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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Villa Lidköping BK avger följande årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2020-05-01 - 2021-04-30.

Allmänt om verksamheten
Villa Lidköping BK bildades 18 januari 1934. Föreningens ändamål är att bedriva idrottsverksamhet
inom bandysporten i enlighet med "idrottsrörelsens verksamhetsidé".
Det gångna verksamhetsåret var alltså klubbens åttiofemte. Föreningen har i sin verksamhet två
helägda bolag.
Verksamheten under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020-2021 får sammanfattas som ett fantastiskt bra sportsligt år för vår verksamhet!
Det allra bästa hittills i föreningens historia.
Vinst för såväl P-19 som damer och herrar i Svenska Cupen, Serieseger för damer och herrar samt
SM-guld för damer och herrar! Det innebär sju segrar av sju möjliga vilket är ett svårslaget rekord.
Vår ungdomsverksamhet var hårt drabbad av de restriktioner som utfärdades av vår regering och
Folkhälsomyndigheten med delvis inställda träningar, men också helt utan seriespel.
Även sommarbandyskolan drabbades. Vecka 31 genomfördes som planerat men vecka 32 som är
känd som Norgeveckan fick ställas in då gränserna mellan Norge och Sverige var stängda på grund av
pandemin. Under lägret tränade man på såväl is som med fys och teori. Ungdomarna och deras ledare
bodde på De La Gardie-gymnasiet under sina sju lägerdagar i Lidköping. Det var cirka 150 stycken
tjejer och killar från hela Sverige som samlades i Lidköping denna vecka.
På is-premiären som arrangerats de senaste elva åren tillät restriktionerna ingen publik, men
genomfördes via en digital version.
I slutet av september stod Villa Lidköping för tionde året i rad som arrangör för slutspelet i Svenska
Cupen för herrar, en cup som arrangören Villa Lidköping vann.
Dessvärre genomfördes vårt seriespel för damer och herrar helt utan publik då pandemin slog igenom
med full kraft. I slutspelet släpptes dock åtta åskådare per match in, detta enligt det regelverk som
fanns att följa.
Martin Andreasson och Martin Karlsson passerade den gångna säsongen 200 spelade matcher i Villa
Lidköping och Felix Pherson passerade sin 100:e match.
Tilda Ström blev utsedd till Årets Spelare på damsidan.
Marin Karlsson och Viktoria Karlsson blev utsedda av folket till årets spelare av Bandypuls.
Villa Lidköping Restaurang AB, 1934
Villa Lidköping Restaurang AB, 1934 är ett av två helägda dotterbolag till föreningen.
Årets verksamhet för bolaget har varit en tid full av utmaningar i den effekt som pandemin, Covid-19
har inneburit.
Samtliga evenemang i form av galor, konserter eller likvärdigt har ställts in. Bandymatcher har fått
spelas utan publik. Möten i form av konferenser eller annan form som normalt vår
konferensanläggning står för har uteblivit. Luncher har begränsats i allt ifrån att våra gäster haft
restriktioner om att inte röra sig där andra människor rör sig, att inte ha större bordssittningar per
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sällskap fler 4 personer till att öppettider varit begränsade till max 20.00. Alla dessa anpassningar har
genererat en kraftig minskad omsättning som resulterat i en minskad omsättning från 10 miljoner till
3,5 miljoner.
Samtidigt har vår personal haft en följsamhet utifrån förutsättningarna som varit beundransvärd och
som gjort att våra gäster som ändå varit hos oss, har upplevt en trygg och säker miljö.
1934 har under året nyttjat de olika stödpaket som staten kommit med i form av omställningsstöd och
korttidspermittering. Utöver det har 1934 nyttjat det anstånd av skatt och moms som funnits.
Bolaget har tecknat avtal med en extern redovisningsbyrå, Revisionspartner, att sköta den löpande
ekonomin.
Tillsvidareanställd personal har fått gå ner i tid med hjälp av korttidspermitterings-stödet. 20-40%
minskad tid har nyttjats periodvis.
Vid årets slut har bolaget 4 tillsvidareanställda inkl. Restaurangchef, Henrik Wiberger.
Det avtal som 1934 har med Lidköpings kommun har varit tidsbegränsat till 20210031 med ett(1)
möjligt optionsår till 20220831. Optionsåret har sagts upp för att handlas upp på nytt. Lidköpings
kommun prövade två gånger i form av LoU-upphandling. Bolaget lämnade två gånger in anbud som
inte uppfyllde de skallkrav som angivits i upphandlingen gällande hyresnivåer. Inga andra anbud hade
lämnats in. Efter diskussioner mellan parterna i maj 2021 har 1934 och Lidköpings kommun kommit
överens om att nyttja det optionsår som funnits med i 2017 års avtal. Detta avtal gäller till 220531.
Alla händelser har inneburit en kraftigt minskad omsättning och denna anpassning har inneburit att
styrelsen haft ett stort arbete i att följa ekonomin med nya prognoser varje månad. Den löpande drift
har hållit bra i kostnaderna, vilket har inneburit att 1934 trots allt har landat årets resultat på en
acceptabel nivå.
Villa Lidköping Event AB
Villa Lidköping Event AB är ett av två helägda dotterbolag till föreningen med uppdrag att anordna
Fritidsmässan. Mässan som var planerad i april 2021 ställdes in på grund av pandemin.
Elitverksamheten
Herrarnas elittrupp har bestått av 18 spelare. Johan Sixtensson har varit herrarnas huvudtränare med
Tobias Backman som assisterande tränare. Martin Berggren har varit målvaktstränare och Max
Eriksson fystränare.
På damsidan har Christer Andersson varit huvudtränare med Andreas Ingemarsson och Johan
Lindblom som assisterande tränare, Kerstin Gustafsson har varit lagledare och Thomas Viksberg
mental coach. Damerna har haft en elittrupp om 18 spelare.
Resultatmässigt blev det en historisk säsong för våra damer. Laget gick obesegrad igenom hela
säsongen, ja till och med utan poängtapp! Vinst i såväl Svenska Cupen som seriesegrare samt det
första historiska SM-Guldet! Det bärgades efter en dramatisk final mot regerande mästaren Västerås
SK i Recoverhallen i Uppsala, slutresultatet skrevs till 6-3. I semifinalen besegrades Skutskärs IF med
2-0 i matcher. World Cup för damer var inställt på grund av covid.
Herrarna vann Svenska cupen och det för andra gången i klubbens historia.Det blev seger mot AIK i
en rafflande final i Sparbanken Lidköping Arena, slutresultatet skrevs till 4-3.
Serieseger i elitserien följdes upp med SM-guld efter att man återigen slagit AIK i en final, denna var
dock en riktig gastkramare och lagen kunde inte skiljas åt under ordinarie tid. I förlängningen avgjorde
Villas kapten, Martin Karlsson, i den 118 minuten, seger 4-3!
Även denna match spelades i ett folktomt Recoverhallen i Uppsala och herrarnas andra SM-guld var
därmed ett faktum!
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I kvartsfinalen besegrades IK Sirius i tre raka matcher. Semifinalspelet krävde fyra omgångar, men likt
säsongen 2012, 2016 och 2019 avslutade Villa med vinst, denna gång i Sandviken och hade därmed
slagit ut hemmalaget Sandvikens AIK med 3-1 i matcher och var klart för klubbens tredje raka final och
den sjunde totalt.
VM för herrar som planerats i Ryssland ställdes detta år in på grund av pandemin.
Dam- och Flickverksamheten
Har haft samma jobbiga säsong som övriga icke elitlag, med andra ord inget seriespel och helt eller
delvis nedstängd säsong på grund av rådande pandemi.
Juniorverksamheten
Villa Lidköping har under säsongen haft ett antal träningsgrupper igång inom juniorverksamheten.
Säsongens seriespel blev inställt för samtliga lag inom juniorverksamheten, P19, P17, P16 och F17.
Dessutom blev det inget cupspel i World Cup för varken F17 eller P16 då turneringarna ställdes in. Det
blev i stort en säsong som handlade om att träna i den mån det var tillåtet. Här jobbar vi mycket med
grunderna i spelsystem och lära ut spelsättet som Villa Lidköping vill stå för.
Innan allt matchspel förbjöds så hann dock P19 och P17 delta i Svenska Cupen under hösten. För P17
är detta en turnering utan tävlan, men en bra turnering för att få till bra träningsmatcher på
försäsongen. Dessutom matcher som resulterade i idel segrar för Villa Lidköping. För P19 blev det en
lyckad turnering där Vetlanda slogs med övertygande siffror i finalen och Villa Lidköping kunde titulera
sig mästare i Svenska Cupen P19.
Ungdomsverksamheten
Den här säsongen genomfördes ingen Villadag, inga cuper eller seriespel för våra ungdomslag.
Däremot så har vi fått ha träningsgrupperna igång under säsongen.
I år har vi haft dessa träningsgrupper där de flesta av åldersgrupperna skulle ha anmält flera lag var till
seriespel om detta hade genomförts: U9, U10, P12 B, P12 A, P14 B, P14 A, F10, F12, F15.
Under denna säsong har vi åter haft Marcus Friman som ansvarig för Skridskokul. Han har gjort ett
riktigt bra jobb. Vi har nu cirka 130 barn inskrivna, varav 40 är tjejer.
Representation
Klubben har varit representerad av föreningens ordförande vid möten med Svenska Bandyförbundet
Föreningen Svensk Elitbandy och Västergötlands Bandyförbund.
Medlemmar
Medlemsavgiften för aktiva och passiva är 400 kronor, ideellt arbetande 200 kronor familjeavgift 995
kronor. Aktiva har även träningsavgift.
Antalet medlemmar 2020-2021 var 1 122.
Förvaltning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Rogher Selmosson, ordförande
Per Alexanderson, vice ordförande
Karin Gustafsson, sekreterare
Elin Öberg, ledamot
Maria Björkholm, ledamot
Erik Rosengren, ledamot
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Anders Rydén, ledamot
Mattias Nilsson, ledamot
Lennart Johansson, ledamot
Harry Ahlén, hedersledamot
Bertil Arvidsson, hedersledamot
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten. Under styrelsen har fyra arbetsgrupper funnits
utifrån arbetet med Målbild 2025. Styrelsens arbete har bestått av de dagsaktuella frågorna samt med
utveckling för framtiden. Under 2020/2021 har mycket tid lagts på uppföljningar av ekonomin på grund
av pandemin.
Årets Kick Off för styrelsen var förlagd på Sparbanken Lidköping Arena. Vidare har styrelsen haft ett
halvtidsmöte i december via Teams för att stämma av årets arbete och starta upp de grova planerna
för nästa säsong.
Kansli
Klubben har med stark hand drivits av klubbdirektör Jonas Johansson.
Jakob Kaufmann påbörjade sin anställning som marknadsansvarig i augusti 2020 och kom närmast
från utbildning inom sports management och jobb inom AIK fotboll. Jakob ersatte Sofia Hauge som
valt att avsluta sin anställning.
Rasmus Abrahamsson har varit ansvarig för sociala medier och hemsidan. Katarina Carlsson har
arbetat som kanslist med tillhörande arbetsuppgifter. Viktor Bergkvist har varit ungdoms- och
junioransvarig.
Li Larsson som haft ansvar för ekonomifrågorna avslutade sin tjänst i samband med semestern 2020,
dessa uppgifter sköts nu via Revisionspartner som konsultuppdrag.
Dessutom har vi Hasse Bergqvist tillsammans med Stefan Ericsson, som har haft vaktmästartjänster
med ett allt-i-allo-uppdrag. Hasse har dessutom varit föreningens materialansvarig och materialare för
vårt herrelitlag.
Målbildsarbete 2020/2021
På årsmötet 2020 togs beslut om Målbild 2025 med fyra inriktningar.
Under verksamhetsåret 2020/2021 har styrelsen och kansliet arbetat i olika former för att uppnå dessa
mål.
1. Villa Lidköping är ett starkt varumärke lokalt och nationellt.
Arbetsgruppen har bestått av Maria Björkholm, Anders Rydén, Jakob Kaufmann och Rasmus
Abrahamsson. Med målsättningen att stärka varumärket Villa Lidköping valde gruppen två
fokusområden man långsiktigt kan arbete med. Det ena området är "Samhällsengagemang" och det
andra är "Att stärka våra partners varumärke, för att stärka vårt eget".
Villa Lidköping har en välfungerande och stark organisation med möjlighet att ge tillbaka till samhället
vi lever i, och den del som 2020/2021 fått ta störst plats är frågan om samhällsengagemang. Vi har
genomfört ett tiotal möten under säsongen som lett till genomförande av två aktiviteter: utdelning av
julmat till behövande och påskägg med godis till kämpande vårdpersonal. Den första aktiviteten
genomfördes tillsammans med organisationen Hela Människan och våra partner Dafgårds och
Rydéns. Den andra aktiviteten tillsammans med Framnäs Köpcentrum.
Båda aktiviteterna har haft god exponering i våra sociala medier, där den ena även exponerats på
Expressen.se. Vi har också påbörjat ett långsiktigt arbete med ett större samhällsengagemang i
projektform tillsammans med en av våra partners. Trots att pandemin gångna året gjort oss starkt
begränsade ser vi positivt på 2021/2022 där vi kan utöka vårt engagemang, stärka våra partners
varumärke och fortsätta den långsiktiga planen.
2.

Villa Lidköping BK´s herr- och damlag tillhör årligen toppen i svensk bandy
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Rekryteringsgruppen har under året bestått av: Mattias Nilsson, Jonas Johansson, Jonas Gustafsson,
Erik Rosengren, David Karlsson och Viktor Bergkvist.
Gruppen har under året som gått haft ett antal träffar i rekryteringsgruppen där vi jobbat både på kort
och lång sikt. Gruppen har funderat på rekryteringsbehovet framöver, men även lagt mycket tid på att
se över befintliga trupper och inventera spelare och ledare i de egna leden. Gruppen känner att de har
bra koll på var vi är idag, men även ett par år framåt.
Det har även genomförts samtal och dialog med alla spelare och ledare i Villa Lidköpings herr och
damlag under året. (ER)
3. Villa Lidköping BK har en stark och hållbar ekonomi
Ekonomigruppen har bestått av Rogher Selmosson, Lennart Johansson, Per Alexanderson, Erik
Rosengren och Jonas Johansson. Gruppen har under året lagt upp rutiner med vår nya
ekonomifunktion Revisionspartner, lagt upp en plan för kontakterna med föreningens revisorer och
arbetat intensivt med att bevaka medel att söka, följa upp och lägga förslag till budget 2021/2022.
Flera informationer om det ekonomiska läget har också gjorts med elitlagen.
4. Villa Lidköping BK har en välorganiserad och hållbar ungdomsverksamhet.
Arbetsgruppen har bestått av Elin Öberg, Karin Gustafsson och Viktor Bergkvist.
Vid årets första ledarträff deltog ca 80 ungdomsledare som fick information om verksamheten och om
ekonomiläget under pandemin. De fick även en dragning från båda våra A-lagstränare Johan
Sixtensson och Christer Andersson om hur de jobbar med sina grupper.
Vid ledarträffen genomfördes en enkät som visade att engagemang, utveckling, glädje och kunskap är
de utmärkande områdena för vad som ledarna själva känner tillför föreningen. Resultatet visar
förbättringsområden som utbildning, istider, fadderverksamhet samt samarbete mellan
åldersgrupperna. En handlingsplan kommer att påbörjas utifrån förbättringsområdena.
Ett utbildningspaket ska tas fram med start nästa säsong. Utbildningspaketet kommer att innehålla 6-7
utbildningar inom bland annat barnkonventionen, material- och säkerhet och skidskotekning.
Utbildningspaketet ska ligga under en tvåårsperiod, vissa utbildningar kommer att vara obligatoriska
och andra frivilliga.
Ungdomsrådet har träffats under säsongen som avslutades med ett utvärderingsmöte där styrelsen
informerade om det ekonomiska läget samt om de aktiviteter kring samhällsengagemanget som har
genomförts.
Kommunikation
Den positiva utvecklingskurvan kring klubbens digitala kanaler fortsätter. Tillsammans är vi i dagsläget
över 30 655 följare via Facebook, Twitter, Instagram och Appen, jämfört med förra året i april då var vi
28 300 följare. Hemsidan har under perioden oktober 2020 - april 2021, haft drygt 1 430 000
sidvisningar, en ökning med 380 000 från säsong 19/20. Den högsta dagssiffran landade på 89 100
läsare, en ökning med 50 000 läsare. Ett steg i arbetet har varit att ge utrymme för våra
samarbetspartners och ge våra supportrar en hög matchkänsla från TV-soffan. Där av VLBKLIVE.
1. VLBKLIVE: Vi har mäktat med hela 21 (!) program med 40 olika externa gäster, matchanalyser,
intressanta samtalsämnen kring #svbandy och mycket annat.
2.

Sociala medier:

Facebook: Vår Facebooksida hade efter säsong 19/20, 9 000 unika följare - idag är vi drygt 9 400.
Instagram: Vårt Instagram-konto hade efter säsong 19/20, 10 200 unika följare - idag är vi 11 800.
Twitter: Våra två Twitterkonton hade efter säsong 19/20, 4 500 unika följare - idag är vi 4 600.
Villa-appen: Vår APP hade efter säsong 19/20 drygt 4527 nedladdningar - idag är vi nästan 4600.
Ideellt arbete
Vi glömmer inte heller alla de medlemmar som helt på ideell basis ställt upp och jobbat i föreningen
under året. Utan dessa skulle föreningen definitivt inte fungera så bra som den gör idag. Vi har under
normala förhållanden ideella som arbetar med säkerhet, kassa, sjukvård, matchvärdar, parkering,
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domare, matchfunktionärer, logevärdar och logepersonal.
Under 2020/2021 när det inte kunnat vara publik på matcherna har vi tyvärr inte kunnat erbjuda alla
våra intresserade ideella möjligheten att delta i vårt arbete på grund av restriktionerna kring Covid 19.

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat aktivt för att minimera de ekonomiska problem som
Covid-19 skapat. Det har varit och är mycket antaganden för framtiden eftersom det är svårt att förutse
alla konsekvenser av den rådande pandemin. Elitserietrupperna på både dam- och herrsidan där vi har
SM-guld att försvara är så gott som intakta med ytterligare några av våra juniorer som kliver upp i
A-trupperna. Vi ser med stor tillförsikt fram mot sportsliga framgångar för våra elitlag.
Målbild 2025-arbetet går vidare och där hoppas vi att det kommer att bli lättare att träffas och att hålla
möten i olika former. Planer finns i arbetsgrupperna som inte har kunnat realiseras i år.
Varumärkesgruppen har fler saker på gång och det nya utbildningspaketet för ledarna ska starta.
Mediadelen har fortsatt att utvecklats under året och där fortsätter vi att hitta nya kanaler och vägar för
att få ut föreningen och våra samarbetspartners budskap.
En av de stora utmaningarna för 2021/2022 blir att återstarta vår ungdomsverksamhet som till stor del
inte kunnat vara igång under året. Det gäller att vinna tillbaka ungdomar och ledare så att det blir en
stark grund för föreningens fortsatta utveckling.
Den andra stora utmaningen för 2021/2022 blir att få publiken att återkomma till våra matcher efter
mer än ett år utan att ha möjlighet att vara på plats.
Ett av föreningens mål är att ha en ekonomi i balans och det innebär att vi måste fortsätta att arbeta
aktivt så att den är så även fortsättningsvis förblir så. Föreningen har klarat 2021/2022 på ett bra sätt
tack vare bidrag via Blå hjärtat, Lockörn Ekonomiska förening, kommun, stat och samarbetspartners.
Kommande år kommer att bli minst lika svårt att prognosticera och att balansera som 2020/2021.
För våra elitlag är målen att försvara de båda SM-gulden från 2020/2021 och för J 19-laget att försvara
guldet från i 2019/2020.
Vårt mål som förening är ju att verka för bandyns utveckling och att engagera inte bara Lidköping utan
hela Skaraborg och hela bandy-Sverige. Vårt ungdomsarbete måste fortsätta fostra spelare till vårt
a-lag men också till andra elitserie och allsvenska lag.

Ekonomisk översikt
Koncern
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %

2020/2021
17 729
-71
8 419
23
25

2019/2020
28 046
28
7 586
27
33

2018/2019
31 085
334
7 488
26
32

2017/2018
25 508
-1 337
6 111
25
34
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Moderförening
2020/2021
14 354
219
6 765
18
35

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %

2019/2020
19 364
101
5 736
18
37,6

2018/2019
20 314
423
5 196
17
39,6

2017/2018
17 050
-522
3 989
16
41,2

Förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda Annat eget kapital
medel
inkl årets resultat
Koncern
Belopp vid årets ingång
Utnyttjande ändamålsbestämda medel
Gåva ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Vid årets slut

37 239
-4 629
650 000

-650 000
-33 943
1 746 847

682 610

Ändamålsbestämda medel
Moderförening
Vid årets början
Disposition enligt årets årsstämma:
Utnyttjande ändamålsbestämda medel
Gåva ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Vid årets slut

2 430 790

37 239
-4 629
650 000
682 610

Balanserat
resultat

Årets
resultat

2 021 242
101 000

101 000
-101 000

-650 000
1 472 242

218 558
218 558

Totalt
2 468 031
-4 629
-33 943
2 429 459

Totalt
2 159 481
-4 629
218 558
2 373 410

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst
årets vinst

1 472 243
218 558
1 690 801

disponeras så att
i ny räkning överföres

1 690 801

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

1

17 729 380
2 524 545
20 253 925

28 046 348
181 702
28 228 050

-4 973 630
-1 871 607
-13 245 762

-9 577 237
-3 243 621
-15 153 513

-217 182
-54 256

-225 797
27 882

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-16 833
-71 089

5
-15
27 872

Resultat före skatt

-71 089

27 872

Skatt på årets resultat
Årets resultat

37 146
-33 943

20 212
48 084

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

4
5

1 195
318 771
319 966

1 690
531 846
533 536

319 966

533 536

200 218
105 241
305 459

273 781
118 504
392 285

755 310
151 346
605 706
1 512 362

516 938
326 523
287 640
1 131 101

Kassa och bank

6 280 935

5 529 020

Summa omsättningstillgångar

8 098 756

7 052 406

SUMMA TILLGÅNGAR

8 418 722

7 585 942

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inredning i förhyrd lokal
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

Eget kapital inklusive årets resultat

2 429 459

2 468 031

Summa eget kapital

2 429 459

2 468 031

-

37 146

-

37 146

694 983
1 277 961
4 016 319

33 825
449 326
4 597 614

5 989 263

5 080 765

8 418 722

7 585 942

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för uppskjuten skatt

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

2021-04-30

2020-04-30

-71 089
217 182
146 093

27 872
225 797
253 669
-2 403

146 093

251 266

86 826
-381 261
908 498

98 992
372 605
73 747

Kassaflöde från den löpande verksamheten

760 156

796 610

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

-37 244
33 632

-262 400
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 612

-262 400

Finansieringsverksamheten
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-4 629

-838

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 629

-838

751 915
5 529 020
6 280 935

533 372
4 995 648
5 529 020

Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning - moderförening
Belopp i SEK

Not

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

1

14 354 164
1 329 160
15 683 324

19 363 991
19 363 991

2
2
3

-3 819 289
-1 028 138
-10 500 260

-6 109 451
-1 586 455
-11 455 871

-114 795
220 842

-111 212
101 002

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-2 284
218 558

-2
101 000

Resultat före skatt

218 558

101 000

Årets resultat

218 558

101 000

Rörelsens intäkter
Föreningens intäkter
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
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Balansräkning - moderförening
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

Materiella anläggningstillgångar
Inredning i förhyrd lokal
Inventarier

4
5

1 195
203 732
204 927

1 690
280 788
282 478

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

6

150 000
150 000

150 000
150 000

354 927

432 478

105 241
105 241

118 504
118 504

459 865
56 790
479 970
996 625

156 486
156 071
202 410
514 967

Kassa och bank

5 308 471

4 670 343

Summa omsättningstillgångar

6 410 337

5 303 814

SUMMA TILLGÅNGAR

6 765 264

5 736 292

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning - moderförening
Belopp i SEK

Not

2021-04-30

2020-04-30

682 610
1 472 242
218 558
2 373 410

37 239
2 021 242
101 000
2 159 481

2 373 410

2 159 481

516 104
321 033
433 385
3 121 332
4 391 854

11 303
129 650
257 105
3 178 753
3 576 811

6 765 264

5 736 292

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8
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Kassaflödesanalys - moderförening
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2021-04-30

2020-04-30

218 558
114 795
333 353

101 000
111 212
212 212

13 263
-481 658
815 043

130 151
861 697
440 596

Kassaflöde från den löpande verksamheten

680 001

1 644 656

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-37 244

-189 504

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-37 244

-189 504

Finansieringsverksamheten
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

-4 629

-838

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-4 629

-838

638 128
4 670 343
5 308 471

1 454 314
3 216 029
4 670 343

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller
koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat
restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Per år
Materiella anläggningstillgångar:
-Inredning i förhyrd lokal
-Inventarier

10-15
4-10

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Lånekostnader och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.

Villa Lidköping BK
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Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller
underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta
av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen.

Ersättning vid spelarövergångar
Upptages som intäkt då spelarövergång blivit registrerad.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än
50% av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital
vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i
sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital
som tillkommit efter förvärvet.
Försäljning har skett från moderföreningen till dotterbolagen med 0 tkr (0 tkr) och från dotterbolagen till
moderföreningen med 321 tkr (130 tkr).
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Noter
Not 1 Föreningens intäkter
2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

1 779 144
153 426
253 616
-234
6 732 837
307 825
887 876
368 017
425 661
50 000
120 000
3 275 996
14 354 164

5 719 148
187 729
769 533
123 905
8 079 205
290 822
355 560
1 318 395
655 687
369 592
85 000
1 409 415
19 363 991

2020-05-012021-04-30
174 104
933 366
611 989
1 202 666
267 548
303 474
401 300
952 980
4 847 427

2019-05-012020-04-30
298 490
2 145 987
824 908
2 778 869
102 751
331 848
1 213 053
7 695 906

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

Moderförening
Män
Kvinnor
Totalt i moderföretaget

17
1
18

16
2
18

Koncernen
Män
Kvinnor
Totalt i koncernen

19
4
23

18
9
27

Moderförening
Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:
Publikintäkter
Publikintäkter övrigt
Övriga lotterier
Försäljning mat och dryck övrigt
Annonsering, reklam och sponsring
Medlemsavgifter
Ungdom/träningsavgifter
Egna arrangemang
Övriga försäljningsintäkter (medlemsförsäljning), supporterartiklar
TV intäkter
Medel från intresseorganisation (FSE/ASF)
Utbildningsersättningar och spelaruthyrning
Övriga rörelseintäkter (bl.a. gåvor och bidrag)
Summa

Not 2 Fördelning av direkta kostnader per verksamhet
Kostnader sålda produkter
Matchkostnader Elit Herr
Kostnader för försäljning, sponsorer och egna arrangemang
Kostnader Elit Herr
Kostnader Junior och Ungdomslag
Kostnader Elit Dam
Kostnader för arena, ispist
Kostnader för administration

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Moderförening
Spelare och tränare
Övriga anställda
Avgår lönebidrag och korttidspermittering

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader
Koncern
Spelare och tränare
Övriga anställda
Avgår lönebidrag och korttidspermittering
Summa
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga sociala kostnader

Totala löner, sociala kostnader och pensionskostnader

2020-05-012021-04-30

2019-05-012020-04-30

4 720 236
3 087 551
-912 026
6 895 761

5 455 275
2 946 090
-696 856
7 704 509

2 411 266
816 410
376 823
3 604 499

2 615 618
735 165
400 578
3 751 361

10 500 260

11 455 870

4 720 236
5 091 013
-912 026
8 899 223

5 455 275
5 715 672
-696 856
10 474 091

3 014 170
933 440
398 929
4 346 539

3 411 321
863 982
404 119
4 679 422

11 916 602

15 153 513

2021-04-30

2020-04-30

202 919
202 919

202 919
202 919

-201 229
-495
-201 724

-200 734
-495
-201 229

1 195

1 690

Not 4 Inredning i förhyrd lokal
Moderförening och koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut
Moderförening
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2021-04-30

2020-04-30

1 956 347
37 244
-200 000
1 793 591

1 693 945
262 402
1 956 347

-1 424 501
150 000
-200 319
-1 474 820

-1 219 199
-205 302
-1 424 501

318 771

531 846

684 905
37 244
722 149

495 401
189 504
684 905

-404 117
-114 300
-518 417

-313 400
-90 717
-404 117

203 732

280 788

2021-04-30

2020-04-30

150 000
150 000

150 000
150 000

Not 6 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av moderföretagets innehav
av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Antal
Dotterföretag / Org nr / Säte
andelar
Villa Lidköping Restaurang AB, 556791-8791, Lidköping
1 000
Villa Lidköping Event AB, 559158-3736, Lidköping
500

i%
100
100

Redovisat
värde
100 000
50 000
150 000
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Not 7 Checkräkningskredit
Koncern
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
Moderförening
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2021-04-30

2020-04-30

1 000 000
-1 000 000
-

1 000 000
-1 000 000
-

500 000
-500 000

500 000
-500 000

-

-

2021-04-30

2020-04-30

1 239 829
1 690 844
1 085 646
4 016 319

926 006
2 602 753
1 068 855
4 597 614

1 162 234
1 690 844
268 254

575 998
2 602 755
-

3 121 332

3 178 753

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
Personalrelaterade poster
Förutbetalda intäkter
Övriga poster

Moderförening
Personalrelaterade poster
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
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