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F6rvaltn i n gsberdttelse

Styrelsen f6r Jonkopings S6dra lF, 826000-1865, med sate i Jonkdping, far halrmed avge
arsredovisning for rakenskapsaret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Foreningen, som bildades 1922 5r en fotbollsfOrening med sAvtil elit- som breddverksamhet.
Verksamhelen omfattar dessutom forvaltning av fdreningens anlaggning vid Odensberg i Jonk6ping
Fdreningen ar etablerad pa Jordbrovallen i J0nkoping dar all administration er samlad.

SPORTEN
Sporten Herr
Stisongen var nAgot av ett misslyckande, da klubben inte nadde melsattningen under sasongen. En
viktig seger i avslutningsmatchen rdddade dock kontraktet i Superettan.

Sporten Dam
FOreningen hade tva lag i seriespel, ett i division ll och ett i division lll. Sdsongen blev Warr forkortad
pA grund pA den pAgiende pandemin och spelades ddrfdr som enkelserie. A-laget genomforde
sasongen med bravur och slutade pa en fin andraplats i tabellen, vilket efter att lag dlagit sig ur
division I serien rackte for afi sakra en plats i division | 2022. B-laget slutade pa en hedrande
,ardeplats.

Akademin
Bide U19, U17 och F17 spelade i hogsta serien och presterade pa ett bra satt under sasongen- For
U19 resullerade detta tyvarr anda med en degradering, mycket beroende p6 att deras serienivA
fordndras inf'r 2022. Halflen av lagen i serien Skte ur, vilket lyvan drabbade virt U1g-lag. Bade U17
och F17 placerade sig imi$en av sina serier, och lagen stod for fina sesonger.

Ungdom
Pandemin har haft en viss paverkan pa ungdomsverksamheten, even om fOreningens verksamhet har
klarat sig bafire an manga andra.lnt6r 2022 finns det dock en forhoppning om en aterhamtning och en
fortsafi vaxande verksamhet, speciellt med tanke pa att Jordbrovallens planer nu ster till fullt
f0rfogande.

Medlemsantal
Fdreningens medlemsantal har under iret uppgAtt till totalt 1 018 (1 103) medlemmar, varav 468 (490)
ungdomar och 76 (78) stiindiga medlemmar.

EKONOMI

R6sultat och stallning
Foreningens ekonomi har paverkats negativt av effekter till fdljd av Covid-19 pandemin. Trots detta har
f6reningen kunnat bibehalla ett positivt eget kapital genom hard kostnadskontroll tillsammans med
st6d av f<ireningens medlemmar och supporters samt statliga- och kommunala pandemistod som
foreningen erhellit. Resultatel l6t 2021 upp96r till 75 kkr, varav realisationsvinster utgor 1 523 kkr.

Likviditet
Foreningen arbetar aktivt med att forstarka den likviditet som till och frAn under aret har varit
anstrangd.

lnvesteringar och avyttringar
Foreningen har under rakenskapsaret avyttrat byggnaden pa ofri grund med beteckning Jonkoping
forpa 2:1, i dagligt tal beniimnt Sportkontoret (Jordbrovallen).
Vidare har fdreningen salt samtliga aktier i dotterbolaget Tipshallen AB. I samband med avyftringen
forvervade fOreningen de anliiggningstillgangar som tlgdes av dotterbolaget. Denna anskaffning
gjordes till bokforda verden.

Forsaljningen av anleggningstillgangar har totalt glvit realisationsvinster pa 1,5 mkr och en forsterkning
av likviditeten pa 1 ,9 mkr, utdver langfristiga fordringar om 0,5 mkr. 

I
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Budget 2022
I likhet med fciregiende Ar har budgetarbetet kannetecknats av en hard kostnadskontroll samtidigt
som den inte innehiller nAgra spelarfdrseuningar. Styrelsen bedomer att dat mindre overskott som
budgeton utvisar ar rimligt att uppni mot bakgrund av storleken pa budget6rade intakter och kostnader
samt i f6rhAllande till uppsatta sportsliga mal.

Elitllcens
Fdreningen har ett positivt eget kapital samt uppfyller Ovriga krav, varfor fdreningen f6rventas beviljas
elitlicens utan ytterligare serskilda krav.

Ftirvintad framtida utveckling samt vgsentllga risker och osakerh€tsfaktorer
Styrelsen har gjort bedomningen att foreningen har ekonomiska f0rutsattningar att driva verksamheten
vidare under det kommande Aret, vilket styrelsen darfor intygat till Svenska Fotbollforbundet under
hOsten 2021.

Resultat och stellning Belopp i kkr
2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetens intakter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Arets resultat
Medelantalet anstiillda

Eget kapital

24 636
75

13 071
75
37

31 278
4 841

13 596
4 841

38

24 661
-8 147
I260

-8 147
39

34 190
-1 313
7 532

-1 313
43

Summa eget kapital
lngaondo eget kapital 2020-01-01

Arets resultat 2020

Utgaende 6get kapilal 2020-12-31

fuets resultat 2021

Eget kapital vid Arets utglng

-4 461 200

4 840 670

379 470

75 310

454 780
Ir
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Resultatrdkning
Belopp i kr Not 2021-01-01-

202112-31
2020-01-01-
2020-12-31

lntekter
Ovriga nirelseintiikter

Kostnader
Handelsvaror
0vriga exlerna kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anliiggningstillgAngar

Rairelseresultat

Resultat ftire skatl

Arets resultat

2

3
20 405 025

4 230 566
22 625 528

8 6s1 992

24 635 591 3'.1 277 520

4

5

6

431 008
-7 917 209

-14 972 680

-893 898 -945 574

420 796 5 050 409

-345 486 -209 739

75 310 4 840 670

75 310 4 840 670

75 310 4 840 670
t|
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Resultat fren finansiella poster
Rantekostnader

Resultat efter finansiella poster

-145750
-8 701 931

-16 433 856



J6NKOPINGS s6oRA IDRoTTSFORENING
826000-1865

Balansrikning

4(13)

Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGANGAR

Anlaggningstillgangar

Immateriella an6ggningsti gengar
Balanserade utgift er fdr spelarf<irv6rv

Mate e a an6ggningsti gengar
Byggnader och byggnadsinventarier
lnventarier

Finansiella anaggningsti gengar
Andelar i koncernforelag
Andra lAngfristiga fordringar

Summa anliggningstillgirngar

Omsdttningstillgingar

Varulager mm
Handelsvaror

Ko rtfri stiga f o rd ri ng a r
Kundfordringar
Ovriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna inttikter

Kessa och bank

Summa omsattningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

7 149 667 51 166

149 667 51 166

8

9

5 467 250
1 156 204

9 032 075
134 938

10

16

6 623 454 I 167 013

325 000
504 000

504 000 325 000

7 277 121 9 543 179

548 810 398 810

548 810 398 810

236 890
2061 429
2 943 669

664 721

2 980 916

5 241 988

2 597

3 645 637

8 271

5 793 395 4 052 718

13 070 5'16 13 595 897
!t
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Belopp i kr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultal

Fitt eget kapital
Arets resultat

379 470 -4 461 200

379 470 -4 461 200

75310 4 840 670

75 310 4 840 670

Summa eget kapital

Lengfristiga skuldet
Ovriga skulder till kreditinstitut
Ovriga langfristiga skulder

17

16

11

379 470

3 790 000
2 396 329

6 887 877 6 186 329

Kodfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkrekningskredit
Leverantorsskulder
LAn frdn enskilda medlemmar
Ovriga kortfrisliga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUL9ER

540 000
189 818

1 345 410

2 600 148
1 052 483

520 000
161 819

2126098
1 338 000
2 205 082

679 099
5 727 859 7 030 098

13 070 516 13 595 897

lr

nl

45{.780

3 620 000
3 267 877
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Not
2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Den l6pande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Jusleringar for poster som inte ingar i kassaflodet, m m

Kassafl6de frAn den ltipande verksamheten fiire
f6rdndringar av riirelsekapital

Kassafl,de frdn f6rdndringar i rorelsekapital
0kning(-)/Minskning (+) av varulager
Okning(-)/Minskning (+) av rorelsefordringar
Okning(+)/Minskning t) av leverantorsskulder
Okning(+yMinskning (-) av Ovriga rdrelseskulder

Kassaflaide fren den ltipande verksamheten

lnvesteringsverksamheten
F0rvarv spelanettigheter
F6rverv av matedella anleggningstillgangar
Avyttring av materiella anlaggningstillgangar

Kassatl6de fren investeringsverksamheten

Flnansierin gsverksamheten
Fdriindring av 16n till dotterbolag
Fdrandring av checkrakning
Lin fr6n kreditinstitut
Anstand Skatteverket
LAn frdn enskilda medlemmar
Amortering av Ien

Ka$afl 6de fren fl nansieringsverksamheten

Arets kassafldde
Llkvida medel vid erets bdrjan

Likvida medel vid arets slut

Noter till kassafltidesanalysen

Not Justeringar f6r poster som inte lngAr i kassafl6det

75 310
-629 506

4 840 670
-3 134 426

-5s4 1 96 1 706 244

-554 196 1 706 244

-2 138 854 1 303 058

-150 000
465 078

-780 688
-1 119 048

-164 897
-1 185 539
2 184 571

-89 020
1 602 703

-1 573 480
-343 389

-56 501
-5 818 395

834 135 -5 874 896

27 999

I 421 046

-150 000

2 083 261
20 402

2110 000
2 396 329
-577 000

-1 457 320

1 299 04s 4 575 672

-5 674
8 271

3 834
4 437

2021-01-O1-
2021-12-31

I271

2020-01-01-
2020-12-31

Forsailjning av andelar tranfernefto som betalning for anl699ningstillgang
Forsaljning av andelar tranfemetto netlas mot skuld
Reavinst vid fOrsiljning av anlaggningstillgangar
Avskrivningar enligt plan

Summa

-1 523 404
893 898

-3 000 000
-1 080 000

945 57 4

-629 506 -3 134 426

I

n0

2 597
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmdnna redovisning s principer
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och Bokforingsnamndens
allmanna rAd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncelnredovisning (K3).

VCrderingsprinciper m m
Fordringar upptas till det lagsta av nominellt varde och det belopp varmed de beriknas bli reglerade.
Ovriga lillg6ngar och skulder har varderats till anskaffningsvarde om annat ej anges.

lmmateiell a a n ldggn ingsti llgAngar
Balanserade utgifter fdr spelarforvarv

Utgifler i samband med spelarforvarv, och andra flerariga utgifter avseende spelartruppen,
periodiseras 6ver den tid kostnaderna avser, dock h6gst tre ar.

M ateri el la a n I d gg n i ng sti I I g ing a r
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade
avskrivningar.

Avskrlvningar
Avskrivning sker linjart Over tillgingens beraknade nyttjandeperiod eftersom det Aterspeglar den
f6rvantade f0rbrukningen av tillgangens framtida ekonomiska fordelar.

M ate rie I I a a n I e g gn i n g stil b e n ga r Ar
Byggnader
Byggnadsinventarier
lnventarier

20
3-5

5-10

Varulager
Lager av handelsvaror har verderats till det lagsta av anskaffningsvardet och nettoforsaljningsvardet
p6 balansdagen. Darvid har inkuransrisk beaktats.

lntdktsredovisning
lntakter har upptagits till verkligt viirde av vad som erhallits eller kommer att erh6llas och redovisas i

den omfattning det ar sannolikl aft de ekonomiska fdrdelarna kommer att tillgodogdras foreningen och
intekterna kan beraknas pa ett tillforlitljgt sett.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som opBrationella loasingavtal. Det inneber att leasingavgiften
kostnadsf6rs i resultatrekningen linjert 6ver leasingp6rioden. 

I

OL



JONKOPINGS SODRA IDRoTTSF6RENING
826000-1865

Not 2 Resultatriikning i enlighet med UEFAs ekonomiska riktlinjer

Rdrelsens lntdkter
2021-01-01-
2021-12-31
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2020-01-01-
2020-12-31

Publikintiikter
Sponsor- och reklamintakter
Sandningsrattigheter
0vrig nettoomsiittni ng

Medlemsavgifter
Bidrag
Ovd ga rtirelseintakter

Rtirelsens intakter

R6relsens kostnader
Frlrsdljnings- och materialkostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materialla tillgingar
Avskrivningar immateriella tillgingar
Ovriga rorelsekostnader

Driftsresultat

Resultat vid fdrsiiljning av spelarrdttigheter (netto)

Rantekostnader och liknande poster

Arets resultat

Not 3 Ovriga r6relseintekter

23840213 30265728

1 393 279
6 350 453
8 308 998
3 386 972

19 439 702

931 428
794 550

2 674 533
4 400 511

1 434 830
6 262 s94
8 193 650

11 039 702
26 930 776

920 073
776 577

1 638 302
3 3:t4 952

447 588
-14 ',t78 432

-827 s02
-66 396

-7 900 630
.23 420 548

-370 175
-16 433 856

-4S2 309
-453 265

-8 477 506
-26227 111

419 665

1 131

-345 486

75 310

2021-01-01-
2021-12-31

4 038 617

1 011792

-209 739

4 840 670

2020-01-01-
2020-12-31

Ftirsaljning av andelar i transfemetto
Reavinster avseende avyttrade anlaggningstilgangar
St0d f6r arbetstidsfdrkortning
Ovriga stailiga och kommunala st6d avseende Covid-19 pandemin

Summa

1 523 404
794 248

1 912 914

4 500 000

1 659 104
2 492 888

4 230 566 8 6sl 992
l-
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2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Not 4 Operationella leasingavtal
F6reningen redovisar samlliga leasingavtal som operationella. Dessa utgors i allt vasentligt av hyrda
lokaler och anlaggningar.

Av ingdngna avtal fdrfaller till betalning inomitt dr:
lnom ett 6r
Mellan ett och fem er
Senare dn fem 6r

Rekenskapsarets kostnadsforda leasingavgifter
(varav fast egendom)

Not 5 Anstdllda och personalkostnader

Medelantalet anste da

504 000
2 016 000
2 520 000

5 040 000

162 429
99 600

2021-01-01-
2021-12-31

43 486
1952

2020-01-01-
202G12-31

Men
Kvinnor

Totalt

36 37

37

Ldner och andra ersettningat samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Styrelse
ovriga anstallda

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

11 388 339 12 422 519

Lonebidrag uppgaende till 0 (98 787) kronor har erhallits f6r an tacka personalkostnader.

Not 6 Avskrivningar av materiella och immateriella anl5ggningstillgangar

I 1

1't 388 339
3 319 158

303 239

2021-01-01-
2021-12-31

12 422 519
3 413 707

549 432

Avskivningar enligt plan fdrdelade per ti geng
Balanserade utgifter for spelarforvarv
Byggnader
Byggnadsinventarier
lnventarier

Totalt

66 396
429 167
28s 658
112 677

453 265

438 s04
53 80s

893 898
L

rt0

e(13)

38

2020-01-01-
2020-12-31

945 574
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Ack u m ulera d e an skaffn i ng sv erd a n
-Vid 6rets bdrjan
-Utrangeringar
-Tillkommande dvergAngar

Vid arets slut
Acku m u lerade av skrivni ng ar
-Vid 5rets borjan
-Aterforda avskrivningar pa avgaende Overgangar/utrangeringar
-Arets avskrivning

Vid arets slut

Redovlsat vXrde vid erets slut

Not 8 Byggnader och byggnadsinventarier

106 501

164 897

6 310 920
-6 260 920

s6 501

271 398 106 501

-55 335 -5 862 990
6 260 920
-453 265-66 396

-121 731 -55 335

149 667 51 166

2021-12-31 2020-12-31

Ackum u le rad e avskriv n i ng a r
-Vid arets bttrjan
-Aterf6rda avskrivningar pt avyttringar
-Arets avskrivning

Vid Arets slut

11 198 436
51 596

-3 051 596

8 198 436 11 198 436

2 380 041
8 818 395

-2 166 361
150 000

-714 825

-1 727 857

-438 504

Redovisat verde vld lrets slut 5 467 250

Ovanstdende avyttring har skett till ett av en styrelseledamot delagt aktiebolag.

Not 9 lnventarier, verktyg och installationer

-2731 186 -2 166 361

9 032 075

2021-12-31 2020-12-31
Ack um u I e rad e a n s katrn i n g sverde n
-Vid erets borjan
-Nyanskaffningar fran dotterbolag
-Nyanskaffningar 0vriga
-Avyttringar och utrangeringar

Ackum u le rad e av skriv n i n g a r
-Vid arets borjan
-Atarforda avskrivningar pe avyttringar och utrangoringar
-Arets avskrivning

Redovisat virde vid Srrets slut

277 986
900 000
233 943

-852 384

1 411 929

-143 048

-112 677

277 986

-941 627
852 384
-53 805

-255 725 -143 048

1 156 204 134 938
l.

^0

Not 7 Balanserade utgifter fair spelarfairvarv
2021-12-31 2020-12-31

Acku m u I erad a a n skaffn i ng sv drde n
-Vid Arets b6rjan
-Nyanskaffningar
-Avyttringar

Vid arets slut

1 130 370
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2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvarden
-Vid areb borjan
-Avyttring

Redovisat varde vid arets slut

325 000
-325 000

325 000

325 000

2021-12-31 2020-12-31

Ovanstaende avyttring har skett till ett av en styrelseledamot delagl aktiebolag

Not 11 Upplupna kostnader och f6rutbetalda intdkter

Forutbetalda sponsorsintakter, drskort mm
Ovriga upplupna kostnader och f6rutbetalda intakter

Not 12 Stlillda sakerheter och eventualfiirpliktelser

Sti,llda sekerheter

514 052
538 431

322336
356 763

1 052 483 679 099

2021-12-31 202U12-31
FOr egna skulder och avsefiningar
Pantbrev i tomtratt 3 400 000 3 400 000

Summa stellda sakerheter 3 400 000 3 400 000

Ev e ntu alfdrp I i ktel s e r
I samband med fdrslljning av andelar i transfernetton under 2020 har foreningen erhAllit 4,5 Mkr i

ersattning (se aven not 3). Villkoren fdr transaktionen inn€bar att f6reningen ar forpliktigad att eflegga
eventuella transfernetton fran spelarforsdliningar, som sker fram till dess vinterfOnstret stanger 2024,
till andelsinnehavarna. FOrpliktelsen ar dock b6loppsbegransad till ersattningen f6r andelarna, 4,5 Mkr,
varefte[ f6reningen skall erhalla 650/0 och andelsinnehavama 35o/o av eventuella transfernetton. Under
2021 har ersettning om 0,9 Mkr lamnats avseende andelarna varfor 3,6 Mkr eterstar. l

ol-

Not 10 Andelar i koncernforetag
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Not 13 Ftirmed lararvoden
Formedlararvoden har under aret utbetalats till ett belopp av 0 (0) kr

Not 14 Visentliga hdndelser efter rikenskapsarets slut
lnget vasentligt har intraffat,

Not 15 Spelares ekonomiska riittigheter samt fdrpliktelser vid
framtida spe larftirsilj n in gar
Spelarnas ekonomiska rattigheter ags till fullo av JOnktipings Sodra lF.

Vid en eventuell framtida forselining av spelanafiigheter kan foreningen komma att beh6va betala
ersattning till tredje part, se aven not 12.

Not 16 Checkrdkningskredit
2021-12-31 2020-12-31

12(13)

Not 17 Lingfristiga skulder

200 000
-10 182

200 000
-38 181

161 819

2021-12-31 2020-12-31
Skulder som forfaller senare an ett 5r fran balansdagen
Ovriga skulder till kreditinstitut
Skulder till Skaueverket

3 790 000
2 396 329

Skulder som f6rfaller senare an fem Ar kAn balansdagen

Ovriga skulder till kreditinstitut avser invesleringslan frAn Swedbank AB med en ranta mellan 3,94,75
%. Som sakerhet f6r lAnen har banken pantbrev i tomtratt pa 3,4 Mkr, se aven not 12.
Skulder till Skatteverket avser tilfalliga anstind med betalning av skatter och avgifter beroende pi
covid-19 pandemin. Skulderna fdrfaller till betalning under forsta halvaret 2023. Dock kommer
fdreningen ha m6ilighet att amorlera dessa under en 36-mSnaders period vilkel innebar att merpartern
av skuldmassan forfaller senare en 2022. Ren|3 hs ut med 1,25% samt en anstandsavgift per manad
debiteras med 0,3 % per mAnad. Den totala skuld som f6reningen har avseende anst6nd uppgAr tlll
3817 375 kronor, varav 549 497 kronor utgdr kortfristig del. I

clR

Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

UtnyttJat kreditbelopp 't89 818

3 620 000
3 267 877
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Revlslonsberattelse
Till foreningsstimman iJdnkopings Sddra ldrottsfdrening, org.nr 826000-1865

Rrpport om ersredovlsnlng€n

Uttalrnde.o

Vi har utfort en revision av ersredovisningen fdr Jdnktipings
St dra ldrottsfdrening for rdkenskapslret 2021-01-01 - 2021-
12-3r.

Enligt v6r uppfattninq har irsredovisninqen upprettats ienlig-
het med a.sredovisningslaqen och ge. en ialla v;sentliga avse-
enden rdttvisaMe bild av foreningens finansiella stdllning per
den 31 december 2021och avdess tlnansiella resultat tdrEret
enligt 6rs.edovisningslagen. FdrvaltningsberEttelsen 6r fdren-
lig med ersredovisninqens ovriga delar.

Vi tillstyrker ddrfdr att foreningsst5mman faststeller
res!ltatrekningen och balansr6knangen for f6reningen.

Grund 16r ut"talonden

Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionsred iSveriqe. Vlrt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs ndrmare iavsnittet Pevborrs
dhsvar. ViSr ob€roende ifdrh6llande till f6reningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort vArt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vianler att de revisionsbevis vi har inh6mtat Ar lillrdckliga och
endamalsenliga som qrund for vera uttalanden.

Styaersens arsyar

Det 5r styrelsen som har ansvaret f6r aft arsredovisningen
upprdttas och att den ger en r6ttvisande bild enligt Srsredovis-
ninqslagen. Slyrelsen ansvarar Sven 16r den interna kontroll
som den bedomer 6r nddvSndig 16r att uppretta en ersredovis'
ning som inte lnneheller negra vasentliga felaktiqheter, vare
rio dessa bero. pa oegentligheter eller misstag.

Vid upprattandet av Ar5redovisningen ansvarar styrelsen tdr
bedomnhgen av toreninqens fdrmega att fort5atta verksam-
heten. 0e upplyser, 

^dr 
s3 iir tilt6mptigt, om fdrhllanden som

kan peverka formAOan att fortsdtta vertsamheten och att
anvanda antagandet om fortsatt drift. Antngandet om fortsatt
drift tllldmpas dock inte om styrelsen avser att likvldera
foreningen, upphdra med verksamheten eller inte har negot
realistiskt alternativ till att gdra n:got av detta.

Peylsoms arsvrr
VSra m8l Ar att uppn6 en rimlig grad av sekerhet om att
e.sredovisningen som helhet inte innehaller n6gra vSsenfliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegenttigheter eller
misstag, och att lSmna en revisionsberdttelse som inneha er
vera uttalanden. Rimlig sekerhet Ar en hOg grad av sEkerhet,
men dr ingen garanti for att en revision som utfors entiqt tSA
och god revisionssed i Sveriqe alltid kommer att upptacta en
vesentlig felaktiqhet om en sedan finns. Felaktigheter kan upp-
st6 pA grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
v5sentliga om de €nskilt eller tillsammans rimligen kan f6rv5n-
tas paverka de ekonomiska beslut som anv6ndare fattar med
grund i i rsredovisn ingen.

Som del av en revlsion enligt ISA anvender vi professlonellt
omdome och har en professionellt skeptisk instirlloing under
hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och beddmer vi riskerna f6r vilsenfliga fet-
altigheter i Arsredovisningen. vare sig dessa beror pa
oegentligheter eller misstag, utformar och utf6r gransk'
ningsetqirder bland annat utifr6n dessa risker och

inh:imtar revisionsbevis som dr tillrackliga och itndamAls-
enliga fdratt utgdra en grund fdr vera uttalanden. Risken
for att inte upptecka en vdsentlig felaktiqhet till f6ljd av
oegentligheter er hdgre 5n fdr en vesentlig felaktighet
som beror pl misstaq, eltersom oegentligheter kan
innefatta aqerande i maskopi, fdrfalskning, avsiktliga
utelemnanden, felaktiq information eller rsidosdttande
av intern lootroll.

skaftar vi oss en fdrstaelse av den del av fdreningens
interna kontroll5om har betydelse for v,r revision for att
uttorma qransknings8tgErder som Er lSmpliga med
hdnsyn till omst6ndigheterna, men inte fdr att uttala oss
om effektlviteten i den interna kontrollen.

. utvdrderar vi limpligheten I de redovisningsprinciper
som anvdnds och rimligheten istyrelsens uppskattninqar
i redovisningen och tillhdrande uDptysningar.

. drar vi en slutsats om ldmpligheten iatt styrelsen anv6n-
der antaqandet om fortsatt drift vid uppriittandet av
6rsredovisningen. Vidrar ocks8 en slutsats, med grund i

de inhiimtade revisionsbevisen, om det finns n6gon
viisentliq osekerhetsfaktor som avser s.idana hdndelser
eller f6rh8llanden som kan leda till b€tydande tvivel om
fdreninqeos tdrm5sa att lortsitta verks€mheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en vesentliq osdkerhets-
faktor. mAste vi irevisionsberattelsen f6sta uppmerk'
samheten p5 upplysningarna i irsredovisningen om den
viisentliga osekerhetsfaktorn eller, om sldana upplys.
ninqar 5r otillrdcklioa, modifiera uttalandet om irsredo-
visningen. vtra slutsatser baserss pe de revisionsbevis
som lnhdmtas frarn till datumet fOr revisionsbertttels€n.
Dock kan framtida hiindelser eller f6rhelhnden g6ra att
en fdrening lnte l8ngre kan fortr6tta verksamheten.

. utverderar vi den 6vergripande presentationen, struk-
turen och innehSllet i ersredovisningen, ddribland upp-
lysningarna, och om ersredovisningen eterger de under-
liggande transaktionerna och hendelserna p6 ett sdtt
som ger en rAttvisande bild.

Vi m8ste inlormera styrelsen om bland annat revisioneyls
planerade omlattning och inriktninq samt tidpunkten f6r den.
Vim8ste ockse informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, daribland de eventuella betydande brister iden
interna kontrollen som vi identifierat-
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Rapport om andra kray enligt lagar och andra
,6rlattningar

UtlalErrde

Utover var revision av Srsredovisninqen har vi even utfdrt en
revision av styrelsens lorvaltfing av Jonkopings S6dra
ldrottsfdrening fOr rdkenskapse ret 202 1-01'01 - 202 1- 12 -3 1 .

Vi tillstyrker atl f6reningsst6mman beviljar styrelsens leda-
moter ansvarsf rihet fdr rdkenskapseret.

erund 16r uttalande

Vi har utldrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vert
ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet Feyisorrs
ansvar. Vier oberoende if6rhellande tillf6reninqen enligt god
revisorssed i SveriOe och har i iivrigt lullgjort vert yrkesetiska
ansvar e.ligt dessa krav.

Vianserattde revisionsbevis vihar inh5mtat 5r tilkSckliga och
endamalsenliga som grund fdr virt uttalande,

Styrerseos ansvar

Det 5r styrelsen som har ansvaret f6r td.valtnjngen.

Pevlsorns €nsydr

VSrt mal betriiffande revisionen av fdrvaltningeo, och darmed
vArt uttalande om ansva.sfrihet, er att inhimta revisionsbevis
foratt med en rimlig grad avsekerhet kunna beddma om nSgon
styreiseledamot i nSgot vSsentligt avseende foretaqit n6gon
etqard elter gjort sig skyldig till n8gon fdrsummelse som kan
f 0rdnleda ersSttningsskyldigll€t mot f dreningen.

Rimlag sekerhet 6r en hdg grad av sikerhet, men ingen garanti
fdr att en revision som utf&s enligt god revisionssed I Sverige
alltid kommer att upptdcka etgarder eller forsummelser som
kan Itiranleda ersdttn;ngsskyldighet mot 16reningen.

Som en del av en revision enligt god aevisionssed i Sverige
anvander vi professionellt ornd6me och har en professionellt
skeptisk installning under hela revisionen. Granskningen av
fdrvaltningen grundar s;g lramst pl revisionen av r6ken-
skaperna. vilka tillkommande gransknings.itg6rder som utf6rs
baseras pe v6r professionella beddmning med utgengspunkt i

risk och vasentlighet. Det innebgr att vi fokuserar qransk-
ningen pe sgdana Atgdrder, omrSden och fdthtllanden som er
vasentliga f6r verksamheten och ddr avsteo och dvertredelser
skulle ha sarskild betydel5e 16r loreningens situatlon. Vi ger
igenom och provar fattade besiut, beslutsunderlaq, vidtagna
etq6rder och andra fdrh6llanden som 6r relevanta fdr vgrt
uttalande om ansvarsf rihet.

ADmArl(nh14ar

Vld ett flertal tillfdllen under r:lkenskapseret har avdraqen
kSllskatt och arbetsqivaravqifter inte betalats irAtt tid
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