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SENIORVERKSAMHETEN 2021
Nya året 2021 startade med restriktioner och svårigheter för att bedriva verksamheten
som vanligt. Det årliga träningslägret utomlands fick avbokas efter avrådan från bland
annat SEF. Özcan Melkemichel ledde laget även detta år.
Hemma i Sverige väntade även, efter ett par träningsmatcher, Svenska Cupen
gruppspel där Hammarby, AIK och Oskarshamns AIK väntade. På bortaplan förlorade
AFC Eskilstuna mot storlagen AIK och Hammarby, men vann hemma mot
Oskarshamns AIK stort. Det räckte inte för att ta sig vidare från gruppspelet. AFC
Eskilstuna spelade ett par träningsmatcher innan serien sattes i gång den 12 april. För
motståndet stod Västerås SK på bortaplan som slutade 0 – 0. Dem första tre
matcherna plockade AFC Eskilstuna 5 poäng som sedan följdes av två raka
uddamålsförluster på bortaplan mot Helsingborg och Landskrona. Sedan vann AFC
Eskilstuna mot Jönköpings Södra med 1 – 0. Dessa varierande resultat resulterade i att
klubbens styrelse valde att byta huvudtränare precis innan sommaren. Nya
huvudtränaren bleb sportchefen Jawad al Jebouri. Laget kom tillbaka friskt efter
uppehållet och radade upp två raka segrar mot starka GIF Sundsvall och Örgryte på
hemmaplan. Därefter förlorade AFC mot Vasalund på bortaplan där både röda kort
delades ut och straff. Den största svidande poängtappet kom säkerligen mot Värnamo
på bortaplan, som då låg etta i tabellen, där AFC Eskilstuna spelade bra och ledde
matchen men Värnamo gjorde mål genom en målvaktsmiss i den 96 minuten. AFC
Eskilstuna fick det jobbigt i höstperioden där laget ett tag hade sex matcher utan seger.
Man lyckades besegra GAIS på bortaplan efter en stark insats men man följde inte upp
det dem två matcherna efter det. I säsongens sista matcher var det kniven mot strupen
för att undvika nedflyttning eller kval. AFC Eskilstuna visade då på extrem
beslutsamhet och vilja genom att besegra Falkenberg med 4 – 3 på bortaplan, besegra
Jönköpings Södra på bortaplan med 1 – 2 och vinna Landskrona BoIS hemma med 1 –
0. Detta gjorde så att AFC Eskilstuna slutade på en nionde plats med 5 poäng ner till
kvalet och en mycket bättre målskillnad.
När man ser över skillnaden i det taktiska så spelade AFC Eskilstuna en formation 5-41 med fokus på försvarsspelet med detta ändrades senare till ett mer rörligt 4-4-2 spel
med fokus på anfall. Detta visade även statistiken när det kommer till mål, där man
senare under säsongen gjorde många fler mål.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE–FUTSAL 2021
Säsongen startade med en ny huvudtränare som heter Ali Darwish från Stockholm. Ett
meriterat namn i sporten som redan i augusti drog i gång träningarna. Alla spelare
kunde inte vara på plats av anledning att vissa spelar fotboll och kan/får inte spela
båda sporter. För tillfället var sportchefen nöjd med truppen men var öppen för fler
värvningar.
Första matchen började riktigt bra, och många trodde att det skulle bli en bra säsong
för AFC Futsal. Skoftebyn föll på Stiga Sports Arena med 5 – 3. I omgång två väntade
svårt motstånd i form av Stallarholmen som värvat riktigt bra. AFC kom med en tunn
trupp inför matchen men lyckades ändå få med sig poäng.
Den matchen slutade 2 – 2. På hemmaplan vinner IFK Göteborg med 0 – 6 och där
kunde man se brister som borde förstärkas snabbt och rejält. På mål fanns
tredjemålvakten som ett exempel. Det blev ännu mörkare när ett flertal skador tillkom
på våra nyckelspelare.
AFC Futsal förlorade fyra matcher i streck innan man plockade två poäng på två
matcher därefter. Flera förluster kom och AFC hamnade på en sistaplats i tabellen.
Klubben valde att bryta kontraktet med huvudtränaren och få in ny energi genom att
sportchefen kliver in och gör allt för att rädda kontraktet. Även två spelare värvas som
tillförde ny och frisk energi i laget. Energin visar sig genom att AFC besegrar Örebro
FC och tar otroligt viktiga tre poäng.
En av säsongens viktigaste matcher var den mot Liberta som också låg i botten. På
hemmaplan besegrade AFC motståndarna med storsiffrorna 10 – 1 och säkrade så
kontraktet i SFL. Detta var nog tuffaste året för AFC Futsal sedan uppstarten.
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Verksamhetsberättelse eAllsvenskan 2021
I eAllsvenskan representerades AFC Eskilstuna utav Joakim Blom, Zaid Al Jaderi och
Aydin Arif. I serien deltog det 17 lag som var uppdelade i två grupper.
AFC började säsongen starkt genom att vinna två raka och slog de regerande
mästarna Örgryte. Säsongen såg lovande ut och spelarna var väldigt
motiverade/fokuserade, men tyvärr uteblev de goda resultaten då en av våra spelare
blev utsatt för påhopp och trakasserier, som gjorde att spelarna underpresterade och
därmed slutade säsongen med just endast 2 vinster och 6 förluster.
Åtta lag var det som tog sig till slutspel dessvärre missade AFC slutspel.
Utan de personliga påhoppen hade säsongen kunnat se mycket annorlunda ut.
Men trots att säsongen inte alls gick som vi tänkt oss så skötte sig spelarna
exemplariskt, de representerade AFC på allra bästa sätt och gjorde även att våra Esport kanaler på Instagram/Twitter fått flera nya följare/fans.
Även FIFA communityn visade starkt stöd till AFC och gav positiv feedback till
spelarna!
Varumärket AFC Eskilstuna fick exponering i Twitter, Instagram, Youtube och
Twitch, något som nått ut till väldigt många tittare.

Fakta eAllsvenskan
eAllsvenskan är Sveriges största professionella FIFA-tävling där allsvenskans och
några av Superettans största klubbar deltar och gör upp om titeln och en ranking i
kvalet till världsmästerskapet eWorld Cup. Den 25 maj kommer en vinnare att koras i
en stor final. Vinnande lag blir svenska mästare av eAllsvenskan 2019 och erhåller
250 000 kronor samt förbättrar sin ranking i kvalet till eWorld Cup. eAllsvenskans
totalt prispott uppgår till 500 000 kronor.
Tolv svenska elitklubbar deltar i första upplagan av eAllsvenskan. Klubbarna
representeras av Sveriges bästa FIFA-spelare fördelade mellan AIK, Djurgårdens
IF, Hammarby IF, Örebro SK, Östersunds FK, GIF Sundsvall, Örgryte IS, BK
Häcken, Helsingborgs IF, Jönköpings Södra IF, Malmö FF och AFC Eskilstuna.
Totalt spelas elva ligamöten och playoff. Varje möte består av två matcher och
vinnaren i varje möte är det lag som vinner totalen av de två matcherna. Ligan spelas
under tre helger under våren och avslutas med ett stort finalspel i slutet av maj.
Följ @eAllsvenskan på Facebook, Twitter och Instagram samt på #eAllsvenskan.
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Verksamhetsberättelse Akademiverksamhet 2021
Verksamheten i Akademin såg ut på följande:

Organisationen:

Verksamhet samt ledare:
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Klubben gick in i 2021 med olika verksamhetsförändringar på de olika planen så som
ekonomi, organisationsändringar samt trupp förändringar. Detta skedde på grund av
den ekonomiska utsatta situationen som klubben befann sig i. Dessa förändringar var
nödvändiga enligt ledningen med vd Mikael Larsson i spetsen tillsammans med Joakim
Boqvist som ungdomsansvarig från styrelsen för att akademin skulle kunna fortsätta
verksamheten. Hela akademin med alla ledare och den nya akademichefen var
tvungna att ställa upp på denna kraftsamling för att detta skulle vara genomförbart. I
stora drag skedde dessa förändringar:
-

Organisatoriska förändringarna som gjordes var att man tog bort 2st
heltidstjänster och sedan tillsattes en ny akademichef på endast halvtid samt
behöll Certifieringsansvarig på 1/8 dels tjänst.
Ekonomiska förändringen blev att man genomförde enorm kraftig
nedskärning/sänkning på ca 70% av 2020 lönebudget.
Trupp mässiga förändringen in till 2021 blev att i slutet av 2020 tappade klubben
sitt 2009 lag pga. fel ledarrekrytering som ledde till spelarflykt.

Vår verksamhet under 2021 bestod av 9 lag där vi inte lyckades att fylla på med lag
underifrån under 2020 och därav så blev våra aktiva medlemmar färre än vad vi hade
under 2020. Lagen leddes av de ledare som ni kan se på bilden ovan ”Lagen samt
ledare”.
Förutom vår dagliga akademiverksamhet så har vi erbjudit nivåanpassad
målvaktsträning som utvecklades under året såpass att vi lyckades locka till oss Nick
Wolters som var vid tillfället vår 1: a målvakt i A-laget under slutet av 2021 samtidigt
som han tränade våra äldre målvakter i akademin. Vi lyckades även under 2021 få upp
en av våra tränare att bli assisterande tränare i A-laget, vilket vi ser som bedrift och ett
kvitto på att vägen till att bli A-lags tränare är via akademin. Steg som togs för att få vår
verksamhet att ta fart under 2021 var att vi bestämde oss att prioritera att sätta
utbildningarna mer i fokus för att höja standarden samt att strukturera upp ledarnas
arbetssätt på och utanför planen. Utbildningsbeslutet togs av vd Mikael Larsson och
Joakim Boqvist inför 2021, struktureringen skapades och drevs av den nya
akademichefen Melke Alan.
Akademins nya utvecklings forum skulle bli våra fortbildningsmöten för våra ledare som
ägde rum blockvis, för att nivåanpassa diskussioner samt dialoger som ni kan se på
bilden ovan ”Lagen samt ledare”. Dessa leddes av Akademichefen Melke Alan
tillsammans med Utvecklingsansvarige Oscar Hammar via teams möten var 14:de dag.
Strukturmässigt så skapades ett nytt arbetssätt där man tydligare jobbade i uppdelade
block (se ovan ”Lagen samt Ledare”) i verksamheten och akademichefen skapade
även den digitala lag mappen som plattform till alla ledares arbetssätt, via denna så
ska vi ha full koll på varje lags verksamhet samt ha koll på alla spelares utveckling
ända från våra tränare upp till styrelsen. Denna mapp kommer också vara ett viktigt
verktyg för akademins certifieringsverksamhet senare.
Under året erbjöds det även spetsträning via vår akademichef Melke Alan som är PRO
utbildad tränare, väldigt uppskattat och efterfrågad. Detta stärkte akademichefen beslut
till att vilja erbjuda en av akademins stora talanger (Efdon Mahari) ett professionellt
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kontrakt, efter rådfrågning med organisationen så signar akademichefen denna talang
på 3år. Avtalet formades på ett exklusivt sätt som skulle skapa förutsättningar för
talangen att prioriteras i U21 samt A-lags verksamheten mer än övriga i akademin.
Akademin hade som mål att se till att förbättra möjligheterna för våra akademispelare
att ta sig närmare a-laget och detta skulle naturligtvis ske via U-21 matcherna.
Via flera samtal samt påtryckning med de ansvariga i senior verksamheten så togs det
ett gemensamt beslut i att vi ska göra ett försök att släppa fram flera spelare från
akademin upp till U21 matcherna, detta i sin tur ledde till att flera ungdomar fick
chansen till spel i U21.
Höjdpunkten för dessa spelare var matchen mot Djurgårdens U21 då vi ställde upp
med hela 9st från vår akademi. Dessa spelare precis som andra spelare som fick
chansen under året visade att det finns potential i verksamheten för framtiden.
U21
Gjorde en jättefin säsong lyckades vinna serien och gick till slutspel men där
blev Varberg Bois för svåra att besegra och åkte ut i första slutspelsomgången.
Vi är otroligt glada över att så många spelare från akademin fått chansen under
året. Totalt antal spelare som gavs chansen blev 15st spelare från akademin
U19
Laget startade försäsongen med Admir Hasanagic som huvudtränare och
Labinot Halimi som assisterande tränare men ganska snabbt efter
strukturförändringar samt krav förtydligande på verksamheten så tappade vi
Admir som gick vidare och valde att satsa på familjen samt jobbet. Detta ledde
till att Labinot fick möjligheten att kliva fram som huvudtränare även fast båda
parterna var överens om att det kanske är lite för tidigt för honom att ta ansvaret.
Med facit i hand så har han skött det godkänt då vi de som målsättning att
komma topp 6 med den truppen som vi hade under 2021. Vi slutade på en
godkänd 6:e plats och därmed nått uppsatt målsättning. Vi har under hela året
jobbat på olika fronter för att hitta rätt ledare för att komplettera till U19
verksamheten, det har varit väldigt svårt att hitta rätt då vi efter Admir tog in
Adnan Ljuca sedan Abs Kamara och till slut efter båda dessa, Nick Wolters som
kom in som assisterande tränare förutom att han parallellt hjälpte till som
målvaktstränare i det äldre blocket. Som verksamhet har vi tydligt sätt en
förändring i beteenden till det bättre hos många av dessa, då vi vetat om att det
är en trupp som har sina begränsningar fotbollsmässigt så tycker vi att
verksamheten är på god väg mot vad vi planerar för 2022.
U17
Klubben hade ett tydligt mål med U17 i år att vinna serien för att sedan försöka
kvala sig upp till U17 allsvenskan. Laget leddes av Robert Graa Holegård samt
2st assisterande tränare i Pehr Persson och Andreas Lif. Det skulle visa sig att
serieseger skulle stå mellan IFK Eskilstuna, Degerfors, Boo FF och AFC
Eskilstuna. AFC visade sig vara det starkaste laget och vann serien välförtjänt
med 1 poängs marginal och en målskillnad på +18 mål mot 2an i serien. Laget
vann första kvalmatchen med 4–2 mot Nacka FF på hemma plan men lyckades
inte få med sig resultatet i den sista matchen då resultatet skrevs 3–0 till Nacka.
Ser man till hela året så har laget haft en bra träningsmiljö där man i matchmiljö
nådde det uppsatta målet men tyvärr så lyckades man inte få upp laget till U17
allsvenskan 2022.
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P16
Spelade i Nationella serien med lag som IFK Norrköping, Hammarby och VSK
bland andra. Laget ledes av Martin Strandberg o Nermin Sejdinovic. Tyvärr så
hade vi en trupp som inte var en av de bättre trupperna, de hade ett tufft år med
laget men lyckades att genomföra vissa matcher mot bra motstånd med att stå
upp bra. Laget fick spela B-slutspel och även där blev det tufft motstånd.
P15
Spelade i en kvalserie lokalt för att kvalificera sig in till P15 regional östra.
Laget leddes av Robert Åstedt som huvudtränare och Calle Hermansson som
assisterande. Laget genomförde året på ett väl godkänd sätt där man slutade 2:
a i gruppspelet och kvalade sig in i A-slutspelet där man slutade som 2: a före
lag som AIK och VSK, vann gjorde BP.
P15 deltog i SEF Trophy som gick i stapeln i Norrköping där alla Elitlagen blir
inbjudna och där stötte de på tufft motstånd men lyckades ändå ta sig till Bslutspel.
P14
Leddes av Hastyar Sarkan som huvudtränare med Linus Ledenvik som
assisterande. Laget spelade mot P15 lag och lyckades ta sig till A-slutspel där
man hamnade på en 3:e plats. Detta lag spelade även sin egen turnering AFC
INVITATION CUP som arrangerades för andra året och genomfördes av
föräldrarna och ledarna på ett mycket bra och väl organiserat sätt. Stor eloge
ska dessa föräldrar och ledare ha för en välorganiserad och genomförd
turnering 2021.
P13
En trupp som tyvärr inte var så stor men gjorde det bra trots omständigheterna
och motstånd som var P14 lag. Laget leddes av Raul Navarette som
huvudtränare och Alan Khalaniyad som assisterande. Under året så har man
jobbat på bra i verksamheten fast man har varit få i truppen och skapat en bra
träningsmiljö som genererat i att spelare i Eskilstuna sökt sig till AFC p13 och nu
till slutet av året så är trupp antalet uppe från 13 spelare upp mot ca 26 spelare.
P12
Där saknar vi lag då detta lag splittrades i slutet av 2020 pga. felrekrytering av
ledare.
P11 – P8
Dessa lag spelade i serier och sammandrag där man inte räknar poäng.
Generellt kan nämnas att klubbens lag ligger i toppskiktet i distriktet och är för
stunden väldigt dominanta lokalt. För att utmanas har man sökt motstånd i
Örebro, Västerås och Stockholm med omnejd. Lagen har visat upp en fin fotboll
under seriespel men även under cuper mot dessa hårdsatsande klubbar har
våra lag gjort bra resultat och det är väldigt glädjande att se motivationen och
viljan att utvecklas hos ledare såväl som spelare.

Året 2021 blev året som kom att styra verksamheten mot en riktning där resultatet inte
kan mätas fullt ut, då flera delar går mot förändring. Delar som ekonomisk uppstyrning
till en mer balanserad nivå kontra kunskap och ledarval på ett mer långsiktigt arbetssätt
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som skall bära frukt via ett mer hållbart tänk. Utbildningsmässigt så har styrningen gått
mer mot att ställa krav på ledare för att dessa ska passa in i akademins utstakade väg,
där svensk elitfotbolls (SEF) ställer högre krav på elitföreningarna för att driva och
utveckla fler duktiga talanger i Sverige. Som den unga Eskilstuna klubben vi är så tar vi
lärdom av den korta tiden vi haft på oss att utveckla de olika delarna vars tryck på oss
som klubb har varit massivt från regionens invånare. Invånarnas önskemål att få
placera sina barn och ungdomar i vår verksamhet har varit ett tryck som ställt klubbens
organisation på prov och även utvecklat oss på ett positivt sätt. Vi är väl medvetna om
att rätt rekryteringar av ledare till verksamheten är AO, när detta blir fel så påverkas
tyvärr verksamheten, vilket klubben misslyckades med under 2020 och tyvärr så slog
det ner på vår verksamhet 2021 och påverkade våra certifierings poäng. Vi var tvungna
att lägga ner ett lag där vi inte kunde ha kvar ledarna längre och tyvärr inte hitta nya
ledare tillräckligt snabbt.
Certifieringen:
Svensk Elitfotboll (SEF) som driver certifieringsprocessen tog ett beslut intill 2020 att
uppdatera det svenska elittänket och arbetssättet för att utveckla talanger i Sverige.
Man såg att Sverige ligger efter flera nordiska länder och förstod att man måste göra
något åt detta, för att inte hamna för långt efter samtidigt göra ett försök för att komma
ifatt. Detta ledde till att man skapade det nya certifieringen 2.0. Kraven är betydligt
högre och certifieringsprocessen på varje klubb är mer kontrollerande för att syna
verksamheten på ett mer djupgående sätt, vilket kommer att driva de seriösa
talangutvecklande klubbarna framåt på ett mer stöttande sätt men även få bort de
oseriösa verksamheterna på ett mer tydligt sätt. AFC som klubb tappade 2021 lite
poäng pga. tappet av det P12 lag (födda 2009) som lades ner 2020 då man hade
rekryterat fel ledare till den verksamheten vilket drabbar oss under detta certifierings år
2021.
Under certifieringsprocessen så fick klubben beröm för sin omvandling av den tydliga
strukturförändringen som skett under 2021 av SEF certifierare Tomas Lyth.
Detta bevisar att vi har tagit stora steg under 2021 mot att kunna jobba från en
stabilare plattform och därifrån kunna ta steg mot det nya arbetssättet som kommer att
krävas för att vi ska kunna få vara med i certifieringsarbetet tillsammans med SEF och
övriga elitklubbar.
Vill vi ta del av all kunskap och erfarenhet som finns i denna verksamhet så måste vi
som klubb fortsätta via ett strategiskt tänk att skapa förutsättningar för vår
talangverksamhet vilket jag ser en bra potential i.
Under 2021 så är vi väldigt stolta över förändringen som skapats i med förutsättningar
som funnits för spelare i akademin att kriga om för en plats i U21. Vi lyckades få upp
hela 15st spelare totalt under året från akademin och inte att glömma att vi fick upp
hela 5st spelare totalt upp i A-lags träning ( Efdon Mahari, Naod Teklebrhane, Ebbe
Wingemark, Sayd Artan och Rasmus Åkeson) under olika tillfällen vilket också ledde till
att vi hade Rasmus Åkeson född 2004 på bänken under A-lagsmatchen mot Jönköping
Södra.
Under 2021 så har många tidigare AFC akademi fostrade spelare avancerat i sina
karriärer. Thomas Isherwood tog steget från Allsvenska ÖFK till Darmstadt 98 i Tyska
Bundesliga 2, Elias Hadaya, Moonga Simba och Albin Sporrong har alla flyttat till
Norge och spelade under året i landets högsta serie Eliteserien. Justin Salmon tog
steget från Superettan till Allsvenskan för spel i Degerfors.
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I början av 2022 så återvände också tidigare akademispelaren Joel Berhane till AFC
Eskilstuna för spel i vårt A-lag. Joel var med i det första laget som klubben startade på
ungdomssidan i Eskilstuna och har nu efter en stund i division 2 och ettan på
seniornivå återvänt till klubben.

Ingen u21
pga covid19

Grafiska diagram som visar på en positiv bedrift under året – att bygga band mellan akademi
och A-verksamheten.
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MARKNAD 2021
Marknadsorganisationens verksamhet har som huvudsyfte att:
1. Att stärka arbetet med att förankra AFC:s verksamhet i kommunen.
2. Att utöka samarbetet med partners och supportrar.
3. Att öka klubbens intäkter.
4. Och att bedriva CSR-verksamhet.
Marknadsavdelningen består av tre delar: säljorganisationen, media/kommunikation
och CSR. Sammantaget var fyra personer verksamma inom marknadsavdelningen vid
verksamhetsårets slut.
Klubben marknadsför sig via hemsida, sociala medier och genom olika arrangemang, t
e x matcher och turneringar. Den officiella hemsidan agerar som en informationspunkt
där vi ständigt uppdaterar med TV-sändningar, nyheter, händelser och resultat.
Samhällsarbete – CSR
Att vara en idrottsklubb innebär också att man har ett ansvar för samhället där man
finns. Samhällsfrågor eller CSR är därför inget projekt utan en integrerad del av vår
verksamhet. Med fotboll som verktyg försöker vi skapa ett lite bättre samhälle. Genom
detta arbete utvecklas vi också som klubb.
Under 2021 har tyvärr en del av vårt vanliga CSR-arbete fått ligga vilande, då besök på
skolor, ungdomsgårdar och andra ungdomslag i kommunen varit svåra att genomföra
på grund av Covid-19. Normalt bedriver klubben verksamhet inom ramen för konceptet
AFC Heroes – ett koncept där stadens barn och ungdomar bygger relationer med AFC
Eskilstuna och dess spelare. I konceptet ingår exempelvis fotbollsaktiviteter i
Eskilstunas olika stadsdelar, många gånger i utsatta områden. Aktiviteterna leder ofta
till att band mellan spelare och barnen/ungdomarna formas och att spelarna blir till
förebilder för stadens ungdom. AFC Heroes innebär också att klubben syns ute bland
skolorna och stadens övriga fotbollsklubbar. Verksamheten bedrivs i samarbete med
våra samarbetspartners.
AFC skänkte under året 10 000 kr till Föreningen Grunden – en ideell förening som
arbetar med att aktivera och stimulera barn och unga med olika funktionsvariationer.
Det är ett samarbete vi haft flera år tillbaka och vi ser fram emot att få bjuda in
deltagarna till våra hemmamatcher nu igen när pandemirestriktionerna är borttagna.
Under året inleddes också ett nytt samarbete med Pingstkyrkan i Eskilstuna.
Pingstkyrkan bedriver en verksamhet som kallas Sport For Life. Deras fotbolls grupp
med upp till 60 deltagare träffas en gång i veckan och spelar en turnering under två
timmar. Deltagarna är tjejer och killar i varierande ålder och med olika
fotbollsbakgrund. Lagen delas in slumpvis och matcherna spelas utan domare, det är
fair play som gäller. Vi besöker deras verksamhet med våra A-lagsspelare för att
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inspirera och vi bjuder in dem till våra hemmamatcher. Några av deltagarna arbetar
också som volontärer på våra hemmamatcher.
Tisdagsklubben är en ny företeelse som vi startade upp under hösten. Här bjuder vi in
alla fotbollsintresserade som har möjlighet att komma loss på dagtid. En dag i veckan
bjuder vi på fika i Tunavallens Vip-rum i samband med att A-laget tränar. När vi fikat
klart går deltagarna ut på läktaren och tittar på träningen. Efter träningen finns det
möjlighet att träffa spelare och tränare. Ett mycket lyckat koncept som ger
Eskilstunaborna en möjlighet att komma nära laget och få en relation till spelare, ledare
och anställd personal i klubben.
Under året skapades och sjösattes AFC:s drömprojekt AFC Eskilstuna
Transferintressenter AB. AFC är otroligt stolt över avtalet med transferintressenter som
är ett externt bolag med ca 40 andelsägare med syfte att investera ekonomiskt och
stötta AFC på många sätt. Förutom den rent ekonomiska fördelen så innebär projektet
att klubben får in många duktiga personer med en enorm samlad kunskap som
kommer ta AFC till nästa nivå på många olika plan.
.
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Medlemsantalet uppgick vid verksamhetsårets slut till ca 264 personer.
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Styrelsen för ATHLETIC FC ESKILSTUNA avger följande årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2021
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
AFC Eskilstuna är moderförening till Athletic Eskilstuna AB Dotterbolaget ägs till 51% av föreningen
och resterande 49% ägs av Alex Ryssholm. I denna årsredovisning för koncernen som föreningen
upprättar konsolideras dotterbolaget.
I dotterbolaget bedrivs fotboll, futsal och E-sport på elitnivå. Fotbollslaget spelade 2021 i superettan
medan futsal och E-sport spelade i Allsvenskan. Samtliga våra lag behöll sina platser även för säsongen
2022. Föreningens verksamhet i övrigt framgår av styrelsens verksamhetsberättelse över föreningens
olika utskott.
Företaget har sitt säte i Eskilstuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Spridningen av coronaviruset har haft en negativ påverkan på samhället i stort och AFC Eskilstuna har
inte varit något undantag. Klubben har under året sökt och också blivit beviljade olika statliga stöd
kopplade till Covid -19.
Bolaget har under året haft en tvist gällande en spelarförsäljning vilket fallit ut i ett skadeståndskrav, hela
beloppet är reserverat i årets bokslut.
Under räkenskapsåret har även bolaget AFC Eskilstuna Transferintressenter AB startas upp där ett antal
investerare går in med kapital i bolaget som i sin tur investerar detta kapital i AFC AB.

Flerårsöversikt (Tkr)

 Signerat

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021
25 811
4 171
0,001
131,3

2020
13 709
-4 376
neg
52,0

2019
29 761
-133
neg
129,0

2018
25 072
-2 027
neg
193,0

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

2021
2 578
-1 807
1,7
83,8

2020
2 903
1 825
54,3
146,7

2019
5 277
2 762
3,1
61,2

2018
3 242
747
neg
68,8
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Förändring av eget kapital
Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Aktieägartillskott
Belopp vid årets utgång

-1 861 193
2 667 063
- 1 321 340
-515 470

-2 513 433
1 504 266
1 526 340
517 173

-4 374 626
4 171 329
205 000
1 703

Moderbolaget

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

95 956

1 824 893

1 920 849

1 824 893

-1 824 893
-1 808 601
1 808 601

0
-1 808 601
112 248

Koncernen

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

1 920 849

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

1 920 849
-1 808 601
112 248
112 248

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

25 810 734
297 804
3 134 876
29 243 414

13 401 452
307 057
5 679 585
19 388 094

-2 617 055
-7 781 639
-13 534 251

-2 829 507
-4 920 165
-14 015 887

-32 081
-230 000
-24 195 026
5 048 388

-68 000
-1 200 000
-23 033 560
-3 645 466

Resultat efter finansiella poster

89 719
-965 369
-875 650
4 172 738

13 495
-744 150
-730 654
-4 376 121

Resultat före skatt

4 172 738

-4 376 121

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-1 409
4 171 329

0
- 4 376 121

Hänförligt till
Innehav utan bestämmande inflytande
Moderföreningens ägare

1 504 266
2 667 063

-3 038 487
-1 337 634

Koncernens
Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Not

2021-12-31

2020-12-31

0
0

230 000
230 000

112 324
112 324

24 000
24 000

3 000 000
3 000 000

0
0

3 112 324

254 000

41 174
41 174

87 348
87 348

397 436
12 714
5 000 801
3 091 828
8 502 779

237 890
0
1 692 125
2 910 327
4 840 342

303 890
8 847 843

274 850
5 202 540

11 960 167

5 456 540

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

9

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Ägarintressen i övriga företag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

- 1 861 184
2 667 063

-523 559
-1 337 634

- 515 470
517 173
1 703

-1 861 193
-2 513 433
- 4 374 626

5 249 453
5 249 453

0
0

393 744
212 402
0
6 026 864
76 001
6 709 011

1 350 550
1 439 982
1 409
6 963 216
76 000
9 831 166

11 960 167

5 456 540

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till moderföreningens
ägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

5 048 388
262 081
89 719
- 965 359
-15 532

- 3 645 465
68 000
13 495
-744 150
- 223 857

4 419 297

- 4 531 977

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

46 174
-159 546
-3 285 177
-1 227 550
-3 585 206
- 3 792 008

5 215
1 532 559
2 001 696
-996 898
5 475 364
3 485 959

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
-120 405
- 3 000 000
- 3 120 405

0
0

Nyupplåning kreditinstitut
Nyupplåning
Amorterat lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
8 508 701
- 1 567 248
6 941 453

325 558
0
- 3 563 745
- 3 238 187

29 040

247 772

274 850
303 890

27 078
274 850

Koncernens
Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Finansiella inbetalningar
Finansiella kostnader
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2 578 294
297 803
820 168
3 696 265

2 622 715
307 057
1 881 580
4 811 353

-346 976
-770 509
-1 469 078
-2 586 563
1 109 702

-340 111
-284 803
-2 270 393
-2 895 307
1 916 046

Resultat efter finansiella poster

- 2 910 000
3 782
-10 676
-2 916 894
-1 807 192

0
0
-91 153
-91 153
1 824 893

Resultat före skatt

-1 807 192

1 824 893

Skatt på årets resultat
Årets resultat

-1 409
-1 808 601

0
1 824 893

Moderbolagets
Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Medlemsavgifter
Bidrag
Rörelsens kostnader
Övriga köpta tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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2021-12-31

2020-12-31

14, 15

1 166 000
3 000 000
4 166 000
4 166 000

1 166 000
0
1 166 000
1 166 000

16

310 313
1 580 280
507 000
2 397 593

145 437
1 577 346
613 489
2 336 272

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

35 456
5 433 049

35 928
2 372 200

SUMMA TILLGÅNGAR

6 599 049

3 538 200

Moderbolagets
Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Ägarintressen i övriga företag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1 920 849
-1 809 840
112 248
112 248

95 956
1 824 893
1 920 849
1 920 849

96 156
393 744
5 407 878
1 409
567 614
20 000
6 486 801

115 764
1 045 000
175 211
1 409
260 968
18 999
1 617 351

6 599 049

3 538 200

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den är därutöver anpassad och justerad för
de finansiella krav som ställs av UEFA - klubblicenssystemet.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Övrga inköpta varor och tjänster
Under denna rubrik klassificeras koncernens inköpta varor och tjänster avseende varor och tjänster där
kostnaden är hänförlig till kärnm´verksamheten, t ex matchkostnader, hyra av spelare, hura av planer,
hallhyra, träningsläger och eventuella böter i samband md matcher.
Övriga externa kostnader
Avser koncernens kostnader som inte klassificeras som övriga inkööpta varor och tjänster enligt
definition ovan.

Intäktsredovisning
Koncernens intäkter utgörs av entréavgifter, andra intäkter vid matcharrangemang, marknadsintäkter
vilket utgörs av sponsorer och reklam, ersättningar för sandningsrättigheter, spelarförsäljningar och
souvenirer.
Intäkter har tagits upp 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 bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Matchrelaterade inkomster intäktsförs eller att fotbollsmatchen ägt
rum.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Innehav
i dotterföretag värderas utifrån anskaffningsvärde. I de fall det redovisade värdet överstiger
återvinningsvärdet sker nedskrivning.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Immaterialla anläggningstillgångar
Förvärvskostnad hemsida
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
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5 år
5 år

Anskaffning genom separata förvärv Immateriella tillgångar i form av spelarkontrakt som förvärvats
separat redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod.
Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns en indikation på att dessa
har förändrats jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Effekten av eventuella ändringar i
uppskattningar och bedömningar redovisas framåtriktat. Avskrivning påbörjas när tillgången kan
användas.
Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när
inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Den vinst eller förlust som uppkommer när en immateriell anläggningstillgång tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
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.
Spelares ekonomiska rättigheter
Dotterbolaget har full äganderätt till samltiga spelarrättigheter.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Verksamhetens nettoomsättning fördelar sig enligt
följande:
Publikintäkter
Spelarförsäljning
Sändningssrättigheter
Sponsor och reklam
Centrala avtal
Övriga rörelseintäkter
Andelar i TFI
Soidaritetsersättning utland

2021

2020

294
0
7 577
4 271
2 854
248
9 900
666
25 810

202
222
5 061
3 538
3 880
498
0
0
13 401

2021

2020

7
2 377
80
114
2 578

96
1 758
80
689
2 623

2021

2020

190
382
6
142
820

102
689
110
141
1 882

2021

2020

2 191
46
380
2 617

2 818
11
0
2 829

Moderbolaget
Verksamhetens nettoomsättning fördelar sig enligt följande
Publikintäkter
Sponsor och reklamskatt
Centrala avtal
Övriga rörelseintäkter

Not 3 Erhållna bidrag, moderföreningen
Moderbolaget

Kommunalt bidrag
Statligt bidrag
Bidrag för arbetskraft
Bidrag riksidrottsförbundet

Not 4 Övriga inköpta varor och tjänster, moderföreningen
Koncernen
Matchomkostnader
Lagerförändring
Hyra spelare
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Moderbolaget
Matchomkostnader

2021

2020

347
347

340
340

Not 5 Arvode till revisorer
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.
PwC
Lagstadgad revision
Övriga intyg och yttranden
Revisionsrådgivning
Övriga rådgivnigstjänster

2021

2020

175
154
56
16
401

99
0
0
11
110

Moderbolaget
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.

PwC
Lagstadgad revision
Övriga intyg och yttranden
Revisionsrådgivning
Övriga tjänster

2021

2020

75
10
0
16
101

24
0
0
4
28

2021

2020

1 128
292
346
73
299
757
4 887
7 782

1 401
477
816
263
85
527
1 353
4 922

Not 6 Övriga kostnader
Koncernen
Lokalkostnader
Bil
Resor
Inhyrda resurser
Marknadsföring och försäljning
Administration
Övrigt
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Övriga rörelsekostnader
Kostnad avseende tidigare år, rättelse av fel. Under 2020 gjordes en ordentlig genomlysning av
dotterbolaget och då upptäcktes en ej tidigare bokförd skuld på 1,2 miljoner kronor gällande 2012 års köp
av Väsby United och som omgående rättades till i bokföringen med konsekvensen att 2020 års resultat
försämrades med motsvarande summa.

Moderbolaget

Lokalkostnader
Bil
Resor
Administration
Övrigt

2021

2020

278
53
44
80
315
770

99
33
56
65
32
285

2021

2020

4 947
4 401
9 348

6 204
5 056
11 260

393
3 118
3 511

49
2 944
2 993

2021

2020

173
414
587

285
1 491
1 776

255
255

451
451

Not 7 Anställda och personalkostnader
Koncernen

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda
Spelare
Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Moderbolaget

Löner och andra ersättningar
Spelare
Övriga anställda
Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
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Not 8 Medelantalet anställda
Koncernen
2021

2020

35

40

2021

2020

14

12

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

350 000
-350 000
0

350 000

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-120 000
120 000

-60 000

Medelantalet anställda

Moderbolaget
Medelantalet anställda
Ledande befattningshavares villkor:
Styrelsens ledamöter i föreningen och dotterbolaget erhåller inget arvode

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen

350 000

0

-60 000
-120 000

0

230 000

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

40 000
120 405
160 405

40 000

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-16 000
-32 081
-48 081

-8 000
-8 000
-16 000

Utgående redovisat värde

112 324

24 000

Utgående redovisat värde
Not 10 Maskiner och inventarier
Koncernen
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Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda kostnader övriga
Lokalhyror
Leasingavgifter
Upplupna intäkter

2021-12-31
110
80
28
3 924
4 142

2020-12-31
222
131
15
2 542
2 910

2021-12-31
687
136
278
303
1 692
0
1 166
1 764
6 026

2020-12-31
560
79
191
232
5 892
9
0
0
6 963

2021-12-31

2020-12-31

76
76

76
76

2021-12-31

2020-12-31

20
20

19
19

2021-12-31

2020-12-31

4 015
2 910
6 925

4 015
0
4 015

- 2 849
- 2 910
- 5 759

-2 849
0
-2 849

1 166

1 166

Not 12 Övriga kortfistiga skulder
Koncernen
Mervärdeskatt
Reklamskatt
Personalskatt
Sociala avgifter
Kortfristiga låneskulder
Övriga skulder
Anstånd skatteverket
Skuld skadestånd

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna arvoden redovisning och revision

Moderbolaget
Övriga arvoden redovisning och revision

Not 14 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 15 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Athletic Eskilstuna AB

Athletic Eskilstuna AB

Kapitalandel
51

Rösträttsandel
51

Org.nr
556651-1258

Antal
andelar
510

Bokfört
värde
1 166
1 166

Säte
Eskilstuna

Not 16 Kundfordringar, moderföreningen
Moderbolaget

Fordringar övriga

2021-12-31

2020-12-31

310
310

145
145

16 Not Långfristiga skulder
Koncernen
Ingen del av lånet förfaller mer än fem år efter balansdagen
Eskilstuna den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Alex Ryssholm
Ordförande

Olga Åstedt

Tommy Sundholm

Joakim Bokvist

Caroline Bäckman
Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift

Henrik Bergquist
Auktoriserad revisor

 Signerat

2022-03-19 06:39:21 UTC

Oneflow ID 2797844

Sida 17 / 18

Deltagare
ATHLETIC FC ESKILSTUNA 802438-8731 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-18 20:21:22 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ALEX RYSSHOLM

Datum

Alex Ryssholm
19580423-1297
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-18 20:28:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: OLGA ÅSTEDT

Datum

Olga Åstedt
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-18 20:22:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Tommy Sundholm

Datum

Tommy Sundholm
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-18 20:16:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOAKIM BOKVIST

Datum

Joakim Bokvist
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-19 06:30:29 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CAROLINE BÄCKMAN

Datum

Caroline Bäckman
Leveranskanal: E-post

HENRIK BERGQUIST Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-19 06:39:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Rolf Thomas Bergquist

Datum

Henrik Bergquist
Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Athletic FC Eskilstuna, org.nr 802438-8731

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Athletic FC Eskilstuna för
år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och koncernens kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av Verksamhetsberättelsen som jag inhämtade före datumet för
denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
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tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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 uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:








identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Athletic FC Eskilstuna för år 2021.

2 av 3
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Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Anmärkning
Utan att det påverkar mina uttalanden vill jag anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter vid
flera tillfällen inte betalats i rätt tid.
Eskilstuna den 15 mars 2022

Henrik Bergquist
Auktoriserad revisor

3 av 3
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Deltagare
HENRIK BERGQUIST Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-19 06:41:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Henrik Rolf Thomas Bergquist

Datum

Henrik Bergquist
Leveranskanal: E-post
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Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla medlemmar och framför allt våra
tränare, lagledare, matchfunktionärer och föräldrar för det otroligt fina arbetet
de gjort för klubben och alla dess ungdomar. Ett varmt tack riktas även till
våra sponsorer som gjort allt detta möjligt. Tack till Sparbanken Rekarne,
Eskilstuna kommun och Kommunföretagen, Puma, Front/Smart Front, PEAB,
Sportgrossen och alla övriga sponsorer!

Eskilstuna den 20e Mars, 2020
Athletic FC Eskilstuna
Alex Ryssholm
Ordförande
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