841 086 38 069 495

Coronarelaterad stöd och bidrag
Kommunalt stöd 2 924 449 2 924 449 0 0
Omställningsstöd 255 454 154 938 0 0
Stöd för korttidsarbete 3 697 790 3 012 727 153 673 539 001
Kompensationsstöd 6 571 953 6 571 953 0 0

13 449 646 12 664 067 153 673 539 001

TToottaalltt  kkoonncceerrnneennss  oocchh  mmooddeerr-- 4477  556622  224411 4411  004444  884466 5522  553333  776600 3388  660088  449966
fföörreenniinnggeennss  iinnttääkktteerr

NNoott  22 KKoonncceerrnneennss  oocchh  mmooddeerrfföörreenniinnggeennss  kkoossttnnaaddeerr

22002200//22002211 22001199//22002200
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Hyreskostnader för arena och lokaler -1 873 087 -1 873 087 -354 386 -354 386
Varor till restauranger och kiosker -707 865 0 -3 522 538 0
Materialkostnader -3 521 758 -3 114 045 -3 313 699 -2 929 625
Matchkostnader inklusive säkerhet -1 132 341 -694 293 -1 665 905 -1 038 843
Rese- och träningskostnader -1 639 911 -1 639 911 -2 641 587 -2 640 483
Fastighetskostnader -200 555 -167 806 -560 290 -527 648
Övriga kostnader -5 776 499 -4 124 880 -7 999 200 -4 061 136

-14 852 016 -11 614 022 -20 057 604 -11 552 121

NNoott  33 IInnkkööpp  oocchh  fföörrssäälljjnniinngg  mmeellllaann  kkoonncceerrnnfföörreettaagg
Årets inköp från dotterföretagen uppgår till 745 600 (92 346)
Årets försäljning till dotterföretagen uppgår till  1 170 000  (1 528 692)
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SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

NNoott  44 AArrvvooddee  oocchh  kkoossttnnaaddsseerrssäättttnniinngg

22002200//22002211 22001199//22002200
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Revisionsuppdrag 72 750 32 750 57 800 26 500
Andra uppdrag 0 0 0 0

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

NNoott  55 AAnnssttäällllddaa  oocchh  llöönneerr

22002200//22002211 22001199//22002200
Koncernen Totalt varav män Totalt varav män

Antal anställda 57 52 68 60
Moderföreningen

Antal anställda 54 50 53 51

Styrelse & Övriga Styrelse & Övriga
klubbdirektör anställda klubbdirektör anställda

Koncernen
Löner och andra ersättningar 840 000 21 625 818 949 900 20 760 505
Pensionskostnader 81 396 1 952 102 80 276 1 712 385

Sociala avgifter samtliga anställda 283 675 7 438 867 302 496 7 387 845

Moderföreningen
Löner och andra ersättningar 840 000 20 085 123 899 900 19 219 811
Pensionskostnader 81 396 1 777 873 80 276 1 538 156

Sociala avgifter samtliga anställda 283 675 6 387 772 302 496 6 336 750

KKöönnssfföörrddeellnniinngg  iinnoomm  fföörreettaaggsslleeddnniinngg Kvinnor Män Kvinnor Män

Koncernen
Klubbdirektör 0 1 0 1
Styrelseledamöter 1 8 1 8

Moderföreningen
Klubbdirektör 0 1 0 1
Styrelseledamöter 1 8 1 8
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UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN

SSÖÖDDEERRTTÄÄLLJJEE  SSPPOORRTTKKLLUUBBBB

815600-1474

NNoott  66 RReessuullttaatt  ffrråånn  ffiinnaannssiieellllaa  ppoosstteerr

22002200//22002211 22001199//22002200
Övriga ränteint. och liknande resultatposter Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen
Ränteintäkter koncernföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter övriga 0 0 9 525 -184 920
Utdelningar koncernföretag 0 0 0 2 850 000

0 0 9 525 2 665 080

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader koncernföretag 0 0 0 0
Räntekostnader övriga -11 502 -8 884 -184 920 -16 315

-11 502 -8 884 -184 920 -16 315

NNoott  77 SSkkaatttt  ppåå  åårreettss  rreessuullttaatt

Skatt uppkommer p.g.a. resultat i enskilt dotterbolag.

UUPPPPLLYYSSNNIINNGGAARR  TTIILLLL  BBAALLAANNSSRRÄÄKKNNIINNGGEENN

NNoott  88 IInnvveennttaarriieerr,,  vveerrkkttyygg  oocchh  iinnssttaallllaattiioonneerr 22002211--0044--3300 22002200--0044--3300
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Ingående anskaffningsvärde 992 233 347 833 992 233 347 833
Inköp 708 340 68 447 0 0
Försäljningar/utrangeringar -146 745 -146 745 0 0
Utgående ack anskaffningsvärden 11  555533  882288 226699  553355 999922  223333 334477  883333

Ingående avskrivningar -648 271 -342 511 -514 067 -337 187
Försäljningar/utrangeringar 146 744 146 744 0 0
Årets avskrivningar -206 081 -19 851 -134 204 -5 324
Utgående ackumulerade avskrivningar --770077  660088 --221155  661188 --664488  227711 --334422  551111

PPllaanneennlliiggtt  rreessttvväärrddee 884466  222200 5533  991177 334433  996611 55  332222
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NNoott  99 AAnnddeellaarr  ii  kkoonncceerrnnfföörreettaagg
Ingående värde

Förvärv under 
året Nedskrivning Totalt

Förändring andelar i koncernföretag 175 000 0 0 175 000

Andel Ägda andelar Bokfört värde

SSK Arena AB 556669-9681, Säte: Södertälje Kommun 100% 1 250 125 000
SSK Marknad AB 556866-0384, Säte: Södertälje Kommun 100% 50 000 50 000

NNoott  1100 FFöörruuttbbeettaallddaa  kkoossttnnaaddeerr  oocchh  
uupppplluuppnnaa  iinnttääkktteerr

22002211--0044--3300 22002200--0044--3300
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Upplupna intäkter 3 488 577 3 293 343 3 372 633 3 372 633
Förutbetalda kostnader 586 448 546 901 188 918 136 067

44  007755  002244 33  884400  224444 33  556611  555522 33  550088  770000

NNoott  1111 SSttäällllddaa  ssääkkeerrhheetteerr  oocchh  eevveennttuuaallfföörrpplliikktteellsseerr
Inga ställda säkerheter eller eventualförpliktelser finns att upplysa om.

NNoott  1122 EEggeett  kkaappiittaall Balanserat Årets Eget kapital Totalt
resultat resultat

KKoonncceerrnneenn
Belopp vid årets ingång 3 410 830 -1 537 112 1 873 718 1 873 718
Balanseras i ny räkning -1 537 112 1 537 112
Årets resultat 298 532 298 532
Belopp vid årets utgång 1 873 718 298 532 2 172 250 2 172 250

  Balanserat Årets Totalt
resultat resultat

MMooddeerrfföörreenniinngg
Belopp vid årets ingång 263 292 1 015 777 1 279 070
Balanseras i ny räkning 1 015 777 -1 015 777 0
Årets resultat 337 739 337 739
Belopp vid årets utgång 1 279 070 337 739 1 616 809

NNoott  1133 UUpppplluuppnnaa  kkoossttnnaaddeerr  oocchh  fföörruuttbbeettaallddaa  iinnttääkktteerr

22002211--0044--3300 22002200--0044--3300
Koncernen Föreningen Koncernen Föreningen

Övriga upplupna kostnader 1 826 487 1 740 790 343 483 221 463
Upplupna semesterlöner 1 984 451 1 829 759 1 790 348 1 527 970
Upplupna sociala avgifter 621 109 572 505 562 527 480 088
Övriga förutbetalda intäkter 1 440 252 1 440 500 2 806 252 2 508 184

55  887722  229999 55  558833  555555 55  550022  661100 44  773377  770055
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