ArK(8r 5200-0025)

RESULTATRAKNING (tkr)
Not

1.5 2016 -

30.42017

1.5 2015 30.4 2016

3 945

3 912

Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

0

o

Bidrag

278

137

Nettoomsättning

3 426

2 654

Summa rörelseintäkter

76ø,S

6712

-4 790

-5 520

-1 267

-1 375

-6 057

-6 895

Rörelsens Kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2

1 592

-1

83

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

18

20

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

0

-858

Räntekostnader

0

-1

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

Arets resultat

1 610

-1 022

-1

0

1 609

-1 022

ArK(815200-002s)

BALANSnÄxnrruc 6rr¡
Not

30.42017

30.4 2016

nr-r-oAruorR
Anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar

1 685

800

3't72

2 151

396

629

Omsättn ingstillgångar
Kortfrlstlga fordrlngar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter

4

308

183

704

8',12

Kassa o bank

3 498

3 768

SUMMA TILLGANGAR

7 374

6 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

5

Balanserat resultat
Arets resultat

-7BB

234

1 609

-1 022
.788

821

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

0vriga skulder
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter

SUMMA
EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

6

19

1 389

1 626

5 158

5 874

6 553

7 519

7 374

6 731

lnga

lnga

115

240

STÄLLDA SÄKERHETER ocH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säke¡heter
Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelse

ArK(815200-0025)
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Noter och redovisningsprinciper
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagens rekommendationer

samt rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnåmnden. Om inte annat framgår är tillämpade
redovisnings- och vårderingsprinc¡per oförändrade i jämförelse med föregående år.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Tillgångar, avsättningar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden om ej annat
framgår av noter nedan.
De pensionsskulder som finns för tidigare ishockey- och fotbollsspelare , tränare samt vissa

ledande befattn¡ngshavare i AIK har en motsvarande tillgång i en tecknad kapitalförsäkring på
samma belopp.
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta

1.5 2016 30.4 20',17

1.5 2015 30.4 2016

Bowling

1 584

1 385

Friidrott

651

Not

I

Rörelse¡ntäkter

317

Klubbgemensamt

5 414

5 010

Summa

7ilg

6712

Löner personal

852

945

Sociala avgifter

279

290

Pensionskostnader

5l

65

Övriga personalkostnader

85

75

1 267

1 375

Not 2 Personalkostnader

Summa

Not 3

Finansiella anläggningstillgångar

30.4.2017

30.4 2016

Förändringar under året
Andra långfr¡stiga värdepapper
lngående anskaffningsvärde
Förvärv under året

1 351
136

Nedskrivningar under året

1 129
'1

080

0

-858

1 487

1 351

lngående anskaffningsvärde

800

0

Tillkommande fordringar under året

700

0

Summa

Andra långfrist¡ga fordringar

Amorteringar under året
Omklassificieringar
Summa

00

0

285

800

't 685

800

-1

AIK(8r 5200-0025)
Not 4

Förutbetalda kostnader och upplupna

30.4

2017

30.4 2016

intäkter
Förutbetalda porto - och distr¡butionskostnader

245

Övriga förutbetalda kostn o intäkter

Summa

152

63

31

308

183

Not 5

Förändring av eget kapital
Belopp v¡d årets ingång ênl balansräkning

-788

234

609

-1 022

821

-788

Upplupna semesterlöner

105

108

Övriga upplupna kostnader

224

Förutbotalda royaltyintäkter

823

I

Arets resultat

Belopp vid årets utgång

Not 6

Upplupna kostnader och förutbetalda

intäkter

Förutbetalda medlemsavg¡fter

3 855

Övrlga förutbetålda lntåkter

Summa

tr/t

bd
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0uû,&,
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Vår revisionsberättelse har avgivits O"n
Mazars SET Revisionsbyrå AB

fia+t¿f rr,a.-n--

Pia Holmström

Auktoriserad revisor

3þ

zor z

102

I

788

3 687

171

212

5 178

5 897

MAZARS

REVISIONSBERÄTTELSE
Till

ftireningsstämman i AIK, Allmänna Idrotssklubben

Org.nr. 815200-0025

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfort

en revision av årsredovisningen

ftir AIK, Allmänna Idrotssklubben ftir räkenskapsåret

2016-05-01 -- 2017 -04-30.
Styrelsens ansvar

fiir

årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och ftir den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vâr revision. Vi har utftirt revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen ftir att uppnå rirnlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentli ga felakti gheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna frir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisom de delar av den intema kontrollen som är
relevanta för hur loreningen upprättar årsredovisningen lor att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständighetema, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i ftireningens intema kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i

årsredovisningen.

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30 april 2077 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därftjr att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfrirt en revision av styrelsens ftirvaltning fär AIK,

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret f<ir fiirvaltningen.
Revísorns ønsvør

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om fiirvaltningen på grundval av vâr revision. Vi har
utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag für vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i ftireningen fiir att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har foretagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till ftirsummelse som kan fijranleda
ersättningssþlcl ighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund fijr vårt
uttalande.

Uttølønde

Vi tillstyrker att ftireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Stockholm den

31

augusti 2017

Mazars. SET Revisionsbyrå AB

?,^¡to
Pia Holmström

Auktoriserad revisor
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MAZARS

REVISIONSBERATTELSE
Till

ftireningsstämman i

AIK, Allmärura Idrotssklubben

Org.nr. 815200-0025

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfort

en revision av årsredovisningen för

AIK, Allmänna Idrotssklubben ftir räkenskapsåret

201 6-05-01 -- 2017 -04-30.

Styrelsens ønsvar ftir årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret fiir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och fiir den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig ftir att upprätta
en årsredovisning som inte irurehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ønsvør

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen fiir att uppnå rirnlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utftiras, bland annat genom att
bedöma riskerna frir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta fijr hur foreningen upprättar årsredovisningen ftir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i ftireningens interna kontroll. En revision innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund flor våra

uttalanden.

Uttølønden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 30 april 2017 och
av dess finansiella resultat ftir året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därför att floreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
foreningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfijrt en revision av styrelsens ftirvaltning for AIK,

Styrelsens ønsvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir fnirvaltningen.
Revísorns ønsvør

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfrirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag ftir vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver var revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i füreningen für att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har füretagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig till fürsummelse som kan ftiranleda
ersättnings sþldi ghet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for vårt
uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att füreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Stockholm den 31 augusti 2017
Mazars. SET Revisionsbyrå AB

Pt* tl¿l
Pia Holmström

Aukforiserad revisor

Ilenrik Lannór
Förtroendevald revisor
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