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Styrelsen f"r Link"ping Football Club f!r h rmed avge !rsredovisning f"r r kenskaps!ret 2021.
#rsredovisningen r uppr ttad i svenska kronor, SEK. Om inte annat s rskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser f"reg!ende !r.

F!rvaltningsber"ttelse
Verksamheten
Allm nt om verksamheten
Link"ping FC har genomf"rt sitt artonde verksamhets!r. Verksamheten har omfattat ett
representationslag i OBOS Damallsvenskan samt tv! akademilag (LFC F19 och LFC/BK Kenty F17).

Fr mjande av ndam!let
F"reningens ndam!l r att bedriva elitverksamhet inom damfotboll och utveckla unga spelare i
akademilagen. F"reningen har arrangerat matcher i OBOS Damallsvenskan, Svenska Cupen samt
matcher i SM F17 S"dra Svealand och Svenska Spel F19 S"dra f"r akademilagen. Under !ret placerade
sig elitlaget p! plats sex i OBOS Damallsvenskan. $ven LFC F19 kom p! sj tte plats och LFC/BK Kenty
F17 slutade trea.
Pandemin har p! m!nga olika s tt p!verkat verksamheten under !ret. Det g ller bland annat de stora
restriktioner som under !ret g llt avseende publik. Flera matcher har spelats helt utan publik eller med
mycket begr nsad publik. En rad extra rutiner har till mpats i och kring verksamheten, varvid en central
utg!ngspunkt har utgjorts av Folkh lsomyndighetens krav samt de s rskilda beslut som tagits av regering
och andra akt"rer. LFC har tagit ett stort ansvar f"r att f"rhindra och motverka smittspridning. Pandemin
har inte bara p!verkat den dagliga verksamheten utan den har ocks! haft en stor inverkan p! f"reningens
ekonomi. Omfattande int ktsbortfall har f"ljt i pandemins sp!r. #ret har pr glats av ett anstr ngt
ekonomiskt l ge och stor os kerhet kring f"rv ntade marknads- och publikint kter. Den ekonomiska
situationen har periodvis varit mycket allvarlig. Inte minst g llde detta under st"rre delen av h"sten 2021
d! ocks! likviditeten f"rsvagades. Fr!n och med mitten av november m!nad f"rb ttrades l get, vilket till
del kan tillskrivas ett extraordin rt st"d fr!n Link"ping kommun. De m!nga avtalen med
samverkanspartners har dock utgjort grunden f"r verksamhetens finansiering. Utan den samverkan hade
verksamheten inte kunnat bedrivas s! framg!ngsrikt som den gjort under !ret. Detta tillsammans med
aktiva !tg rder fr!n styrelse och kansli bidrog till att l get kunde f"rb ttras. Det har under !ret varit ett
tydligt fokus p! att s kerst lla att fotbollsverksamheten i s! liten utstr ckning som m"jligt p!verkats
negativt av pandemin. Detta har g llt s!v l representationslaget som f"reningens akademilag. I allt
v sentligt har den ambitionen uppn!tts. LFC Night blev digital, den framg!ngsrika fadderverksamheten
genomf"rts under !ret, men naturligtvis har pandemin p!verkat ocks! den delen av f"reningen. Under
2021 startades det ocks! upp en ny verksamhet med tydlig regional r ckvidd, Generation M, ledar-och
spelarutveckling med !tta deltagande klubbar i %sterg"tland.
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Paul Lindvall omvaldes som styrelseordf"rande vid !rsm"tet i mars 2021. Malin Ljung och Peter Norell
avtackades. #sa R"hs, Sara Teske och Jenny Johnson valdes in i styrelsen. Ut"ver dessa s! har styrelsen
under !ret best!tt av Mats Fransson (vice ordf"rande), Sandra Gil&n, Milan Bobic, Charlotte Hoffsten
och Jonas Eriksson. #sa R"hs l mnade styrelsen under november m!nad. I samband med !rsskiftet
2021/2022 l mnade klubbdirekt"rens sin tj nst i LFC. Avsikten r att rekrytera en ny klubbchef, men inte
med samma uppgifter och samma kravprofil som tidigare varit fallet utifr!n p!b"rjad och p!g!ende
organisations"versyn.
Styrelsen har under !ret tagit beslut om att verksamheten ska utvecklas g llande akademiverksamheten.
Under !r 2022 kommer den sportsliga verksamheten i huvudsak bedrivas i form av ett representationslag,
F19, F17 samt ett n ra samarbete med BK Kenty Dam

Ekonomiska f"ruts ttningar
Stora delar av 2021 har p! grund av r!dande pandemi pr glats av ett mycket os kert ekonomiskt l ge f"r
Link"ping FC. Det ekonomiska st"d som kommit fr!n staten/riksidrottsf"rbundet (RF) och Link"pings
kommun har varit mycket betydelsefullt f"r hantering av effekterna av pandemin. G!vor och ekonomiskt
st"d fr!n enskilda personer har ocks! varit starkt bidragande till att en sv!r situation har kunnat hanteras
utan alltf"r p!tagliga effekter p! verksamheten. Detsamma g ller olika former av samverkansavtal med
f"retag och organisationer som utgjort en n"dv ndig f"ruts ttning f"r att verksamhetens bedrivande
under !ret. Vid !rets b"rjan hade f"reningen ett eget kapital om drygt 1 miljon kronor. Det redovisas ett
underskott som uppg!r till - 28 tkr f"r verksamheten under det g!ngna !ret. Detta inneb r att det egna
kapitalet minskar. M!ls ttningen om att f"reningen ska ha reserver som uppg!r till minst 10% av
oms ttningen uppn!s inte.
Det r en betydande utmaning att bedriva en bra och l!ngsiktig verksamhet ocks! i tider utan en p!g!ende
pandemi. Det sker en l"neutveckling avseende spelare, men ocks! g llande ledare. I sak r det en positiv
utveckling, men den bidrar till att st lla krav p! "kade int kter. Detsamma g ller den tilltagande
konkurrens vi har att m"ta fr!n andra f"reningar i Sverige och utomlands. Det finns ocks! v lmotiverade
och angel gna f"rv ntningar p! en starkare organisation. Detta tillsammans understryker att f"reningens
int kter m!ste "ka. Inom n!gra !r beh"ver oms ttningen "ka till minst 20 miljoner kronor. Nya
int ktsk llor m!ste komplettera de som redan finns. Det beh"vs fler och nya samverkanspartners och den
goda samverkan som redan finns med f"retag och andra organisationer m!ste utvecklas. H r r det
"nskv rt r att i betydligt st"rre utstr ckning n idag ha fler!riga avtal. Det under h"sten 2020 bildade
servicebolaget har under !ret genererat ett betydande "verskott. Det "verskottet har kommit Link"ping
FC till del. I dagsl get bedrivs andrahandsuthyrning av l genheter genom ett samarbete med Botrygg AB
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Styrelsen och kansli
Styrelsen har under 2021 genomf"rt 11 ordinarie styrelsem"ten och d rut"ver har ett stort antal
arbetsm"ten med olika f"retr dare fr!n styrelsen. Vid flera av arbetsm"tena har klubbdirekt"r och/eller
andra f"retr dare fr!n kansli och tr nare- och spelartruppen ing!tt. Det har ocks! skett ett antal m"ten
d r medlemmar och f"retr dare f"r Lejonflocken har deltagit. Det har ocks! skett regelbundna
informationsm"ten med f"retr dare f"r spelarna i representationslaget. Pandemin har p!verkat flera av
de planerade m"tena. Ist llet f"r att tr ffas fysiskt har ett stort antal m"ten ist llet skett digitalt. Det har
g llt s!v l olika arbetsm"ten som styrelsens sammantr den. I n!gra fall har m"ten st llts in, s!som LFC
Appointment. Styrelsen har under !ret bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete inom flera olika
omr!den. Det har g llt exempelvis grafisk profil/logotyp, f"reningens v rdegrund, medlemsdialog, s ljoch marknadsf"ringsinsatser, akademiverksamheten, matcharrangemang. I flera fall har
implementeringen av diskuterade och planerade !tg rder senarelagts p! grund av p!g!ende pandemi.
Styrelsen har tagit beslut om att arbetet med diplomerad f"rening ska inledas under 2022. Ordf"rande i
f"reningen har deltagit i det p!b"rjade strategiarbete inom Elitfotboll Dam (EFD).
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samt f"rmedling av partners g llande marknadsf"ring f"r Link"ping FC. Bolagsordningen medger att
ocks! andra int kter kan genereras. I samband med servicebolagets bolagsst mma den fj rde mars 2022
beslutades det om en utdelning som utg"r ett ekonomiskt tillskott f"r finansiering av 2022 !rs
verksamhet. Det r!der fortsatt stor os kerhet kring f"reningens samlade int kter. De stora extraordin ra
int kterna fr!n 2021 g ller inte i !r. Det r ett fortsatt os kert l ge g llande int ktssidan. Det nya
l!ngsiktiga mediaavtalet som EFD tecknat med Viaplay/NENT inneb r att mediabevakningen och
s ndningarna av OBOS Damallsvenskan kommer att f"rst rkas v sentligt fr!n och med 2022. Positivt f"r
alla som vill se fotboll, men ocks! en f"rst rkning av det kommersiella v rdet kring damfotboll elit
(EFD).

Fler#rs!versikt (Tkr)
Huvudint kter
#rets resultat
Soliditet (%)

2021
15 018
-28
33,0

2020
11 335
-1 072
24,5

2019
16 599
3 435
60,8

2018
12 189
-1 427
neg

Huvudint kterna har "kat med 32,5% j mf"rt med f"reg!ende !r. %kningen beror fr mst p! "kade
marknadsint kter.
F"reningens resultat och st llning i "vrigt framg!r av efterf"ljande resultat- och balansr kning med noter.
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I tabellen nedan redovisas en fler!rs"versikt g llande LFCs ekonomiska l ge. J mf"rbarheten mellan
!ren p!verkas v sentligt d! stora extraordin ra int kter kommit in under de senaste !ren. Det g ller
pandemist"d, men ocks! extraordin ra g!vor fr!n privatpersoner.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

84 670
760 185
3 370 177
10 802 651
15 017 683

14 200
879 781
3 011 226
7 429 765
11 334 972

-71 427
-3 784 029
-11 166 606
-23 632
-15 045 694
-28 010

-47 161
-3 710 307
-8 627 184
-21 405
-12 406 057
-1 071 085

Finansiella poster
R ntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-379
-379
-28 389

-523
-523
-1 071 608

Resultat f!re skatt

-28 389

-1 071 608

-28 389

-1 071 608

Resultatr"kning
F!reningens int"kter
Medlemsavgifter
G!vor
Bidrag
Nettooms ttning
Summa f!reningens int"kter
F!reningens kostnader
Handelsvaror
%vriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anl ggningstillg!ngar
Summa f!reningens kostnader
R!relseresultat

rets resultat

Not

2

3
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2021-12-31

2020-12-31

4

71 111
71 111

77 868
77 868

5
6

25 000
1 000
26 000
97 111

0
26 000
26 000
103 868

16 342
16 342

29 502
29 502

280 402
55 096
186 834
522 332

614 361
197 244
94 552
906 157

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa oms"ttningstillg#ngar

2 442 848
2 442 848
2 981 522

3 220 087
3 220 087
4 155 746

SUMMA TILLG NGAR

3 078 633

4 259 614

Balansr"kning

Not

TILLG NGAR

Materiella anl ggningstillg!ngar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anl"ggningstillg#ngar
Finansiella anl ggningstillg!ngar
Andelar i koncernf"retag
Andelar i intressef"retag och gemensamt styrda f"retag
Summa finansiella anl"ggningstillg#ngar
Summa anl"ggningstillg#ngar
Oms"ttningstillg#ngar
Varulager m. m.
F rdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
%vriga fordringar
F"rutbetalda kostnader och upplupna int kter
Summa kortfristiga fordringar
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2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid r kenskaps!rets b"rjan
#rets resultat
Eget kapital vid r"kenskaps#rets slut

1 043 182
-28 389
1 014 793

2 114 791
-1 071 608
1 043 183

Kortfristiga skulder
Leverant"rsskulder
Skulder till intressef"retag
Skatteskulder
%vriga skulder
Upplupna kostnader och f"rutbetalda int kter
Summa kortfristiga skulder

584 981
0
15 810
338 790
1 124 259
2 063 840

836 927
219 860
22 834
461 360
1 675 450
3 216 431

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 078 633

4 259 614

Balansr"kning

Not
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Noter
Not 1 Redovisnings- och v"rderingsprinciper
Allm"nna upplysningar
#rsredovisningen r uppr ttad i enlighet med !rsredovisningslagen och Bokf"ringsn mndens allm nna
r!d (BFNAR 2016:10) om !rsredovisning i mindre f"retag.

Anl"ggningstillg#ngar
Till mpade avskrivningstider:

5 !r

Not 2 Exceptionella int"kter
Erh!llna g!vor fr!n privatpersoner

2021

2020

750 000
750 000

850 000
850 000

2021

2020

27

26

Not 3 Medelantalet anst"llda
Medelantalet anst llda

Medelantalet anst llda bygger p! av f"reningen betalda n rvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Anst llda som under !ret uppburit h"gst ett halvt prisbasbelopp har inte r knats med.

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

227 168
16 875
244 043

181 668
45 500
227 168

-149 300
-23 632
-172 932

-127 895
-21 405
-149 300

71 111

77 868

2021-12-31

2020-12-31

Ing!ende anskaffningsv rden
Omklassificeringar
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden

0
25 000
25 000

0
0
0

Utg#ende redovisat v"rde

25 000

0

Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden
Ing!ende avskrivningar
#rets avskrivningar
Utg#ende ackumulerade avskrivningar

Utg#ende redovisat v"rde
Not 5 Andelar i koncernf!retag
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Not 6 Andelar i intressef!retag och gemensamt styrda f!retag
Ing!ende anskaffningsv rden
Ink"p
Omklassificeringar
Utg#ende ackumulerade anskaffningsv"rden

Utg#ende redovisat v"rde

2021-12-31

2020-12-31

26 000
0
-25 000
1 000

1 000
25 000
0
26 000

1 000

26 000

2021-12-31

2020-12-31

600 000
600 000

600 000
600 000

F"retagsinteckning

Undertecknade f"rs krar h rmed att !rsredovisningen har uppr ttats i enlighet med !rsredovisningslagen
och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har till mpats och att l mnade uppgifter
st mmer med faktiska f"rh!llanden.

Link"ping

Paul Lindvall
Ordf"rande

Mats Fransson

Jonas Eriksson

Sandra Gil&n

Milan Bobic

Sara Teske

Charlotta Hoffsten

Jenny Johansson

Min revisionsber ttelse har l mnats

Tobias Ericsson
Auktoriserad revisor
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Not 7 St"llda s"kerheter

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering.
Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

Bror Paul Lindvall

SANDRA GILÉN

Styrelsens ordförande
Serienummer: 19630915xxxx
IP: 94.191.xxx.xxx
2022-03-09 20:24:47 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19880227xxxx
IP: 83.249.xxx.xxx
2022-03-09 20:29:46 UTC

Sara Cristina Teske

CHARLOTTA HOFFSTEN

Styrelseledamot
Serienummer: 19770809xxxx
IP: 212.214.xxx.xxx
2022-03-09 20:43:56 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19680605xxxx
IP: 185.157.xxx.xxx
2022-03-09 22:40:32 UTC

MATS FRANSSON

JONAS ERIKSSON

Styrelseledamot
Serienummer: 19660422xxxx
IP: 188.126.xxx.xxx
2022-03-10 06:31:50 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19560703xxxx
IP: 83.185.xxx.xxx
2022-03-10 06:43:42 UTC

JENNY JOHNSON

MILAN BOBIC

Styrelseledamot
Serienummer: 19710314xxxx
IP: 81.225.xxx.xxx
2022-03-10 07:29:17 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19670312xxxx
IP: 94.191.xxx.xxx
2022-03-11 08:48:26 UTC
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