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Dessutom harGöran cederwall varit srändigt adjungerad tílt styrelsens samft¡anträden.

Mölen
Sryrelsen har haft. elva protokolllilrda styrclsemÕtcn (exklusive årsmöte) samt wâ st. hcldagskonferenser,

Rcpresentetlon
olov Lindquist och Jonny Jcrgander har under verksamhetsåret representcnr klubben i
Stockholmsalliansens styretsc. Vår medlem Nils-Olof Zethrin har under samma tid fungerat som
alliansstyrelsens oberoende ordförande.

K¡nsli
Vi har under året ftlr att bli mindre sårba¡r, flyíat HuvudRireningens kanstiverksamhet från hyrd plaa p[
AIK Fotbolts Sportkanslí, till Föreningshusct, som nu ansvarar ñr AIKs ksnsliñ¡nhioner. Hårmed har vi
ock¡å Êtt ftirbättrad kontrotl över exempef vís medlemsregistret och inbetalda rnedlemsavgifrer.

Ekonomi
HuwdRlreningen arbetar akiw med ac skapa intåkter och reduuera utgifrer ftir Ett s¡örka ekonomin
ytterligrre, vilket resulterat i ett plusresultat orn 1,4 Mkr för det gilngna verksamhetsåret. Durta betyder att
AIK har ett positiw eget kapital om ? 200 000 kr.
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Vcrkgamheten

AfK HuvudRireoing har tre huvudsakliga uppgi&er
.An vtima och vårda A[K idenritet och klubbmårke
.An ta tillvara medlemmarnæ engagemaflg och intresse ftir klubben
.An skapa Rirursänningar föq och lðwalta en gemensam vltrdegrund

,4rsrnötct 20 I ? gav den nya styrelscrt i uppdrag art skapû och Þublicera ett d6kument som visadc på eo
verksamhetsplan som den nya styrelsen avsåg att arbeta cfrcr,
Si giordcs í november 201 7, ¡lltsri lidignre iln de stipulerade wå rn¿lnadema. Dokurnentcr bestod rv nio
sidor, av vilka huvudparten innehötl de mål och den ambiüon den nya styrelsen har ftlr innevarande
..-.L---1..-¡-¡- --L l------ iveíKsamiìËísaí ûci¡ KÛmmar¡úc, ddii¿ iör aít uppffiia de kav som AÍK Huvu¡iiörening, via mediemmarna,
har an uppglla.

Huvudfìireningens Vision, framtagen av Ärsrnütet 201 7 lyder

A[Ks Hr.lvrrrlrtyrelse ¡k¿ liÊrnje idrottcna framging
Bídra till en god ekonomisk urveekling

A.rsmötet besldt ocksâ atr AtKs huvudlórening ska utveckla och sttrka medlcmskapet
För detta har styrelscn tagit franr Sra mål:

Mål I T¡ fram ålgilrder fdr ltt t¡tv€ckl¡ och st[rk¡ medlenuklpet I AtK

,{tganler:
Medlemscnkät i syfrc att kurrla crbjutlu mcdlemmsrna eft muv{rde /giord
Målgruppssegmentering / genomfÌirs efi,er medlc¡nsenküt
Omlag kring Gnagis I gjord
Omtag kring Ârets medlem I giord

lV¡ål 2 20 000 medlemm¡ r lr 2020 (idag tE.t65)

Atgârder:
Presentcra den nya fðrdelningsnyukeln som ger sehionerlfiireningar inc¡lam€nt att vürva fler mcdlemmar
/ giord

Uweckla medlemsutskicket i samband med fðrnyelsen av medlemskapet i gjor<l
ulrcd AIK-gala för an skapa ett menårde fÌir medlemmarna / giord, Gafan sker 2219
Aktivera och utveckla kommunikationcn pú alla våra plattforrnar / genomftirs

ùIal 3 störrc och mer rktivt dcltngrndc Lrþnrt mcrllcmmarna pa medlemsmöten

Delmål I Öka antalet närvarande Êån nuvarandg årsmüte (125)
Delmål 1 Ak¡ antaler rËgistrerade &ân nuvar¡nde i Votett (g0)
Atgärdcr:
Tidígareiägg inlormationsn om kommancje,Lnmäic i giorri
Löpan<Ic inlormer¿ med VotelT om Årsmötet / gjord
Utred möjtig livesändning via VotetT / gjord
Utvlirdering av senaste ãrsmölet / gjord
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Årsmätct 2017 beslät också ¡tt HuvudftirÊÍangen sk.lr främja s¡mverk¡n inom ÀlK-familjen,
möjliggõrr ök¡t nÄtvcrkande och ssmurbctc,
- Vi har under Vctksamhetsåret haft tre ordfiirandeträffar på tcmlt kommunika¡ion, öppenhet och
lorankring.
- Vi hnr haft tre möten mcd Solna Stacl i syfte att förbänra dialogcn, och också tillsammans merl Solna
Stad lanserat appen med en vandring í AIKs spår i Solna stad.
' Vi a¡'betar med ¡tt ta tì?rn en gemcnsom värdegrund fiir hcla AlK-familjen som ska innehålla bland
annat milnglald, ilppenhet och samarbete.
-Vi har fãn en ny idrotr inom AfK-familjen: AIK Bmttning.
-Tillsammans med Af K Fotboll AB och FF har vi antagit och publicerar Riksidronsõrbundets Riklinjer
mot våld, hot och trakasserier. och aotagit en gemen.säm hållning atr om der skcr mot anstälkja inom AIK-
t'amiljen kommer dett¡. arr anmålas till polisen.
-vi ha¡ under åre! kunnat bevida oclr dela ut 2,,4 mkr. i bidrag och Lån till de otika
idronssektionemalföreningama inom A I K-thmi tjcn,
-Antal medlemmar ilr iriag 18465

Arbetrgrupper
För atl utveckla vcrksamheten och våra idroner h¡r huvudstyrclsen undcr det gångna verksamhetså¡ct
uppråtrat följande arbersgrupper

llf erllemsengrgemâñgsgruppen
Arbetsgruppen har som huwduppgift att arbeta lìir a¡t utöka antatet mcdlcmrnar i AIK och urveckla
medlemskapet sarnt vidta åtgärder frir an engagera och öka deltagandet bland medlemmarna på årsrntiret,
Under året har en tad aktiviteter geñomlõrts sàsom intern t[vling till AlKs idrotter för vårvning av nya
medlemmar, upprättande av en AIK- Gala, omtag har giorrs kring "Gnogis", medlemsenkåt med över
4000 svarandc saml matchvårdskap pô AIK Ífockey isamband med AIKs Ridelsedag. Det kommande
arbelet h¡r t'okus på årsmötet samc AIK Galan men ockà inbjudan och upprärtands av rydligare dialog
och súmarbete med AlKs supponcrfìlrcningar samt uppldljning av idrotrernas vllrvningsahivi(erer av nya
m¿dlemmar.

Strdgeðvcrsynrgrüppcn
Arbeßgruppen har gått igenom hela vàra nuvarande st¡dgar. Cruppen har b€arbet¡t paragnf fðr paragral
och lade frant sitt ftirslag till styrelsen iunan sonrmaren. Styrelsen har enban giort srnärre tðrändríngar i
Rirslaget, som nu lliggs fram till årsmötel ftir beslut. Oruppens arbete kan dãrfðr anses vara avsluta(.

Struktu r¡ rbets gruppen
Arbetsgruppen hade tilt uppgifi att fifrbereda eventuella fttrstag om en ny srruk¡¡r inom AlK. Efrer
diskussion iarbetsgruppen och inågra¡v AIK:s fðreningar, harstyrelssn bcslutaraninte Fdreslå någon
tìiritndring av nuvarande struktr¡r. Gnrppens arbete kan därfìir anses vara avslutat.

t
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Historiþruppcn
Historikgntppen hn¡ uncler àrct arbetat intcnsivt med att soner¡ och ka(alogisera en stðrrc m[ngd rnaterial
sorn kommc. att doneras till Stadsarkivct. En nrkivplan kornmcr atl ¡as tiam. lvledlemmar i

historikgruppcn har tagit tram texter till en AlK-historisk ljudguide fiir mobiltelcfoner. Dcn lârcr
lyssnaren ta del av Solna stads idrottshistoria, samtidigt som den guidar tíll platser fìlr gamla och
nuvarande irlrnttsanltiggningar i Solna.

Traditionsenligt genomftirde historikgruppen kransnedlitggning på AIK grundarcn lsidor Behrens
gravplats på AtKs ftidelscdag dcn l5 fcbruari. Gruppens arbetc kommer att lorts¿itta undcr nästa
verksamhclsär.

Kom munik¡tionsgruFpen
Syfret med gruppen har varit att s¿mordna kornmunikationen inom AfK-familicn och ocksâ öka
ínformationcn på hemsidan och mcd Solna kommun om vad sorn skcr inom AlK.

Fle¡lrsövcrsikt

Nenoorns¡it¡n¡ng
Resultat efrer finansiella poster

Soliditct (9ó)

Soliditct

Fõrlndrlngrr i eget kapitrl

Belopp vid ðrets inging 201 ?-05-01

6 ?50 6 t80
1405 t6il
26,3 il,|

Iusterat cget kap ital/Balansomslutning

2017/rE 20t6/t7 2015/t6

5 833
.t 022
-ll,?

Balanscrat

resultat

--t89

Àrcc
rcsultût

I 609

Resultatdisposition cnligt ilrsstämma
Balanseras i ny rilkning
Ä,res resultat

I 609 -t 609
I 405

Bclopp vid ðrets otgång 2018-04-30 820 I 405
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Rcsultetdisposition (kr)

l9(edcl alt dispaneru
balanserat rcsultat
årets resultat
Totalt

Fôrllog till dispasition
i ny räkníng balanseras

Tutttlt

820

L4ùs
2225

2225
2225
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RESULTATR]iKNING

RORET-sE¡NTÃrreR.
LAGERFOR.INDRING MM
Nettoomsãnnlng
övriga rörelscintäktcr
Suntmo rörekeintâkter, Iagey'brdndrÍng mm

RÕRELSEKoSTNADER
Övrign cxtema kostnadcr
Pe¡tonalkoetnader

Summa rörelsekæñader

Rörclscresult¡t

FTNANSTELLA POSTER
Owiga råntcintllktcr och llknandc resultatpostcr
Nedskrivningar av tina¡siella anlåggningstillgångar
Summa finon s ie I la pas ter

Rcsult¡t eßer finrnriclh portcr

SKATTER
Skan pä årels resultat

Arets rcsulbt

Not r0t7-0$0t
201e0+30

20tG05-0t
20r?-04-30

7

6 250

2 t35
9 085

-5 8?0

-l 329
-7 t99

.t 790

.t ?66
-6 056

ö r8u
I 469

7 649

t8
0

l8

I 886 r 593

57

:539
-481

t 405 I 6lt

0 -2

I 405 l 609
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BALANSRÄKNTNG

TILLGÂNGAR

Anlåggningstillgångar

Finansíella anl úgguings ti I I gûngar
Andra långtistiga vårdepappersinnehav
Andra lång&istþa fordringar
Samma finans íellø anlciggnings tillgângar

Summa anläggningstitlgÀngar

Omsâttningsti I lgângar

Kortfrßtígafirdringar
Övriga fordringar
Fö¡¡tbetalda kostnadcr och upplupna intäkter
S un m a k o r tfr í s ti ga fordr in gr

Kus¡a och bank
K¡ssa och bank
Summa kassa och bøttlc

S ummu oms ll$nin gs tlUgàngar

SUMMA TILLGÅTVC.IN

Not 20t1.04-30 2017.0&30

t
l 660

91€
2 576

43t
zu
668

r 4E7

¡ 685

3 112

2 576 3 t72

319

3g
686

5-!9!¡
5 t90

5 858

t 434

3 499

3 499

4 185

7 t57
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EGET K.APITAL OCH SKULDÉR

Egct kapital

Fritt eget kapital
Balangent rs¡ultat
,{rats ræult¡t
Swtnaftu øget lcapítal

Swrma eget kaptwl

Kortlríulga stulder
Leverantürsskuldsr
Övrigu rkuldcr
Upplupna ko¡tn¡dcr ocf¡ fimtbetqlds íntåtter
Summa korftlstiga slilAer

SUMMA ECET I(APTTALOCN SKULI'ER

Not 201&0+10 2017-0d-J0

820

r 405

2223

489
I 609

t20

2223 Irt

t 4t4 7 ts7

37

r Et5
4 357

6 t09

6
I 353
5 178

6 537

I
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Not I Redovisníngs- och v[rderingsprìnclper
Botaget tillämpar årsredovisningslagen samt de redovisningspríncipcr som ftljer av BFNAR 2016: l0
årsrcdovisning i mindre fttretag.

Redovisuíngsvaluta
Änredovisningen är upprtttad i svenska þonor och bcloppen anges i &r om inget annur anges.

FinansielIa anIäggnÍngstìI I gú ngu r
Bolaget värderar dc finansiella anltiggningstillgångarna utilrån ¡nskaffningsvärde. I de hll en identifier-
bart marknadsv[rde understiger anskaffhingsvårdet görs nedskrívning till morknadsvär¡let,

Nol Z.P¿ttonul

Medef antalet anst?lllda har varit:

Not 3. Fi nanr,iello anlðggn ìn gst il lgil ngn r

,4 ndra làngfr istigu v cirde pttppers inne hav

I ngåcnde afl skrffn Ín gsvairdÈ

lnkäp
Utgående ¡ckumuleradc tnsklffningsvärden

fngående nedskrivningar
Ä,rets fürändríng
Utgående ¡ckumul¿rsde nedskrivnin gar

Rcdovisst võrdc

á ndra långfrí st í gu fordringar

f ngåcnde anskaflningsvärdc
Utlåning
Amonering
Omklassificieringar
Utgicnde ¡ckum ulcr¡de ansko ffnin gsvârden

fngående nedskrivningar
Arcts fdrändring
Utgående nckumuteradc ncdskrivningar

Redovi¡at värde

20r8-0.f-30 t0t7-0d-30

20t7n8
2

2016/11
2

2 249
137

2 J46

-E59

0

-t59

I 487

2 346

7il
3 057

-859
-53 I

-l 397

I 660

0

-t50
-t 50

I 685

611
-r r59

'77
I 0ú6

800

0
-r 00
9E5

r 685

0

0

0

916 I 68s
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MAZARS

REVISIONSBERATTELSE

Till foreningsstämman i AIK, Allmänna Idrottsklubben
Org. nr 815200-0025

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftjrt en revision av årsredovisningen för AIK, Allmänna
Idrottsklubben för räkenskapsåret I maj 2017 - 30 april 20 I 8.

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 20 1 8 och av dess finansiella resultat ftir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

GrundJär uttalønden

Vi har utf<irt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ønsvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av ftireningens 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 tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revìsorns unsvør

Våra 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 fel,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller fel 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 vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

¡ identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund ftir våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

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

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

¡ drar vi en slutsats om lämpligheten i att slyrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
örhållanden som kan leda till betydande tvivel om
füreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det fìnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen ftista uppmärksamheten på

upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller ftirhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

¡ utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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

Praxitv i
MEMBÊ8."

1

OLOBÀL ÂLLIANDf OF
II.¡OËP€NDÊNT TIRMS





I MAZARS

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar

Uttølande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en
revision av styrelsens ftirvaltning för AIK, Allmänna
Idrottsklubben för räkenskapsåret 1 maj 2017 - 30 april 20 1 8.

Vi tillstyrker att ftireningsstämman disponerar vinsten enligt
f<irslaget i förvaltningsberättelsen och bevi ljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundftir uttølønde

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

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

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir förvaltningen.

Revísorns ansvar

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller ftirlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fcirslaget är
förenligt med stadgama.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utftjrs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för füreningens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta für vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust jag vi granskat om
ftirslaget är förenligt med ftireningens stadgar.

Stockholm, 2018-09-06

Mazars SET Revisionsbyrå AB

fr^-+to
Pia Holmström
Auktoriserad revisor
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