JÖNKÖPINGS SÖDRA IF

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019
Föreningen visar en förlust på ca 8 Mkr för räkenskapsåret 2019.
(kkr)
Verksamhetens intäkter
Driftsresultat *
Årets resultat
Eget kapital
*exkl spelarförsäljningar

2019
2018
2017
Superettan Superettan Allsvenskan
24 664
34 190
45 877
- 10 253
- 11 578
1 090
- 8 147
- 1 313
4 565
- 4 461
3 686
4 999

Resultat
Resultatet hamnar på - 8,1 Mkr, vilket är 5,5 Mkr sämre än det budgeterade underskott
på 2,6 Mkr. Avvikelsen förklaras främst på följande fyra poster:
·
·
·
·

Intäkter från spelarförsäljning
Sponsor- och reklamförsäljning
Samarbetsavtal
Sändningsrättigheter

-3,0 Mkr
-1,5 Mkr
-0,5 Mkr
-0,5 Mkr

Målet för spelarförsäljningar nåddes inte, bland annat p g a att planerade transaktioner
under sommarfönstret inte genomfördes.
Arbetet med sponsor- och reklamförsäljning är svårt och förutsättningarna för
införsäljning har drabbats negativt av dels konjunkturutvecklingen, men också av vårt
sportliga resultat under 2018.
Det planerade samarbete med en akademi i Afrika avbröts relativt omgående efter start.
Tanken med samarbetet var att, dels ge vårt representationslag förstärkningar, dels
utveckla spelare för försäljning till andra klubbar. Resultatet av detta projekt mynnade
inte ut i det klubben förväntade sig.
Ersättning avseende sändningsrättigheter har budgeterats för högt, med en avvikelse på
0,5 Mkr.

Finansiering
Föreningen har efter halvårsskiftet 2019 haft betydande problem med likviditeten. Under
hösten har vi haft stort stöd av såväl enskilda medlemmar i föreningen som vår bank
Swedbank, som visat stor förståelse för vår situation. Vi har även haft stor förståelse
från våra leverantörer, som tyvärr drabbats av förfallna fordringar.
I december lämnade Skatteverket föreningens förfallna skatter och avgifter till
Kronofogden. Denna skuld har reglerats i januari 2020. Styrelsen har under hela
perioden haft en bra och tydlig diskussion med berörda myndigheter.
Delar av styrelse och klubbledning har lånat ut väsentliga belopp till föreningen för att
föreningen skall kunna reglera delar av de förfallna leverantörsskulderna.
Budget 2020
Budgetarbetet har kännetecknats av en hård kostnadskontroll samtidigt som den inte
innehåller några spelarförsäljningar. Styrelsen bedömer att det överskott som budgeten
utvisar är rimligt att uppnå mot bakgrund av storleken på budgeterade intäkter och
kostnader samt i förhållande till uppsatta sportsliga mål.
Elitlicens
Svenska fotbollsförbundets regelverk anger att det egna kapitalet skall vara återställt vid
en kontrollpunkt som infaller den 31 augusti 2020.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Av resultat- och balansräkningen framgår det att föreningen redovisar en förlust på 8
147 TSEK för det år som slutade 31 december 2019 och att föreningens kortfristiga
skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med 4 461 TSEK. Detta innebär
att föreningen har en ansträngd likviditet och att det därmed finns väsentliga
osäkerhetsfaktorer som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Styrelsen har dock gjort bedömningen att föreningen har
ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten vidare under det kommande året,
vilket styrelsen därför intygat till Svenska Fotbollförbundet under hösten 2019.
Bedömningen grundas främst på föreningens budget för 2020, som visar ett blygsamt
plusresultat utan intäkter från spelarförsäljningar, samt på projekt som styrelsen driver,
vilka förväntas tillföra föreningen nytt kapital.
Styrelseordförande Mats Tidstrand kommentarer bokslutet samt arbetet framåt
-

Under 2019 har föreningen fortsatt att jobba väldigt hårt för att uppnå den för
medlemmarna kommunicerade och förankrade målsättningen att sanera de
ekonomiska utmaningar som uppstått efter klubbens senaste sejour i Allsvenskan
och samtidigt ge möjligheten att uppnå målsättningen att vara tillbaka i högsta
serien senast 2022. Denna balansgång som då finns ställer höga krav på att
spara och reducera kostnader i en nivå som dels inte utmanar den tuffa
konkurrens som finns för hålla sig kvar i Superettan samtidigt som vi måste hålla

fokus på den stimulerande målsättningen att klubben igen skall står värd för lag
som tex. MFF och AIK på Stadsparksvallen senast 2022. Med en summering av
2019 kan vi konstatera att vi hävdade oss väldigt väl i Superettan där det
sportsliga resultatet bidrog till klubbens attraktionsvärde för det fortsatta
truppbygget i denna målsättning.
Som nästan alla klubbar inom svensk elitfotboll är vi beroende av
spelarförsäljningar och här har vi inte fullt ut lyckats under 2019, vilket satt oss i
ett läge att vi understiger uppsatt budget. Samtidigt är saneringen där att vi nu har
en budget för 2020 i balans med ett positivt driftresultat (utan spelarförsäljning)
samtidigt som vi kan konstatera att vi har en spelartrupp som redan i år är med
och tävlar om platser i toppen av superettan.
Den avvikelse som finns mot uppsatt budget 2019 medför att klubben i dagsläget
har ett negativt eget kapital och med det krävs ytterligare aktiviteter. Ett sådant
projekt har vi presenterat för potentiella investerare med ett positivt mottagande.
Bedömningen av utfallet av detta investeringsprojekt gör att vi kan konstatera att
det kommer att återställa den ekonomiska balans som krävs för klubbens
elitlicensens och fortsatt etablering i svensk elitfotboll.
2019 kan summereras med stora sportsliga, och för föreningen strategiska
framgångar. Klubbens nystartade damverksamhet genomför sin första säsong på
ett lysande sätt med att vara obesegrade och avancemang till nästa nivå. P17
och P19 avancerar båda till allsvenskan i respektive serie till säsong 2020. Dessa
framgångar är väldigt glädjande bevis för så mycket bra som görs och inte minst,
strategiskt väldigt viktigt för klubbens fortsatta utveckling. Med en kompletterande
handlingsplan för att återställande av det egna kapitalet så står sig Jönköpings
Södra IF väldigt starka att fortsätta uppfylla medlemmars och supportrars
uppsatta, inspirerande mål.

