
Årsredovisning för

JÖNKÖPINGS SÖDRA IDROTTSFÖREN ING
826000-1865

Räkenskapsåret
2017-01-01 - 2017-12-31

Innehålisförteckning: Sida

Förvaltningsberättelse 1-2
Resultaträkning 3
Balansräkning 4-5
Noter 6-10
Underskrifter 10



JÖNKÖPINGS SÖDRA IDROTTSFÖRENING 1(10)
826000-1865

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Jönköpings Södra IF, 826000-1 865, med säte i Jönköping, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Information om verksamheten
Föreningen, som bildades 1922, bedriver idéell verksamhet inom idrottsgrenen fotboll. Verksamheten
omfattar dessutom förvaltning av föreningens anläggning vid Odensberg i Jönköping, som sedan 2017
hyrs av ett helägt dotterbolag. Föreningen är etablerad på Jordbrovallen i Jönköping där all
administration är samlad.

Under det gågna året har föreningens verksamhet bedrivits med följande lag:
representationslaget i Allsvenskan
utvecklingslag i Folksam U21 Allsvenskan Södra
ett pojklag i U-17 Allsvenskan Södra
15 pojk- och flicklag i seriespel samt tre årskullar med ca 100 ungdomar som inte deltar i seriespel
samt fotbollsskola för pojkar och flickor.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2017 har Jönköpings Södra fortsatt sin etablering i Allsvenskan, både vad gäller sportsliga
förutsättningar och föreningens organisation. 1 slutet av året har föreningen efter kvalmatcher
degraderats till Superettan. Därefter har organisationen anpassats till de nya förutsättningarna.

Resultatet har påverkats positivt av en extra kvalmatch, uteblivna bonusar i och med degraderingen
samt övergångsersättningar för spelare och ledare.

Med le msantal
Föreningens medlemsantal har under året uppgått till totalt 1 086 (1 038) medlemmar, varav 431 (456)
ungdomar och 83 (83) ständiga medlemmar.

Föreningens styrelse
Sedan föreningens årsmöte i mars 2017 har föreningens styrelse bestått av:
Mats Tidstrand (ordförande), Pernilla Ljungberg, Viktor Friberg, Svante Stalin, Mikael Malmqvist,
Daniel Akselson och Bo Plym. 1 slutet av året har Svante Stalin utträtt styrelsen utan att ersättas.

Resultat och ställning Beloppikkr
2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Verksamhetens intäkter 45 877 40 421 24 629 20 512
Resultat efter finansiella poster 4565 236 93 13
Balansomslutning 11 611 7 355 7 231 4 304
Medelantalet anställda 46 42 38 37
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Eget kapital
Summa eget kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01 197 737

Årets resultat 236 053

Utgående eget kapital 2016-12-31 433 790

Årets resultat 4 564 963

Eget kapital vid årets utgång 4 998 753
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Resultaträkning
Belopp i kr

1 ntäkter

Kostnader
Handeisvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgångar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Rantekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

-108 613
4 564 963

4 564 963

-57 089
236 053

236 053

Not 2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

2 45876864 40420754
45876864 40420754

-1 473 987 -1 561 540
3,4 -15422030 -15984536

5 -22102856 -20733851

6 -2204415 -1 847685
4673576 293142

Årets resultat 4 564 963 236 053
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Baansräkning
Beloppikr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstilgångar
Balanserade utgifter för spelarförvärv 7 976 420 1 622 621

976 420 1 622 621

Materiella anläggningstillgångar
Byggnadsinventarier 8 1 429 208 1 494 542
Inventarier, verktyg och installationer 9 156 500 163 324

1 585 708 1 657 866

Finansiella anläggningstilgångar
Andelar i koncernföretag 10 325 000 325 000

325 000 325 000

Summa anläggningstillgångar 2 887 128 3 605 487

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Handelsvaror 274525 240610

274525 240610

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1157 884 1 558 898
Övriga fordringar 6415625 1 591 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 875 956 305 381

8449465 3455480

Kassa ochbank 11
- 53080

Summa omsättningstillgångar 8 723 990 3 749 170

SUMMATILLGANGAR 11611118 7354657
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Balansräkning
Belopp 1 kr

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
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Balanserat resultat
Årets resultat

433 790
4 564 963
4 998 753

197 738
236 052
433 790

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
C h eck rakn in gsk red it
Leverantörssku Ider
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intakter

1 633 328
196 874

2 881 440
992 514
908 209

6612 365

Not 2017-12-31 2016-12-31

4 998 753 433 790

11

12

458 332

877 004
1 476 501
4 109 030
6 920 867

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11611118 7354657
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprattats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade.
Ovriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges.

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för spelarförvärv

Utgifter i samband med spelarförvärv, och andra fleråriga utgifter avseende spelartruppen,
periodiseras över den tid kostnadena avser, dock högst tre år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

Materiella anläggningstillgångar Är
Byggnadsinventarier 3-5
Inventarier 5-10

Varulager
Lager av handelsvaror har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet
på balansdagen. Därvid har inkuransrisk beaktats.

lntäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde 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.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften
kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
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Koncernförhållanden
Föreningen är moderbolag till Tipshallen AB, som sin tur äger det helägda dotterbolaget Odensbergs
Vänner AB. Med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen
koncernredovisning.

Not 2 Verksamhetens intäkter (TSEK)

Intäkterna omfattar följande:
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Reklamintäkter 17476 15 980
Arrangerade cuper 572 603
ErsättningfrånSEF 10015 10015
Entréintäkter 7 269 7 627
Kiosker och souvenirer 1 999 1 987
Bingolotto och övriga lotterier 767 1 001
Avgifter från medlemmarna 944 916
Bidrag och gåvor 2 171 672
Övergångsersättningar och liknande ersättningar 3 475 363
Övriga intäkter 1189 1 257
Summa 45877 40421

Not 3 Övriga externa kostnader (TSEK)

Övriga externa kostnader omfattar följande:

2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

ldrottsmaterial 1 220 1 231
Bingolotto och övriga lotterier 281 523
Planhyror 1 435 1 735
Resekostnader (inkl. läger och cuper) 2 112 2 213
Cuper arrangemang 451 295
Annonsering och marknadsföring 1 905 2 009
Bevakning och säkerhet 872 1 350
Övriga kostnader för matcher 2 821 2 471
Lokalhyror och övriga fastighetskostnader 1 469 1 559
Administration och övriga kostnader 2 222 2 325
Övergångsersättningar och liknande ersättningar 634 274
Summa 15422 15985

Not 4 Operationella leasingavtal
Operationella leasingavtal utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler och anläggningar.
Avtalen om hyra löper på 10 år med möjlighet till förlängning.

2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Av ingångna avtal förfaller till betalning inom ett år: 975 000 1 415 207
975 000 1 415 207

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 1155412 1161 326
(varavfastegendom) 700129 882052
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Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
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2017-01-01-
2017-12-3 1

42

15 293 337

15 293 337
5 815 170

832 930

2016-01-01 -

2016-12-3 1
38

14 960 629

14 960 629
4 945 015

587 235

Lönebidrag uppgående till 295 591 (317 482) kronor har erhållits för att tacka personalkostnader.

-Vid årets början
-Tillkommande övergångar
-Avgående övergångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avgående övergångar
-Årets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

4 084 328
601 023

-343 840
4341 511

-1 616 841
343 840

-1 445 889

-2 718 890

1 622 621

Man
Kvinnor 4 4
Totalt 46 42

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Styrelse
Övriga anställda

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för spelarförvärv 1 643 425 1 445 889
Byggnadsinventarier 509 310 295 692
Inventarier 51 680 106 104
Totalt 2 204 415 1 847 685

Not 7 Balanserade utgifter för spelarförvärv
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
4341 511

997 224

5 338 735

-2 718 890

-1 643 425

-4 362 315

976 420
1¼-
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Not 8 Byggnadsinventarier
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2017-12-31 2016-12-31

_____________

-286 700
2 380 041 1 936 065

-432 531
286 700

_____________

-295 692

-441 523

Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

1 429 208 1 494 542

2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

934 867
44 856

979 723

-771 543
-51 680

-823 223

156 500

801 643
133 224

934 867

-665 439
-106 104

-771 543

163 324

Dotterföretag / Org nr / Säte
Tipshallen AB, 556491-3183, Jönköping

Odensbergs Vänner AB, 556697-2047, Jönköping

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Utrangeringar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på utrangeringar
-Årets avskrivning

Vid årets slut

1 936 065
443 976

724 200
1 498 565

-441 523

-509 310

-950 833

Not 10 Andelar i koncernföretag
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 325 000 325 000
Redovisat värde vid årets slut 325 000 325 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Antal Redovisat
andelar i % värde

1 000 100 325000
100

325 000
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Not 11 Checkräkningskredit
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266 666
641 543

908 209

2016-12-31
2 321 952
1 787 078
4 109 030

U nderskrifter

Jönköping den 22 februari 2018

Mats Tidstrand Pernilla Ljungberg
Styrelseordförande

2017-12-31 2016-12-31
Beviljad kreditlimit 200 000 200 000
Outnyttjad del -3 126 -200 000
Utnyttjat kreditbelopp 196 874 -

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
201 7-12-31

Förutbetalda reklamintakter
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

g
Viktor Friberg

/LL J2L_
Mikael Malmqvist Bo Plym



Revisionsberättelse
THI föreningsstämman i Jönköpings Södra IF, org.nr 826000-1865

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Jönköpings
Södra IF för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlig
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören
Hg med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam
heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att
använda antagandet om fortsatt drift.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oeqentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan upp
stå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt SA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransk
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som år tillräckliga och ändamåls
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga uteläm
nanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar är otillräckliga, modif lera uttalandet om årsredo
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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



Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Jönköpings Södra IF för
år 2017.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda
möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försurnmelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet.

Jöi den 22 februari 20]

Auktoriserad revisor
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